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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
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Олійник Т.Д. 

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

 

Теорія стратегічного планування та управління була розвинена аме-

риканськими дослідниками бізнесу та згодом стала одним з основних 

методів внутрішньофірмового планування всіх розвинених країн. Нині 

існує безліч визначень стратегії, але їх об'єднує поняття стратегії як ус-

відомленої і продуманої сукупності і правил, які у основі вироблення 

прийняття стратегічних рішень, які впливають на майбутній стан підп-

риємства. 

 Стратегія – це генеральна програма дій, що виявляє пріоритети про-

блем та ресурси для досягнення основної мети [1]. Вона формулює го-

ловні цілі та основні шляхи їх досягнення таким чином, що підприємс-

тво отримує єдиний напрямок руху. 

 Стратегічне управління – це процес прийняття та здійснення стра-

тегічних рішень, центральною ланкою якого є стратегічний вибір, за-

снований на зіставленні власного ресурсного потенціалу підприємства 

з можливостями та загрозами зовнішнього оточення, в якому воно діє 

[2]. Стратегію можна розглядати як основну сполучну ланку між тим, 

що підприємство хоче досягти його цілями, і лінією поведінки, обраною 

для досягнення цих цілей.  

Сутність стратегічного управління полягає у відповіді на три найва-

жливіші питання:  

1. У якому становищі підприємство зараз? 

 2. У якому положенні воно хотіло б перебувати через три, п'ять, де-

сять років?  

3. Яким способом досягти бажаного стану?  

Для відповіді перше питання необхідна достовірна інформаційна ос-

нова, що забезпечує процес прийняття стратегічних рішень відповід-

ними даними для аналізу минулих, сьогодення та майбутніх ситуацій.  



 

 

5 

Друге питання відображає важливу особливість стратегічного уп-

равління як його орієнтацію на майбутнє. Для його відповіді необхідно 

чітко визначити місію та цілі підприємства. 

Третє питання пов'язане з реалізацією обраної стратегії. Найважли-

вішими обмеженнями даного етапу є наявні чи доступні ресурси, сис-

тема управління, організаційна структура та персонал, який реалізову-

ватиме обрану стратегію.  

У основі стратегічного управління лежать стратегічні рішення. 

Стратегічні рішення – це управлінські рішення, які: 

• орієнтовані на майбутнє та закладають основу для прийняття 

оперативних управлінських рішень; 

• пов'язані зі значною невизначеністю, оскільки враховують зов-

нішні фактори, що впливають на підприємство; 

• пов'язані із залученням значних ресурсів і може мати серйозні, 

довгострокові наслідки. 

Стратегії підприємств мають бути побудовані за ієрархічним прин-

ципом. При цьому рівні стратегій, комплексність, їхня інтеграція дуже 

різні залежно від типу та розміру підприємства. Так, проста організація 

може мати одну стратегію, а складна – дещо на різних рівнях дії. 

На сьогоднішній день у сучасному менеджменті існує низка спеціа-

льних методик допомоги менеджеру у формуванні стратегії підприємс-

тва. Насамперед, це стосується аналізу зовнішнього та внутрішнього се-

редовища підприємства. До методик аналізу внутрішнього середовища 

відносять: аналіз витрат, аналіз ланцюжка цінностей та ін.  

До методів аналізу зовнішнього середовища: PEST (або STEP) аналіз 

за моделлю 5-ти сил конкуренції М. Портера.  

Існують також методи комплексного аналізу макро- та мікро середо-

вища організації, це насамперед SWOT-аналіз.  

Таким чином, для ефективної діяльності підприємства необхідна на-

явність розробленої стратегії. Оскільки без цього неможливе ні успішна 

діяльність, ні утримання стабільної конкурентної переваги, що в сучас-

них ринкових умовах дуже важливо для будь-якого підприємства.  
Список використаних джерел 

1. Головчук Ю.О., Пчелянська Г.О. Особливості формування стратегії підвищення 

конкурентоспроможності підприємства на основі парадигми інноваційного розвитку 

//Економіка та держава. - 2020. - № 3. - С. 66-70. 
2. Гудзь О. І. Стратегія розвитку підприємства: сутність та класифікація. Економіка 

і суспільство. Мукачевський державний університет. 2018. № 18. С. 346–352. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТ-

МАРКЕТИНГУ У КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Яковенко В. С. 

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

 

У сучасному інформаційному світі інтернет-маркетинг є самостій-

ним видом діяльності та належить до електронного виду бізнесу. Пошу-

кові системи та спеціалізовані каталоги є носіями інформації для цільо-

вих клієнтів. Тому, просування сайту в пошукових системах стає осно-

вним напрямом діяльності Інтернет-маркетингу для інформування ці-

льової аудиторії про існування ресурсу та його можливості, а також збі-

льшення відвідуваності цих ресурсів потенційними клієнтами. 

Інтернет-маркетинг являє собою комплекс заходів щодо викорис-

тання концепцій та функцій традиційного маркетингу на товарному ри-

нку та ринку послуг з використанням мережевих технологій Інтернету. 

Просування товарів та послуг в Інтернеті вимагає наявності Web-сайту 

для подання різної інформації про товари, послуги та засоби, за допо-

могою яких споживач отримує можливість розмістити та оплатити за-

мовлення. 

Переваги, які дає Інтернет-маркетинг у порівнянні з оф-лайн засо-

бами, це [1]:  

- використання можливостей глобалізації ринку для найширшого 

охоплення цільової аудиторії;  

- можливість організації роботи з взаємодії з кожним клієнтом та 

персоналізація цього процесу;  

- зниження транзакційних витрат завдяки своїй доступності та за-

гальності.  

Вивчення попиту, ціноутворення, реклама, стимулювання збуту, та 

планування асортименту є основними функціями  маркетингу та може 

бути об'єктами сучасного вивчення з допомогою інструментів Інтернет-

маркетингу. 

Просування сайту в пошукових системах та тематичні канали ство-

рюють найкращі умови для досягнення ефективної взаємодії як з цільо-

вою аудиторією, так і з потенційними клієнтами. Просування сайту в 

пошукових системах є важливим елементом популяризації ресурсу та 

збільшення відвідуваності їх потенційними клієнтами і тому його мо-

жна розглядати як – комплекс усіх маркетингових заходів щодо просу-

вання сайту в Інтернеті. 
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 Заходи маркетингу з просування сайту в Інтернеті включають вирі-

шення наступних питань [2]:  

- проведення робіт з розкрутки сайту; 

-  оптимізація сайту для приведення їх відповідно до пошукових 

систем;  

- проведення рекламних заходів у Інтернеті;  

- проведення різноманітних опитувань, підтримка спілкування з 

аудиторією сайту для організації ефективного зворотного зв'я-

зку з клієнтами та оперативного вивчення їх потреб;  

- налагодження робіт з постійної підтримки сайту, пошукової оп-

тимізації та моніторингу ефективності його функціонування;  

- внесення змін до маркетингових планів змін відповідно до ситу-

ації, що змінюється.  

Комплекс відкритих всім користувачів Інтернет-сайтів складається з 

корпоративних Web-ресурсів, промосайтів, галузевих порталів чи пор-

талів спільнот, Інтернет-магазинів, соціальних мереж тощо.  

Таким чином, корпоративні сайти дозволяють вирішувати питання 

стратегічного управління та розвитку бізнесу, маркетингу та бренд-ме-

неджменту, продажів, клієнтського сервісу, бізнес-аналітики, управ-

ління персоналом та фінансами компанії, управління інфраструктури та 

підтримуючих процесів, управління виробництвом. 

 Стратегічне управління та розвиток бізнесу в свою чергу включає 

вивчення в Інтернет-просторі питання позиціонування компанії, порт-

феля брендів і продуктів, надання базових інформацій про бізнес-діяль-

ність компанії, організації роботи з бізнес-партнерами та акціонерами. 
Список використаних джерел 
1. Івашова Н. В., Іванова Т. Є. Застосування Internet-технологій у маркетингу: між-

народний досвід. Механізм регулювання економіки, 2015, № 4. С.55-68. 

2. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового / Філіп Котлер, Гер-
маван Катарджая, Їван Сетьяван ; пер. з англ. К. Куницької та О. Замаєвої. – К. : Вид. група 

КМ-БУКС, 2018. – 208 с., іл 

 

 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Малюкова А. Р. 

Науковий керівник -  Смачило В. В., д-р  екон.наук, доц.  

 
Сучасні трансформації як глобального бізнес-середовища, так і 

українського характеризуються переважанням соціальної та екологіч-
ної спрямованості діяльності суб’єктів господарювання над економіч-
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ною. Безумовно, прибутковість - базис здійснення підприємницької ді-
яльності, але відповідальність за її вплив формує репутаційну та імі-
джеву вартість підприємства, та, відповідно, впливає на  його економі-
чні результати.  

Соціальне підприємництво (СП) вважається, передусім, підприєм-
ницькою діяльністю, яка спрямована на вирішення соціальних проблем 
людства за допомогою бізнесових інструментів, що сприяє сталості ре-
алізації таких ініціатив. На відміну від соціальних проєктів, які обме-
жені за часом та фінансуються за рахунок різноманітних джерел, перва-
жно грантових, на безповоротній основі і також призначенні для подо-
лання проблеми, соціальне підприємництво спирається на принципи са-
моокупності. 

Соціальна спрямованість бізнесу була характерна для України й в 
ХІХ-ХХст. через соціальну відповідальність та меценатську діяльність 
вітчизняних підприємців - Алчевських, Терещенків, Шептицьких. В той 
же час, науковий базис більше розроблявся закордонними дослідни-
ками. Саме їх розробки на сучасному етапі покладено в основу розвитку 
соціального підприємництва в Україні. 

Міжнародні фонди та організації почали працювати в нашій країні 
щодо стимулювання соціального підприємництва з 2006р. (Мережа гро-
мадської дії в Україні» (UCAN)).  В подальшому, до становлення СП 
були дотичні такі міжнародні інституції як Erste Bank,  Wooden Horse 
Strategies (WHS), Western NIS Enterprise Fund, Фонд Східна Європа, 
фонд Шваба  та багато інших. За їх підтримки реалізувалися проекти з 
навчання, популяризації та фінансової підтримки соціальних підприєм-
ців, проводилися Форуми, створювалися каталоги та здійснювалися до-
слідження щодо стану соціального підприємництва в Україні. 

Саме визначення соціального підприємництва відсутнє в українсь-
кому законодавстві, хоча були спроби його сформувати декілька разів - 
подавалися проєкти в 2013р. та 2015р. (депутат О. Фельдман), а також в 
2021р. На даний момент, відсутні чіткі законодавчі критерії щодо від-
несення суб’єктів господарювання до соціального підприємництва, на-
укові підходи щодо цього питання також різняться. Питання щодо не-
обхідносту законодавчого врегулювання такого явища як соціальне під-
приємництво в Україні має дискутивний характер.  

Компромісним рішенням є не прийняття окремого закону щодо со-
ціального підприємництва, а внесення змін до діючих законів та Госпо-
дарського кодексу України стосовно визначення данного поняття та 
його критеріїв. 

Як показують дослідження [1], більшість соціальних підприємств в 
основу своєї бізнес-моделі поклало проблему соціально вразливих 
верств населння - 61% існуючих в Україні соціальних підприємств об-
рали своєю метою інклюзію в ринок праці соціально вразливих верств 
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населення [1]. Важливе місце серед цих категорій займють внутрішньо 
переміщенні особи та ветерани АТО (ООС). 

В Зеленій книзі соціального підприємництва [2] вказано цілі соціа-
льних підприємств Канади, де: 26% забезпечують розвиток зайнятості; 
19% проводять навчання для інтеграції робочої сили; 19% генерують 
дохід для материнської організації; 81% працюють для досягнення со-
ціальної місії; 45% працюють для досягнення культурної місії; 27% пра-
цюють для досягнення екологічної місії; 43% вирішують питання подо-
лання бідності. Як бачимо, така структуризація відрізняється від розпо-
ділу українських підприємств. До пріоритетних бізнес моделей для 
суб’єктів соціального підприємництва європейських країни, що дослі-
джувалися в [3], відносять: працевлаштування вразливих категорій гро-
мадян; генерування прибутку, який спрямовується на досягнення соці-
альної/екологічної цілі; виробництво товарів/надання послугважливого 
соціального/екологічного призначення; розвиток депресивних терито-
рій; змішана (комплексна) бізнес-модель. 

Таким чином, можемо сказати, що найбільш поширеною бізнес мо-
деллю ведення соціального бізнесу в Україні є така, яка передбачає пра-
цевлаштування соціально вразливих верств населення. Це буде форму-
вати та визначати соціальну місію та соціальну цінність суб’єкта госпо-
дарювання.  

Список використаних джерел 

1. Екосистема соціального підприємництва в Україні: виклики та можливості / 
ПАКТ. Київ (Україна) – Вашингтон (США), 2018. 38 с. 

2. Зелена книга соціального підприємництва в Україні 

URL:https://drive.google.com/file/d/1ujmBuxtH-rAw5bIdhPZoR1UoHKyMjQko/view 
3. Розвиток соціального підприємництва в Україні. Біла книга. К.:, 2020. 98 с. 

 

ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ В АСПЕКТІ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Легейда Є.Г. 

Науковий керівник -  Смачило В. В., д-р  екон.наук, доц.  

 
Персонал підприємтва та його потенціал є основним драйвером роз-

витку будь-якого суб’єкту господарювання. Саме ефективне розкриття 
та застосування потенціалу працівників забезпечує сталий розвиток під-
приємств та організацій. 

 Практика господарювання свідчить, що успішне управління персо-
налом спирається на командний підхід. Найчастіше формування команд 
відбувається на етапі становлення підприємства, а також на підприємс-
твах, де запроваджено управління бізнес-процесами та проектна струк-
тура. При цьому команда найчастіше розуміється як група осіб, які по-
єднані спільними справами, цілями, інтересами. Виходячи з цього, під 

https://drive.google.com/file/d/1ujmBuxtH-rAw5bIdhPZoR1UoHKyMjQko/view


 

 

10 

час формування команди необхідно співставляти та узгоджувати не 
лише професійні якості, необхідні для виконання певної діяльності, а й 
цілі, цінності, ролі, а також визначати правила співпраці.  

Світовою науковою спільнотою та практиками розроблено та впро-
ваджується велика кількість інструментів, які сприяють якісному утво-
ренню команд. Одним з них є Team Canvas,  авторами якої є О. Іванов 
та М. Волощук (A. Ivanov&M. Voloshchuk) [1].  

Канва містить квадранти, в яких відображено: 
1) місію, яка відображає причину створення та призначення ко-

манди; 
2) цілі, де враховано як особисті цілі членів команди, так і спільні; 
3) ролі та навички, де визначаються необхідні hard&soft skills для 

реалізації проекту, що сформує сильны та слабкі сторони команди, а та-
кож розподіл ролей. Останнє можливо реалізовувати за різними мето-
диками; 

4) цінності та принципи, де узгоджуються особисті цінності й 
принципи роботи членів команди та загальні;  

5) правила та активності, де встановлюються умов коммунікації, 
прийняття рішень, тощо, так звані “правила гри” всередині команди. 

Використання даної канви дозволить оптимізувати підбір та управ-
ління персоналом підприємства в командах, які працюють над окре-
мими проектами чи бізнес-процесами. Також, робота з даним інструме-
нтом є корисною, адже команда, сформована за його допомогою, буде 
проходити етапи за моделлю Б. Такмана в прискореному режимі. Зазна-
чено забезпечить позитивну групову динаміку та підвищить ефектив-
ність співпраці та досягнення результатів. 

Список використаних джерел 

1. Team dynamics, effective team management URL: https://cutt.ly/HFhRJCr 

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В БУДІВНИЦТВІ 

 

Безкорса А. Ю. 

Науковий керівник - Гнатченко Є.Ю., канд. екон. наук, доцент 

 

Розвиток підприємництва в ринкових умовах неможливий без упро-

вадження ефективних інвестиційних проектів. Мотивація появи прое-

кту може викликатися ініціативою підприємців, інтересами кредиторів, 

незадовільним попитом населення, надлишковими фінансовими ресур-

сами або бути реакцією на політичний тиск тощо. 

Укладенню капіталу передує підготовка техніко-економічного об-

ґрунтування (ТЕО) інвестиційного проекту. В інвестиційному процесі 

цьому етапу відводиться значне місце, адже чим більше вірогідної та 
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грамотно оформленої інформації про підприємство (проект) одержить 

інвестор, тим менший ризик чекає на нього на етапі реалізації проекту. 

Крім того, до початку інвестування потрібен досить тривалий період пе-

реговорів, експертиз, узгоджень, перевірок та переперевірок, предметом 

яких є ТЕО і які здійснюються майже всіма суб’єктами інвестиційної 

діяльності. 

Розроблення та реалізація виробничого інвестиційного проекту про-

ходить тривалий шлях від ідеї до будівництва та експлуатації об’єкта. 

Цей період розглядається як життєвий цикл інвестиційного проекту. 

ТЕО відносно джерел фінансування проекту розробляється, як пра-

вило, не за рахунок інвестицій (практика західних країн), а за кошти тих 

учасників тендерів, які відстоюють свої варіанти проектів. Незважаючи 

на те, що витрати на ТЕО бувають досить значні, вони не враховуються 

за фінансової оцінки ефективності проекту. ТЕО для великих та важли-

вих проектів в Україні розробляється у складі схем розвитку регіонів і 

галузей, які ухвалюють на строк 10-15 років за рахунок державних ка-

піталовкладень, передбачених на проектування будівництв майбутніх 

періодів. Ці витрати передбачаються у відповідних титульних списках 

проектно-дослідницьких робіт, які затверджуються Кабінетом Мініст-

рів. 

ТЕО невеликих об’єктів фінансується за рахунок проектно-дослід-

них робіт у складі зведеного кошторису будови. Це, як правило, виклю-

чає можливість проектування на конкурсних засадах. Тому попереднє 

ТЕО і ТЕО за умов України належать до інвестиційної фази й фінансу-

ються інвестором. 

Для виконання передінвестиційних досліджень замовником проекту 

створюється група, до якої входять: 

- · спеціалісти з маркетингу, які опрацьовують ціноутворення 

продукції та обсяги продажів; 

- · виробничники, які оцінюють можливу вартість продукції та 

вимоги до сировини; 

- · фінансисти, які оцінюють витрати на проект і визначають 

джерела й розміри фінансування; 

- · юристи, які збирають інформацію щодо уточнення проекту, 

законодавчих і нормативних актів, які стосуються конкретного прое-

кту. 

Протягом усього періоду роботи групи замовник проекту проводить 

обговорення розробки концепції проекту з членами групи, а за необхід-

ності — зі зовнішніми експертами, зокрема з різними проектно-дослід-

ними, інжиніринговими, консалтинговими фірмами (державними та 

приватними). 
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Тривалість дослідження коливається від кількох місяців до 1—2 ро-

ків, залежно від складності, вартості та новизни проекту. 

У світовій практиці існують деякі орієнтири, згідно з якими колива-

ються витрати на передінвестиційні дослідження: 

- дослідження можливостей – від 0,2 до 1% загальної вартості прое-

кту; 

- попереднє техніко-економічне дослідження – 0,25-1,5%; 

- техніко-економічне обґрунтування – від 0,2 до 3,0%. 

У сучасній міжнародній практиці проекти, пов’язані з інвестиціями, 

оцінюють за методикою, що викладена в «Посібнику з підготовки про-

мислових техніко-економічних досліджень», розробленому ООН 

(ЮНІДО). Цей посібник рекомендує послідовність і механізм розробки 

техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) інвестиційного проекту. 

Один з найважливіших розділів ТЕО - фінансово-економічна оцінка та-

кого проекту. Це завершальний розділ, в якому передбачаються обсяг 

капіталовкладень, джерела їх фінансування, виробничі витрати, гро-

шові потоки і фінансово-економічні показники проекту, на підставі 

яких робляться остаточні висновки про доцільність його здійснення. 

Найширшого застосування в практиці оцінки інвестиційних проек-

тів набули такі фінансово-економічні показники, як чиста поточна вар-

тість, внутрішня норма окупності, максимальний грошовий відток, 

строк окупності капіталовкладень, норма прибутку, норма беззбитково-

сті. 

Слід мати на увазі, що всі розділи ТЕО взаємопов'язані і їх розташу-

вання обов'язково відображає реальну послідовність їх розроблення.  

 

 

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ  

 

Єфремова М.О.  

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

 

Необхідність забезпечення економічного розвитку підприємств як 

умови їх виживання та успішного функціонування у конкурентному ри-

нковому середовищі обумовила значний інтерес до проблем економіч-

ного розвитку суб’єктів господарювання. з боку багатьох науковців. 

При цьому вченими подаються дещо відмінні трактування сутності по-

нять розвиток та розвиток підприємства.  

Можна виділити такі головні особливості економічного розвитку 

підприємства: 
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по-перше, цей розвиток являє собою ті зміни, що мають внутрі-

шню природу, інакше кажучи, їх джерело знаходиться у середині підп-

риємства;  

по-друге, щодо зовнішнього прояву розвитку підприємства, то 

ним є збільшення результатів його діяльності (передусім, отримуваних 

доходів й прибутків); 

 по-третє, економічний розвиток безпосередньо пов'язаний із рос-

том економічного потенціалу підприємства (зокрема, зі зростанням об-

сягів економічних ресурсів, покращанням їх якості та підвищенням 

спроможностей ефективно використовувати ці ресурси). 

Головною ознакою економічного розвитку будь-якого підприємс-

тва є зростання величини його потенціалу внаслідок певних стійких 

змін у його внутрішньому середовищі. Проте, економічний розвиток 

підприємств відображається не лише у зростанні їх економічних мож-

ливостей, але й в їх реалізації.  

Така реалізація відображається у покращенні певних функціональ-

них властивостей підприємства (прибутковості, стійкості, інвестиційної 

привабливості тощо), які, на відміну від внутрішніх властивостей 

суб’єкта господарювання (наявних обсягів ресурсів, їх взаємного розмі-

щення, їх споживчих властивостей тощо), відображаються у його взає-

мовідносинах із зовнішнім середовищем.  

Враховуючи це, під економічним розвитком підприємства доці-

льно розуміти стійкі зміни внутрішніх властивостей суб’єкта господа-

рювання, що зумовлюють такі зміни його функціональних властивос-

тей, внаслідок яких відбувається зростання економічного потенціалу 

підприємства з подальшою реалізацією додатково набутих підприємст-

вом його економічних можливостей. 

Організаційний механізм підприємства є складовою його організа-

ційної системи, що утворює її у процесі поєднання із організаційною 

структурою управління підприємством. 

Надзвичайно важливим є той факт, що як організаційна структура 

управління підприємством, так і організаційний механізм не можуть 

бути описані лише як сукупність певних складових (відповідно, підроз-

ділів та зв’язків між ними), але й потребують характеристики цих скла-

дових. Зокрема, стосовно організаційного механізму підприємства, то 

необхідним є детальне визначення змісту інформаційних потоків, які 

циркулюють між елементами організаційної структури. Це потребує ви-

значення закономірностей, які обумовлюють генерування таких пото-

ків. 
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Використання загального механізму забезпечення економічного 

розвитку підприємств дозволить провести упорядкування господарсь-

ких процесів, що відбуваються на цих підприємствах, у просторі та часі, 

а також підвищити ступінь обґрунтованості господарських рішень, що 

ухвалюються. 

Важливою складовою механізму забезпечення економічного роз-

витку підприємств є з’ясування закономірностей, які існують між цільо-

вими показниками та керованими показниками. Своєю чергою, як ці-

льові, так і керовані показники відображають певні властивості підпри-

ємства загалом або його окремих підсистем та ресурсів. У зв’язку з цим, 

забезпечення економічного розвитку підприємства потребує, серед ін-

шого, виділення таких властивостей та встановлення взаємозалежнос-

тей між ними. Це дає можливість визначити найважливіші властивості, 

які потребують змін, та величину таких змін.  

 

 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Слєта В.О.  

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

 

Сучасний стан розвитку економіки характеризується глобалізацій-

ними процесами, які супроводжуються стрімкими темпами науково-те-

хнічного прогресу, активізацією інноваційних процесів та вимагають 

нових підходів до забезпечення конкурентоспроможності підприємств.  

Головним завданням забезпечення конкурентоспроможності підп-

риємств є комплекс заходів, спрямованих на активізацію інноваційної 

активності, впровадження сучасних моделей управління підприємст-

вом, сприяння використання новітніх інформаційно-комунікативних те-

хнологій, які є рушійною силою економічних трансформацій, стимулю-

вання виробництва якісної продукції, здатної витримати жорсткі умови 

конкуренції на ринку. 

Проблематика конкуренції досліджується на основі багатьох тео-

ретичних платформ, що приводить до різних наукових узагальнень та 

висновків, тобто поняття «конкуренція»  розглядається як: 

- суперництво між виробниками матеріальних благ на ринку, які 

функціонують з метою досягнення кращих результатів, або більш опти-

мального розподілу наявних ресурсів; 
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- елемент ринкового механізму, що дає можливість врівноважити 

попит та пропозицію товарів та послуг на ринку за допомогою ціноут-

ворення; 

- критерій, за яким визначається тип галузевого ринку. 

Конкуренція є необхідним зовнішнім спонукальним мотивом ви-

робників підвищувати продуктивність праці, розширювати масштаби 

виробництва, сприяти прискоренню науково-технічного прогресу, 

впроваджувати нові форми організації виробництва та системи заробіт-

ної плати.  

За умов конкурентної боротьби товаровиробники намагаються 

знижувати витрати, покращувати якісні характеристики продукції, під-

вищуючи тим самим власну конкурентоспроможність. 

Конкурентоспроможність підприємства –  здатність формування 

системи управління підприємством, яка направлена на виробництво які-

сної продукції, ефективне використання ресурсів, цілеспрямовану ро-

боту з персоналом, впровадження інновацій, з метою функціонування 

підприємства в умовах конкурентної боротьби. 

Основними умовами забезпечення конкурентоспроможності підп-

риємства є: 

- застосування наукових підходів до стратегічного менеджменту; 

- забезпечення єдності розвитку техніки, технології, економіки, 

управління; 

Посилення позицій у конкурентній боротьбі залежить від якості 

стратегічного управління, оскільки лише стратегічне спрямування дія-

льності дає змогу забезпечити підприємству виживання і отримання ус-

піху в конкурентному середовищі. Сутність стратегічного управління 

конкурентоспроможністю підприємств розкривається в розробці стра-

тегії та довгострокової програми дій для досягнення цілей та вирішення  

завдань щодо її підвищення при мінімальному використанні обсягу ре-

сурсів відповідно до ситуації, що склалася на ринку.  

Таким чином, підґрунтям системи управління конкурентоспромо-

жності підприємств виступають конкурентні переваги, конкурентний 

потенціал, які за рахунок взаємодії формують конкурентоспроможність 

підприємства та визначають його конкурентний статус на ринку. 

Поєднання економічної, екологічної та соціальної складових ста-

лого розвитку підприємств впливає на забезпечення їх конкурентоспро-

можності в сучасних умовах господарювання. 

 

СИНЕРГІЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ МАРКЕТИНГОВОЮ 

СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА ЖКГ 
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Гарагата Т.В. 

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

 

Маркетинг у ЖКГ уявляє процес управління розробкою послуг із за-

безпечення якісних житлових умов для населення, благоустрою терито-

рії, енергозабезпеченню, санітарному очищенню, водо-, теплопоста-

чанню міста та просуванням цих послуг до споживачів, формуванням 

цінової та тарифної політики, а також оцінку та аналіз послуг, що нада-

ються і відношення населення до нових видів робіт і послуг, щоб дося-

гнуте таким чином розмаїття благ у системі життєзабезпечення міста 

призводило до задоволення потреб як окремих осіб, так і організацій. 

Соціальна значущість ринків ЖК послуг окреслила багатовектор-

ність досліджень. Занепад ЖКГ викликав масовий характер таких дос-

ліджень у пострадянських країнах. Вивченням питань розвитку ринків 

ЖКГ займалися такі вчені як Л. Роджер, Дж. Армстронг, Ф. Котер та ін. 

Підходи до подолання ЖК кризи в Україні можна прочитати у роботах 

Г. Семчука, О. Перешкоди, О. Кучеренка та інших українських вчених. 

Для створення нормально функціонуючого маркетингового середо-

вища у ЖК сфері України закладено правовий фундамент. Концепція 

маркетингу видозмінюється залежно від умов маркетингової діяльності. 

У зв'язку з цим можна зробити висновок про те, що природний монопо-

лізм не є перешкодою на шляху маркетингово-орієнтованого підходу до 

управління підприємствами ЖКГ. Дж. Еванс і Б. Берман, розглядаючи 

конкуренцію як неконтрольовані фактори маркетингу, стверджують, що 

у випадку монополії (природної монополії, як це має місце у ЖКГ) існує 

одна фірма, яка продає конкретний товар чи послугу. Концепція марке-

тингу може використовуватись у будь-яких господарських організаціях 

незалежно від обсягу та характеру реалізованих товарів та послуг. 

Залежно від товару чи послуги ринок може бути більшим чи мен-

шим. Еластичність попиту залежить від потреби у продукті. Для кому-

нальних підприємств попит зазвичай відносно нееластичний, що озна-

чає, що люди користуватимуться цими послугами незалежно від підви-

щення цін. Монополіст у приватному секторі здатний повністю контро-

лювати свій план маркетингу завдяки унікальному продажу свого про-

дукту. Відповідно, головна мета маркетингу – підтримати цю унікаль-

ність і не допустити інші фірми на цей ринок. 

Функціонування підприємства в умовах інтерграції менеджменту та 

маркетингу викликає необхідність удосконалення процесу управління 

маркетинговою діяльністю. Синергічний підхід дозволяє побудувати 
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систему управління маркетинговою діяльністю, спрямованою, насампе-

ред, на підвищення рівня задоволення потреб споживачів. 

Поняття "синергізму" увійшло в економічну науку з біології, в якій 

воно означає співробітництво між різними відокремленими органами в 

межах єдиного організму. В економіку цей термін впровадив                 І. 

Ансофф для виділення групових структур в організаційній структурі 

підприємства у 50-60-х роках. З досліджень, можна дійти невтішного 

висновку, що синергічним ефектом у системі меркетингу є результат 

орієнтації всіх суб'єктів маркетингової системи у процесі їхньої взаємо-

дії потреби споживача. Досягти цього можна завдяки належному плану-

ванню, координації та організації процесу спільного підприємництва. 

Ефект синергії може бути використаний на всіх рівнях стратегічної 

піраміди. На загальнокорпоративному рівні виникнення синергії пояс-

нюється поєднанням ресурсів, технології чи функціональної компетен-

ції ЖКГ, проте найбільш поширеним прикладом синергії є та, що вини-

кає за умов злиття ЖКГ. Ще до ключового прикладу синергії відносять 

ситуацію, коли для декількох різновидів ЖК послуг використовують 

одні й ті самі канали збуту. Тобто використовується спільна реклама, 

методи для стимулювання збуту, вже знайома репутація ЖКГ. Все це 

забезпечує синергічний ефект. 

Варто зазначити, що ефект може бути як позитивним (збільшення 

доходу за заданого рівня витрат), так і негативним (збільшення витрат 

за заданого рівня доходу). Наявність ефекту синергізму та вміння ним 

керувати дає особливу конкурентну перевагу для підприємства. 

У всіх країнах використання маркетингу у сфері послуг відстає як у 

якісному, так і кількісному відношенні від використання його у сфері 

матеріального виробництва. На жаль, тема маркетингу послуг залиша-

ється ще малоопрацьованою і в теоретичному, і в практичному плані, 

порівняно з маркетингом у товарному виробництві.  

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ НЕОБХІДНИХ 

ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Іваненко Ю.В. 

Науковий керівник – Рудаченко О.О., канд. екон. наук, доцент 

 

На сьогодні перед Україною постали досить складні фінансові 

проблем, які пов’язані із початком повномаштабного вторгнення на Ук-

раїнські території. За 43 дні війни Україна втратила понад 565 мільярдів 

доларів. І це оцінка лише матеріальних втрат, таких як: безпосередні 
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руйнування інфраструктури, блокування торгівлі, перебої у поставках, 

зростання рівня безробіття, зниження споживчого попиту, програми 

підтримки, збільшені військові та соціальні витрати та загальне погір-

шення економічної ситуації.  

Структура руйнувань [1-3]: $119 млрд — втрати інфраструктури 

(зруйновано та пошкоджено майже 8 тис км доріг, десятки залізничних 

станцій, аеропорти); $112 млрд – втрати ВВП у 2022 році; $90,5 млрд – 

втрати цивільного населення (10 млн кв. м житла, 200 тис автомобілів, 

продовольче забезпечення 5 млн осіб); $80 млрд – втрати підприємств 

та організацій; $54 млрд – втрати прямих інвестицій в українську еко-

номіку; $48 млрд – втрати державного бюджету. 

Потенційно, за оцінками експертів, через війну Україна втратить 

трильйон доларів. Звісно, зруйновані українські міста та великі проми-

слові підприємства, підірвані мости та майже повна відсутність вироб-

ництва на частині території країни завдають важкого удару українській 

економіці. В областях, де йдуть бойові дії, розташовується понад 30% 

підприємств, які створювали більше 50% ВВП. Зараз, під час військових 

дій Україна втрачає від 35% до 50% ВВП. Попри це в Україні достатньо 

резервів. Однак, попри це, Україна має надійний фінансовий тил. 

Водночас, для країни агресора ситуація має інший вигляд. Інозе-

мні компанії масово покидають ринок, доступ до міжнародних ринків 

капіталу втрачено так само, як і можливість підтримати економіку оку-

панта після економічної кризи, яку спровокувала війна. 

Наразі Україна може розраховувати на три джерела фінансування 

для її відновлення після закінчення війни. Кошти країні вдасться отри-

мати від: конфіскації активів країни-агресора на території всіх цивілізо-

ваних країн. Український уряд вже працює з країнами та компаніями, 

які почали отримувати гроші з активів, аби вони якнайшвидше надій-

шли нашій країні;  підтримки фінансових організацій і наших міжнаро-

дних партнерів;  благодійних внесків міжнародних корпорацій та меце-

натів.  

Зараз Міністерство фінансів веде перемовини про отримання 10 

мільярдів доларів від країн-партнерів. З них три вже надійшли Україні. 

Це і гранти, які надаються нашими партнерами, як допомога. Наприклад 

ЄС надав 120 млн. євро. Є частина коштів кредитних, це ті кредити, які 

були домовлені з МВФ і з Євросоюзом — макрофінансова допомога. 

Там довгі періоди надання цих грошей, від 5 до 18 років, і дуже умовні 

відсотки. Це перші кроки для того, щоб наповнювати бюджет. 
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Крім того, Уряд намагається приймати швидкі рішення щодо під-

тримки інфраструктури. Так, зараз на місці зруйнованих мостів спору-

джуються понтони, а щодо пошкоджених будівель вживаються тимча-

сові заходи з їх підтримки. 

Кабінет міністрів України вже розробляє план відновлення країни, 

який реалізовуватиметься після війни. Відновлення розпочнуть у всіх 

містах України, відбудувати планується усю зруйновану інфраструк-

туру. Називатиметься план U-24. Це план відновлення України. Буде 

відповідний фонд відновлення, яке відбуватиметься у три стадії.  

Вже сьогодні треба інвентаризувати усі втрати, розуміти, скільки 

це коштує. Просто прагматична вартість втраченої інфраструктури, до-

мівок, взагалі усіх активів, які втрачає Україна. Для цоьго вже впрова-

джено послугу в застосунку «Дія». В застосунку «Дія» вже запрацювала 

спеціальна послуга, завдяки якій можна вносити інформацію про пош-

коджене або знищене майно внаслідок бойових дій, терористичних ак-

тів та диверсій [1-2]. 

Також Vgorode писав, що українцям, які втратили будинок через 

війну, держава готується видавати нове житло [3]. 

Такі дії дозволять привести територію країни у стан, придатний 

для подальшого проживання на ній та ведення господарської діяльності. 

Сьогодні життя зосереджено лише на війні, коли не має шансу на поми-

лку, не має шансу на затримку, усе має бути вчасно, усе має бути чітко, 

бо від цього залежить сотні тисяч життів. 
Список використаних джерел 
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Успішне життя людей та їхній справжній добробут в організованій 

спільноті сьогодні неможливо уявити без бюджету. Термін бюджет бере 

свій початок від норманського слова boudgette (шкіряна сумка, потім 

http://surl.li/brgjh
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портфель). В епоху Середньовіччя в Англії канцлер казначейства при-

носив у парламент сумку (портфель), котра разом з її вмістом (фінансо-

вими документами та промовою про стан державних фінансів) одер-

жала назву бюджет. 

  Для розвитку будь-якої держави є   необхідність централізації пев-

ної частини фінансових ресурсів суспільства у безпосередньому розпо-

рядженні держави. Бюджет країни – це  основна економічна форма утво-

рення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів 

служить, за допомогою якого держава акумулює грошові кошти для фі-

нансування пріоритетних напрямів виробництва і соціального розвитку 

[2]. 

 Процес створення й використання фондів фінансових ресурсів для 

формування доходів державного бюджету є об’єктом фінансового про-

гнозування та балансових розрахунків [1].  Потреба акумулювання фі-

нансових ресурсів органами влади зумовлена необхідністю виконання 

державою визначених функцій. Відтак бюджет відображає масштаби 

державної діяльності й водночас обмежує її. Бюджет держави пройшов 

доволі тривалий і повчальний шлях еволюції.  У результаті впливу за-

значених тенденцій сучасні системи планування і виконання бюджету 

базуються на чіткій процедурі управлінських дій, що передбачає широкі 

можливості для врахування суспільних інтересів і забезпечення громад-

ського контролю у цьому процесі. 

Для вдосконалення системи фінансового забезпечення місцевого са-

моврядування в Україні потрібно [3]: 

1. Забезпечити ефективне та цільове витрачання коштів місцевих 

бюджетів шляхом залучення демократичних механізмів їх оцінки і 

пливу; 

2.  Усунути диспропорції між загальнодержавними та місцевими 

податками і зборами; 

3. Вдосконалити систему регулювання міжбюджетних 

відносин за рахунок поліпшення механізму надання субвенцій;  

4. Активно використовувати гранти закордонних донорів, міжнаро-

дні програми фінансування проектів на засадах співфінансування, ін-

струменти державно-приватного партнерства та місцеві позики;  

5. Посилити громадський контроль за дотриманням місцевою вла-

дою норм бюджетно-податкового законодавства;  

5. Забезпечити адекватний вплив громадянського суспільства на 

прийняття рішень у сфері планування. 

Для формування механізму якісного та ефективного управління фі-

нансовими ресурсами бізнесу, необхідно дотримуватися принципів си-

стемності та комплексності, що стає особливо актуальним є у зв’язку із 
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економічною та політичною нестабільністю у світі, глобалізацією біз-

несу, збільшенням підприємницьких ризиків та жорсткістю конкурен-

ції. Рівень фінансового потенціалу й умови фінансових ринків розши-

рюють або обмежують можливості формування підприємствами доста-

тнього обсягу фінансових ресурсів. Все це зумовлює необхідність роз-

робки ефективної політики управління фінансовими ресурсами як од-

ного з найважливіших елементів в загальній стратегії діяльності та роз-

витку підприємств. 
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СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В 

СУЧАСНИХ РИНКОВИХ ВІДНОСИНАХ 

 

Шкурко А.Ю. 

Науковий керівник – Рудаченко О.О., канд. екон. наук, доцент 

 
В умовах ринкової економiки досить важливо вчасно зреагувати на 

змiни на світовому фiнансовому ринку, адже на даний час не існує 
країни повнiстю самостiйної і незалежної вiд iнших. Актуальними є пи-
тання системності застосування фiнансової політики, її ролі у фiнансо-
вому плануванні та управлінні фiнансами. 

Нині поняття фінансової політики обговорюється все частіше, дер-
жава та підприємства приділяють цій проблемі досить вагоме значення. 
Більш вагомим визначенням фінансової політики – це діяльність дер-
жави, спрямованої на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний 
розподіл і використання для здійснення державою її функцій. Існує та-
кож інше предметне, допоміжне розуміння цієї категорії: фінансова 
політика включає в себе бюджетну, податкову, кредитну, цінову і митну 
політику. В свою чергу, фінансова політика держави є лише засобом 
здійснення його економічної і соціальної політики, тобто виконує до-
поміжну роль. Не треба забувати й інші напрями державної політики – 
національні, геополітичні, військові. Сукупність цих напрямів і визна-
чає фінансову політику, яка слугує основним інструментом проведення 
державної політики. 

До головних завдань державної фінансової політики варто віднести: 
- підвищення обсягів залучення й ефективності використання фінан-

сових ресурсів; 
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 - оздоровлення і структурна перебудова національної економіки; 
 - досягнення більш високого рівня добробуту населення за рахунок 

підвищення соціальної спрямованості державної фінансової політики 
тощо. 

Метою фінансової політики, – як зазначає О.Д. Василик, - є опти-
мальний розподіл ВВП між галузями народного господарства, соціаль-
ними групами населення, територіями [1]. Саме на цій основі забезпе-
чується стійке зростання економіки, удосконалення її структури, ство-
рення умов для розвитку державних установ, господарських суб’єктів і 
населення. 

Фінансова політика має враховувати стан української економіки,її 
потенційні можливості,реальні джерела фінансування. 

Держава через фіскальну, податкову,грошово-кредитну політику 
здійнює управління економікою, забезпечує фінансову стабільність. 
Кабінет Міністрів, як найвищий орган виконавчої влади, формує бюд-
жет, основні макроекономічні показники економічного і соціального 
розвитку і проводить фінансову політику.  

Міністерство фінансів України відповідно до Бюджетного кодексу 
України визначає параметри державного бюджету, надає обґрунтування 
і роз'яснення щодо пропонованих обсягів витрат. Верховна Рада 
щорічно розробляє Бюджетну резолюцію, що визначає головні напрями 
бюджетної політики. Національний банк України, як Центральний банк, 
розробляє основні засади грошово-кредитної політики, а також 
здійснює контроль. НБУ послідовно проводить політику забезпечення 
стабільності гривні. А стабільні гроші - це фундамент розвитку будь-
якої країни. 

Список використаних джерел 
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2. Загородній А.Г. Фінансовий словник [3-тє вид., випр. та доп.] / А.Г.  Загородній, 
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Відмінності у підходах економістів щодо сутності конкуренції зна-

ходять своє відображення при розгляді категорії конкурентоспромож-

ності. Основне завдання кожного дослідника, який вивчає проблеми 

конкурентоспроможності підприємств малого бізнесу, полягає у визна-
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ченні критеріїв, а також знаходження джерел та факторів конкуренто-

спроможності. Однак, тут очевидною стає колосальна заплутаність, не-

визначеність понять та значень. Невизначеність виявляється вже лише 

на рівні понятійного апарату. Так, у економічній літературі можна зу-

стріти дуже різнорідні визначення конкурентоспроможність підпри-

ємств, в тому числі і підприємств малого бізнесу.  

Конкурентоспроможність - це володіння властивостями, що створю-

ють переваги для суб'єкта господарювання здобути перемогу в економі-

чному змаганні [1].  

У цьому визначенні розкривається змагальний характер конкуренто-

спроможності. Проте ці трактування не вказуються цільові установки 

конкурентоспроможності. У цьому сенсі примітне поняття, запропоно-

ване Т.Я. Біляковою, що базується на визначеннях класиків конкурен-

тоспроможності країн, «Конкурентоспроможність - це здатність реалі-

зувати основну цільову завдання її функціонування підприємства - стій-

кий соціально-економічний розвиток підприємства із забезпеченням ви-

сокої якості життя його населення» [1].  

Найбільш повно та глибоко поняття конкуренції розкриває автор Фа-

тхудінов Р.А. у своєму підручнику «Стратегічний менеджмент». У його 

роботі враховується аналіз літератури на цю тему, завдяки якому кон-

куренція визначається як процес управління підприємством своїми пе-

ревагами для досягнення поставлених завдань, спрямованих на задово-

лення своїх потреб [3].  

Конкурентоспроможність підприємства залежить від низки таких 

факторів, як:  

 конкурентоспроможність товарів/послуг підприємства на зовніш-

ньому та внутрішньому ринках;  

 вид товару/послуги, що виробляється;  

 ємність ринку (кількість щорічних продажів); 

 легкість доступу на ринок;  

 однорідність ринку;  

 конкурентні позиції підприємств, які вже працюють на даному ри-

нку;  

 конкурентоспроможність галузі; 

 можливість технічних нововведень у галузі; 

 конкурентоспроможність регіону та країни.  

Характер розвитку конкуренції може бути вільний чи регульований. 

За методами ведення конкурентної боротьби можна виділити цінове су-

перництво та нецінове суперництво, коли успіху досягають шляхом по-

кращення якості продукції, обслуговування.  
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Вільна конкуренція відбувається за умови присутності на ринку без-

лічі продавців, незалежних один від одного. Вони самостійно прийма-

ють рішення, що у яких кількостях їм виробляти. Вхід на ринок нічим 

не обмежений і залишити його буде так само просто.  

Така свобода залишає можливість будь-якого підприємця займатися 

своєю діяльністю в тій галузі, в якій йому хочеться. У споживача в та-

кому У разі є можливість вибору. Підприємства не беруть участь у про-

цесі контролю за цінами [2].  

Основоположником теорії конкурентоспроможності є А. Сміт [2]. 

Теорію А. Сміта доповнив Д. Рікардо, який увів поняття порівняльних 

переваг держав, що полягало в доцільності спеціалізації країни на виро-

бництві тієї продукції, за якою вона має Найбільші переваги у витратах. 

Теорія Давіда Рікардо отримала поширення під назвою «Вчення про по-

рівняльні витрати виробництва» [1]. 

М. Портер розглядав країни та регіони як середовище, що забезпечує 

конкурентоспроможність фірм. Головні фактори «середовища» Портер 

представив у у вигляді ромба. Це: «вибагливі споживачі, сильні конку-

ренти, сильні постачальники та комплекс підтримуючих галузей» [1]. 
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Водні споживчі ресурси є одними з найважливіших видобувних природ-

них ресурсів України. Їх ефективне використання не лише дозволяє за-

безпечити первинні потреби населення, але й підвищити експортний по-

тенціал країни та сприяє формуванню її позитивного іміджу. В даний 

час Україна входить в групу світових лідерів за запасами мінеральної 

води: її ресурси значно перевищують внутрішні потреби. Вона також є 

однією з лідируючих європейських країн з видобутку мінеральних вод, 

їх розливу і реалізації. Асортимент мінеральних вод України дуже ши-
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рокий: на її території виявлено понад 500 джерел різноманітних міне-

ральних вод, головним чином у межах Українських Карпат, Українсь-

кого щита, Дніпровсько-Донецької западин [2]. 

        Аналізуючи ринок мінеральної води, можна визначити, що найбі-

льша частка ринку, а саме понад 60% припадає на газовану воду. Проте 

спостерігається тенденція збільшення частки негазованої води, зміна 

споживчих переваг у зв'язку з впливом здоровішого життя на широко 

вживану культуру. 

Ринок мінеральної води в Україні має свої особливості. В основному 

вітчизняні споживачі прихильні до продукції українських виробників, 

які пропонують широкий асортимент, хорошу якість за доступною ці-

ною. 

        Основними виробниками на ринку є: 

1. IDS Group Ukraine ( «Моршинська», «Аляска», «Миргородська», 

«Боржомі», «Трускавецька»); 

2. Coca-Cola (ТМ Bon Aqua); 

3. «Оболонь» ( «Прозора», «Оболонська»,); 

4. «Росинка» (ТМ «Софія Київська»); 

5. «Ерлан» (ТМ «Два Океану», «Біола», «Каліпсо», «Знаменівська»). 

 

 
Рис. 1. Споживчі переваги за торговими марками  мінеральної води,% 

 

Отже, трійку лідерів серед торгових марок займають бренди ком-

панії IDS Group Ukraine - ТМ Моршинська,  Боржомі, Миргородська.  
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Ринок мінеральної води України швидко  і перспективно розвива-

ється. В першу чергу, це пов'язано з низькою якістю водопровідної води 

та популярністю здорового харчування та зміни способу життя. Річне 

споживання мінеральної води становить 39,2 л на людину. Найбільшим 

попитом користується бутильована вода, ємністю 0,5-0,7 л і 1,5 л в пла-

стиковій тарі. В останні роки спостерігається зменшення потреби в га-

зованій воді, незначне збільшення потреби у воді без газу [1]. 

Таким чином , ми можемо констатувати, що на ринку мінеральних 

вод існує велика конкуренція, умови входження на ринок не є легкими, 

але доступ можливий. У цього ринку великі перспективи. 
Список використаних джерел 

1. Інформаційно-аналітичне агентство. [Електронний ресурс]: http://www. souz-

inform.com.ua.  
2. Аналіз ринку столової та мінеральної води в Україні. [Електронний ресурс] 

: https://pro-consulting.ua  

 

 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Сало А.Ю.  

Науковий керівник – Прасол В М.,  доцент 

 

В рамках вивчення стратегічного управління людськими ресурсами 

(УЧР) існує безліч визначень даного поняття, які висвітлюють ті чи інші 

його аспекти, те чи інше бачення його суті та змісту. Так, одне визначає 

стратегічне УЧР як дії, що описують поведінку працівників у ході фор-

мулювання та задоволення ними потреб організації, необхідних для ре-

алізації стратегічних напрямків, а саме «підхід до прийняття рішень 

щодо намірів та планів організації, що стосуються стратегії, політики та 

практики відносин трудового найму, пошуку та відбору співробітників, 

навчання, розвитку, управління показниками роботи, винагороди та 

трудових відносин». Проте представники багатьох наукових шкіл та 

підходів до вивчення стратегічного УЧР сходяться на думці, що стра-

тегічне УЧР як один із елементів системи стратегічного менеджменту 

всієї компанії в цілому визначає характер роботи системи УЧР та спря-

мований на досягнення стратегії бізнес-одиниці. 

З розвитком системи стратегічного менеджменту та виникненням 

нових підходів до вивчення цього питання змінювалося і бачення стра-

тегічного УЧР як залежного елемента цієї системи. Комплексну оцінку 

результатів досліджень розвитку теорії стратегічного УЧР за останні де-

http://www/
http://souz-inform.com.ua/
http://souz-inform.com.ua/
https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-stolovoj-i-mineralnoj-vody-v-ukraine-v-2020-god
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сятиліття можна знайти у статтях П.Боксала та Дж. Персела. У своїх ро-

ботах автори описують дві конкуруючі школи-школи «найкращих прак-

тик» та школи «відповідності», аналізують переваги та недоліки кожної 

зі шкіл та висвітлюють усе ще відкриті питання у рамках вивчення цих 

підходів. Розглянемо докладніше кожну їх. У своїх роботах автори опи-

сують дві конкуруючі школи-школи «найкращих практик» та школи 

«відповідності», аналізують переваги та недоліки кожної зі шкіл та ви-

світлюють усе ще відкриті питання в рамках вивчення цих підходів. 

Дані практики мають велике значення, оскільки одночасно вирішують 

два ключові завдання організації. По-перше, при правильному застосу-

ванні вони підвищують організаційну ефективність, по-друге, підвищу-

ють рівень задоволеності працівників та якість трудового життя. У рам-

ках вивчення універсального підходу комбінації найкращих практик ва-

ріюють залежно від цілого ряду причин. Проте найвідомішою є типоло-

гія найкращих практик, запропонована Д. Пфеффером, який визначає 7 

умов стратегічного ефективного УЧР. 

 До них відносяться: гарантія зайнятості, ретельний відбір пер-

соналу, самоврядні команди, оплата за результатами праці, навчання 

для підтримки кваліфікації та мотивації працівників, зменшення відмін-

ностей у статусі та прозорість інформації. З розвитком універсального 

підходу до стратегічного УЧР практики доповнювалися, удосконалюва-

лися, у результаті сформувалося три групи методів управління персона-

лом. У свою чергу, школа «відповідності», суть якої полягає у розробці 

стратегії УЧР відповідно до організаційної структури та на основі за-

гальної стратегії організації, представляє ситуаційний підхід у стра-

тегічному УЧР. Першими ідею «відповідності» у системі УЧР предста-

вили професор школи Мічиганської, професор Фомбрун, а згодом і його 

колеги. З розвитком даного підходу Волкер у книзі «Планування люд-

ських ресурсів» запропонував класифікувати стратегію УЧР як 

функціональну поряд зі стратегіями у сфері маркетингу, фінансів, виро-

бництва та ін. Однак, згідно з цим підходом, відмінна риса стратегії УЧР 

полягає в тому, що вона тісно взаємопов'язана та розроблена відповідно 

до всіх функціональних стратегій у компанії. На думку автора, пла-

нування у системі УЧР має стати обов'язковою складовою процесу ро-

зробки решти стратегій компанії. Така модель зовнішньої відповідності 

називається вертикальною інтеграцією. Можливо виділити таку кла-

сифікацію процесів для розробки та реалізації такої стратегії УЧР: 

1.Інтегрований процес. Він визначає стратегію УЧР як одну із 

функціональних стратегій. У зв'язку з цим у процесі розробки загальної 

стратегії організації стратегії УЧР приділяється не менше уваги, ніж ре-

шті функціональних стратегій. 
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Однак у системі УЧР основний акцент уваги зміщений у бік загаль-

них організаційних питань, пов'язаних з персоналом, у бік результатів 

внутрішніх та зовнішніх змін, а також у бік супутніх стратегій та планів 

дій. 

2.Процес відповідності. Його стратегія УЧР та загальна стратегія 

компанії розробляються паралельно, це дозволяє забезпечувати взаємо-

проникнення та отримання загальної картини корелюючих стратегій. 

3.Ізольований процес. Він передбачає розробку плану розвитку люд-

ських ресурсів ізольовано від процесу розробки загальної стратегії з 

орієнтацією на дані, отримані ззовні. Ефективність такої стратегії зале-

жить виключно від інформації, отриманої із зовнішніх джерел та, як 

правило, обмежується вирішенням вузьких кадрових завдань. 

 

 

ПРОЦЕС ЗМІНИ ПОЛІТИКИ ТА СТРУКТУРИ КАТЕГОРІЙ 

ТОВАРНИХ ПРОДУКТІВ 

 

Чорнобай А.А. 

Науковий керівник – Соколов Д.В.,  ст.викладач 

 

Товарна класифікація - будь-який товарний сорт і колекція різно-

видів, об'єднаних за конкретними ознаками. 

Характеристиками класифікації товарів є широта, глибина, повнота, 

ступінь оновлення, структура. 

Широта класифікації відноситься до кількості продуктів, що вико-

ристовуються для певної мети. 

Повнота сорту визначається відношенням фактичної кількості 

сортів продукції до кількості, зазначеної у відповідному прайс-листі або 

специфікації. 

Ступінь оновлення асортименту відноситься до питомої ваги нової 

продукції в загальному обсязі пропозиції та реалізації. 

Структура категорій характеризується питомою вагою товарних 

груп, підгруп, видів і різновидів продукції в загальному товарообігу. 

Розрізняють виробничо-торговельну класифікацію товарів. 

Перед формуванням категорії відбувається розробка підприємством 

концепції категорії. Це спрямована побудова оптимальної структури ка-

тегорії та котирування продукції, яка, з одного боку, базується на потре-

бах споживачів конкретної групи (сегменту ринку), а з іншого боку, для 

забезпечення найбільш ефективного використання необхідно підприєм-

ству використовувати сировину, технологію, капітал та інші ресурси , з  

метою виробництва недорогої продукції. 
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Суть класифікаційної задачі полягає в плануванні практично всіх 

видів діяльності з метою відбору продукції для майбутнього вироб-

ництва та реалізації на ринку, а також у тому, щоб характеристики цієї 

продукції відповідали вимогам споживачів [1]. 

Управління категоріями передбачає координацію суміжних видів ді-

яльності – науки, технології та дизайну, комплексного дослідження ри-

нку, організації збуту, послуг, реклами та стимулювання попиту. 

Категоріальна політика є однією з найважливіших складових конку-

рентної стратегії компанії. Проблема розширення/зменшення обсягу ви-

робництва/продажу продукції може мати різні рішення, залежно від 

конкретних умов усієї сфери: галузі, товарної групи, розміру компанії 

та інших факторів ринку. 

Однак загальні правила та взаємозалежності можуть і повинні бути 

визначені та сформульовані на основі аналізу стану та розвитку існую-

чих сегментів ринку (зовнішні фактори) та фінансових змін, що відбу-

ваються всередині підприємства (внутрішні фактори). 

Вибір конкретної стратегії класифікації має ґрунтуватися на оцінці 

змін грошових потоків, викликаних змінами класифікації, та прогно-

зуванні майбутнього стану грошових потоків [2]. 

Будь-яке розширення неминуче призведе до збільшення витрат. У 

той же час позитивні фінансові результати, викликані зміною категорій, 

можуть відбутися лише в майбутньому. 

У будь-якому випадку, при оцінці рішення про запуск нового про-

дукту (чи це новий самостійний тип продукту, чи іміджевий продукт) 

або скорочення обсягу існуючого продукту основним критерієм має 

бути вивчення грошового потоку та фінансових результатів.  

Завдання, які необхідно вирішити: 

1. Дослідити витрати виробництва. 

2. Підсумвати можливе зростання продажів, орієнтуючись на се-

редньогалузеву прибутковість подібних компаній. 

3. Описати зниження витрат і збільшення продажів. 

4. Визначити напрямок зміни класифікаційної політики шляхом 

порівняння та аналізу рентабельності різних груп товарів. 

5. Припинити виробництво збиткової продукції та збільшити збут 

продукції з більшим прибутком. 

6. Оцінити загальний ризик підприємства. 

7. Оцінити різні напрямки та найкращу стратегію подолання кризо-

вої ситуації. 
Список використаних джерел 
1.Устинов В.А. Управление инновационной деятельностью в процессе создания но-

вой техники, освоения производства новой продукции: Учебное пособие. М.: ГАУ, 2001. 
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МЕТОДИ ОПЕРАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ЗАПУСКУ НОВОГО 

ПРОДУКТУ 

 

Богданова А. О. 

Науковий керівник – Соколов Д.В.,  ст.викладач 

 

Для реалізації поставлених цілей і завдань будуть використані такі 

методи дослідження: 

1. Метод операційного та фінансового важеля (використання струк-

тури витрат та елементів операційного важеля для розрахунку 

відповідних економічних ефектів-оцінка різних напрямків подолання 

кризи); 

2. Спосіб сортування асортименту продукції на основі матриці BCG 

(за часткою продажів кожного виду товару та його рейтингом прибут-

ковості), використовуючи діаграми «рентабельність» і «частка про-

дажів», можна визначити, які типи продукції відіграють провідну роль: 

«зірки» та «грошові корови» займають лідируючі позиції на ринку, а 

«проблемні діти» та «собаки» -  дрібні; 

3. Метод лінійного програмування (у процесі планування май-

бутньої категорії необхідно прийняти оптимальне планове рішення). 

 Метод операційного та фінансового важеля. 

 При стратегічному плануванні діяльності малого бізнесу найбільш 

розумним вибором є орієнтація на аналітичний метод, що характеризу-

ється відсутністю великого обсягу коштів і часу для серйозних проект-

них досліджень. 

Розглянемо найпоширенішу серед них концепцію, засновану на опе-

раційному (економічному) левериджі-концепції фінансового аналізу, 

яка означає, що один фактор (індикатор) посилюється (збільшується), а 

зміна іншого фактора є відносно слабким. При цьому в концепції вико-

ристані механічні та технічні аналогії важеля та його основних ознак. 

Цей метод поєднує в собі максимальну простоту та ефективність, навіть 

з його незамінними якостями при аналізі економічного стану будь-якого 

підприємства, особливо малих промислових підприємств. 

Цей метод також називають операційним аналізом або аналізом вит-

рат-обсягу-прибутку.  
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Ключовими поняттями операційного аналізу є: операційний (еко-

номічний) леверидж, поріг прибутку (точка беззбитковості), закон 

фінансової міцності (стабільності) підприємства. 

Ці фактори слід доповнити граничним доходом, оскільки саме гра-

ничний дохід можна використовувати для оцінки бізнес-прогнозів на 

основі співвідношення постійних витрат до змінних витрат, що визна-

чає силу операційного левериджу. Чим вищий рівень постійних витрат, 

тим більше операційний леверидж. 

Широке використання граничного доходу в аналізі дозволяє сфор-

мувати оптимальний виробничий комплекс, визначити ціни, обсяги ви-

робництва та збуту для отримання запланованих прибутків. При виборі 

продукції враховуйте обмеження ресурсів і фінансові можливості, а та-

кож визначайте, які продукти є більш вигідними для виробництва . Най-

важливішим компонентом операційного аналізу є поділ витрат на змінні 

та постійні витрати. 

Змінні витрати – це підвищені витрати компаній Змінні витрати - 

такі витрати підприємства, які збільшуються або зменшуються пропор-

ційно обсягу виробництва. Це витрати на придбання сировини та ма-

теріалів, споживання електроенергії, витрати на транспортування, тор-

гові комісійні та інші витрати. 

Постійні (постійні, диспропорційні) витрати – це витрати, які не за-

лежать від обсягу виробництва: орендна плата, відсотки за позикою, 

амортизаційні відрахування, адміністративно-управлінські витрати, 

витрати на управління тощо. 

При визначенні проміжного прибутку поділ витрат на прямі та не-

прямі не виключає деяких неточностей. Це пояснюється тим, що не 

тільки змінні та прямі постійні витрати, але й деякі непрямі постійні 

витрати можуть також змінюватися внаслідок зміни випуску конкрет-

них видів продукції.  

При формуванні збалансованої класифікації існує багато внутрішніх 

обмежень, які не можна ігнорувати: 

1. Цілі компанії. 

2. Виробничі приміщення підприємства. 

3. Обмеження щодо інших ресурсів (людських, матеріальних, фінан-

сових). 

Необхідно враховувати конкретну ситуацію виробництва, тому що 

відсутність (або неможливість швидкого поповнення) необхідних ресу-

рсів призведе до запланованого обсягу виробництва, враховуючи най-

кращі інтереси та враховуючи потреби, просто неможливо. бути досяг-
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нуто. Тому, коли план виробництва (збуту) готовий, важливо пе-

ревірити всі можливі обмеження і визначити, чи одне з них не дозволяє 

реалізувати план. 
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СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Керівник – канд. екон. наук, доц. СерьогінаД.О. 

Секретар – студентка 4 курсу ф-ту ННІ ЕіМ  Хмелєвська А.А. 

 

 

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Балабай О. М. 

Науковий керівник – Базецька Г. І., канд. екон. наук, доцент 

 

Сучасні умови господарювання вимагають від підприємства вдос-

коналення процесу оптимізації своїх поточних витрат. Саме раціона-

льне використання наявних ресурсів надає сучасному підприємству 

конкурентні переваги та забезпечує гідне положення на ринку.  

В процесі оптимізації поточних витрат сьогодні підприємства зо-

середжені перш за все на необхідності зниження собівартості продукції 

(товарів, робіт або послуг), але не можна не приділяти увагу таким важ-

ливим напрямкам, як забезпечення розширеного відтворення екстенси-

вним та інтенсивним шляхами, створення додаткових грошових резер-

вів та раціональний розподіл коштів між виробничими (прямими та за-

гальновиробничими), операційними (адміністративними, витратами на 

збут та іншими операційними) та іншими витратами (фінансовими ви-

тратами від участі в капіталі та іншими витратами). Крім того, оптимі-

зація поточних витрат повинна проводитися в поточному та стратегіч-

ному аспектах. 

Процес оптимізації діяльності підприємства з точки зору витрат – 

це спосіб пошуку найбільш ефективних методів управління, за яких під-

приємство досягло б максимального ефекту з мінімальними витратами. 

Оптимізація витрат – це безперервний процес планування, обліку, ана-

лізу та контролю витрат, а також прийняття рішення щодо подальшої 

економічної стратегії та політики компанії з використанням інструмен-

тів мотивації працівників на всіх рівнях існуючої організаційної струк-

тури, в якій відбувається планування. Такий підхід дозволяє визначити 

необхідний рівень економічної діяльності підприємства, а також розра-

хувати прибуток, який буде досягнутий при певному рівні та структурі 

витрат.  

Таким чином, облік передбачає спостереження, перевірку процесу 

споживання ресурсів у фінансово-господарській діяльності підприємс-

тва, що дозволяє проводити комплексний аналіз для визначення рівня 
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економічної ефективності та оцінки впливу відповідних факторів на її 

рівень. Організація та контроль при цьому повинні визначити місця ви-

трат і центри відповідальності, відслідковувати причини відхилень та 

виявляти відповідальних, а також приймати рішення щодо витрат для 

обґрунтування доцільності виробництва певної продукції, вибору обла-

днання та технології, створення оптимального кола підприємств, тощо. 

Сучасні методи оптимізації витрат виробництва повинні бути про-

стими у використанні, доступними, гнучкими, оперативно забезпечу-

вати необхідну інформацію для прийняття управлінських рішень. 

Враховуючи вищенаведені характеристики, після комплексного 

аналізу підходів до сучасних напрямків оптимізації витрат бізнесу в су-

часних умовах доцільними є наступні напрямки їх оптимізації: 

1) підвищення ефективності діяльності управлінського апарату за 

рахунок оптимізації його кількості; 

2) впровадження та застосування в процесі виробництва сучасних 

методів управління технологією; 

3) вдосконалення системи ціноутворення; 

4) оптимізація витрат на оплату праці (на більшості підприємств 

фонд оплати праці має найбільшу питому вагу у собівартості продукції); 

5) оптимізація чисельності персоналу підприємства взагалі та його 

структурних підрозділів; 

6) оптимізація інвестиційних витрат; 

7) вдосконалення збутової діяльності та діяльності системи поста-

чання; 

8) зниження відсотку браку; 

9) постійне стеження за стадіями життєвого циклу продукції та 

проведення сучасних методів аналізу в процесі оцінки її конкурентних 

переваг за номенклатурою та асортиментом; 

10) підвищення мотивації персоналу за рахунок побудови ефекти-

вної системи стимулювання. 

Таким чином, використання даного комплексу заходів з оптиміза-

ції поточних витрат підприємства дозволяє визначити обмеження ресу-

рсів, встановити альтернативні варіанти їх використання, знайти ви-

трати, які ніяким чином не призводять до підвищення ефективності ді-

яльності підприємства, виявити варіанти зниження витрат з метою за-

безпечення виконання планових витрат, визначити резерви оптимізації 

витрат та обрати їх найдоцільніші напрямки (індивідуально для кож-

ного підприємства), а також забезпечити раціональний перерозподіл ко-

штів. Саме така система дозволить підприємству займати високі конку-

рентні позиції на ринку. 
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Білобородов В. Ю.  

Науковий керівник – Жовтяк Г.А., к.е.н., доцент  

 

Питання дослідження конкурентоспроможності підприємства є 

важливим і актуальним для економіки в цілому та підприємств зокрема. 

У ринкових умовах висока конкурентоспроможність суб’єктів господа-

рювання є запорукою одержання високих і стабільних прибутків. 

Ефективність бізнесу, а саме: спроможність відповідати високим 

вимогам ринку, якість задоволення споживчого попиту та ресурсний по-

тенціал є головними чинниками, що визначають конкурентоспромож-

ність компанії на ринку. За таких умов важливим є вивчення основних 

методів оцінки рівня конкурентоспроможності компаній. 

Широкий спектр існуючих методичних підходів до діагностики 

конкурентоспроможності компаній в сучасній економіці визначає мно-

жинність методів, які використовуються для її оцінки. 

У рамках теорії рівноваги та факторів виробництва критерієм кон-

курентоспроможності є наявність у виробника факторів виробництва, 

які можна використовувати ефективніше інших конкурентів. 

Матричні методи займають окремі напрями в методах оцінки кон-

курентоспроможності. Вони засновані на дослідженні процесів конку-

ренції в динаміці, але недоліком цих методів є те, що вони не дають си-

стемний погляд на конкурентоспроможність і не враховують різну вагу 

факторів конкурентоспроможності. 

Індексні методи більш комплексні при оцінці конкурентоспромо-

жності компаній, зокрема: 

- метод, що використовує в якості основного підходу оцінку кон-

курентоспроможності продукції підприємства; 

- метод, заснований на аналізі порівняльних переваг компаній-кон-

курентів; 

- метод, заснований на теорії ефективної конкуренції; 

- інтегральний метод. 

Основою для порівняння можуть бути галузеві показники, показ-

ники лідера ринку або ретроспективні показники оцінюваної компанії. 

Конкурентоспроможність підприємства досягається шляхом ство-

рення конкурентних переваг перед іншими компаніями-конкурентами, 

тобто тими ж методами, що й конкурентоспроможність продукції, оскі-

льки ці поняття нерозривні. 
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На основі базових методичних підходів удосконалено методичний 
підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємств, що передбачає: 
1) визначення мети оцінки конкурентоспроможності підприємств; 2) 
відбір компаній-конкурентів для оцінки конкурентоспроможності; 3) 
визначення груп індикаторів, що підлягають оцінці; зокрема: конкурен-
тоспроможність товарів, фінансове становище підприємства, ефектив-
ність збуту та просування товарів, ефективність виробництва, конкуре-
нтний потенціал підприємства, екологічність виробництва, соціальна 
ефективність, імідж компанії; 4) розрахунок одиничних, групових та ін-
тегральних показників конкурентоспроможності підприємства; 5) ви-
сновки про рівень конкурентоспроможності компанії, зокрема якщо він 
низький, то компанія неконкурентоспроможна і тому повинна розро-
бити стратегії для забезпечення конкурентоспроможності компанії, а 
якщо він високий, то підприємство переважає конкурентів – необхідно 
розробити стратегії для підтримки конкурентоспроможності. 

Отже, питання оцінювання конкурентоспроможності підприємс-
тва потребують насправді ґрунтовного вивчення. Вибір методу або ме-
тодів є індивідуальним для кожного підприємства і визначається за-
вданнями, які йому необхідно вирішити. Оцінка конкурентоспромож-
ності підприємства має базуватися на комплексному, багатовимірному 
підході та враховувати внутрішнє та зовнішнє середовище, рівень фі-
нансової стійкості підприємства та реальне становище компаній-конку-
рентів. 

 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ 
ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 
 
Денісенко Д.О. 
Науковий керівник - Славута О.І., канд. екон. наук, доцент 

 
Туристична галузьє однією з найбільш перспективних галузей сві-

тової економіки, яка дуже впливає на економічний розвиток держави, 
сприяє створенню нових робочих місць, є джерелом поповнення бю-
джету та припливу валютних надходжень. Навіть в умовах кризи її зна-
чення зростає, оскільки, згідно зі світовим досвідом, туризм забезпечує 
найвищу оборотність капіталута найдешевші робочі місця. 

У зв’язку з анексією Криму та військовими діями на сході нашої 
країни, кількість туристів, які відвідали Україну у 2014 р., порівняно з 
2013 р. різко скоротилась. Також зменшення кількості готелів було 
пов’язано зі зменшенням кількості туристів (у 2013 р. -3 454 316, у 2014 
р. - 2 425 089, на 1 02927 менше).  Станом на 2017 р. в Україні нарахо-
вувалось 4 115 од. колективних засобів розміщення. Останніми роками 
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в цілому по Україні зменшилася кількість готелів та аналогічних засобів 
розміщення на 2,2%. У той же час загальна кількість місць у колектив-
них засобах розміщення зменшилась з 406,6 тис. од. у 2014 р. до 359,0 
тис. од. у 2017 р., тобто скоротилась на 11,58%. Динаміка розвитку го-
тельного господарства України за 2011– 2017 рр., свідчить, що, почина-
ючи з 2013 р., прослідковується чітка тенденція до зменшення кількості 
закладів та кількості місць, водночас, зростає кількість осіб, що перебу-
вали в цих закладах. Забезпеченість України місцями в готелях – найни-
жча в Європі.  

Туристичний потік зазнав суттєвих втрат вплинуло на зменшення 
загальної кількості туристів,  з 3,4 млн у 2013 р. до 2,4 млн осіб у 2014 
р., або на 30 %. 

Також скоротилось чисельність санаторно-курортних закладів. Те-
мпи зниження кількості рекреантів, що відпочивали і лікувалися в Ук-
раїні, неоднакові для різних установ. Найбільше скорочення спостеріга-
ється у санаторіях-профілакторіях з лікуванням та санаторіях профіла-
кторіях  і баз та інших закладів відпочинку. Отже, сучасний етап розви-
тку санаторно-курортної сфери характеризується різким падінням по-
питу на санаторно-курортні послуги. Це призводить до зниження пока-
зників заповнюваності ліжкового фонду санаторно-курортних установ, 
суттєвого зниження рівня ефективності їх діяльності. 

Кількість дітей, які перебували влітку в дитячих закладах оздоро-
влення та відпочинку, зменшилася з 1 005 до 907 тис. осіб, тобто на 
9,75% (з 2000-2019рр). Аналіз динаміки та просторової структури між-
народних туристичних потоків в Україні засвідчує їх неабияку зумовле-
ність геополітичними процесами, які відбулися протягом 2013-2014 рр. 
Туристичний ринок України має великий потенціал, який досі не вико-
ристовується повною мірою. Туризм є міжнародним явищем  який пот-
рібно розвивати. 

Список використаних джерел: 

1. Колективні засоби розміщування в  Україні. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_kzr_2019.pdf 

 

 

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Дружченко А.Г. 
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Будівельний комплекс України залишається одним із важливих 

секторів економіки, від якого залежать темпи оновлення основних 

фондів та структурна розбудова інших галузей. Основою економічної 
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політики є підвищення ефективності та якості роботи будівельного 

підприємства.  

В сучасних умовах на показники прибутку і рентабельності впли-

ває дуже багато різних чинників. Принципово важливими є аналіз та 

планування грошових потоків на підприємствах, пошук ефективних 

джерел фінансування, а також вигідних інвестиційних рішень, грамот-

ний моніторинг дебіторської та кредиторської заборгованості, розробка 

раціональної облікової, податкової та інших політик пов'язаних з різ-

ними областями діяльності будівельних компаній. 

Проблеми формування стратегії розвитку підприємств досить до-

кладно вивчені зарубіжними та вітчизняними вченими та фахівцями. 

Водночас аспекти формування та реалізації фінансових стратегій 

будівельних підприємств не отримали належного висвітлення у нау-

ковій літературі, особливо в умовах кризової економіки. 

Ефективність функціонування будівельного підприємства визна-

чається його здатністю приносити прибуток. Величина прибутку скла-

дається під впливом багатьох зовнішніх та внутрішніх факторів, тому 

прибуток можна розглядати як керований об'єкт, який може піддаватися 

плануванню та прогнозуванню, обліку та аналізу, регулюванню та кон-

тролю. Прибуток, будучи найважливішим показником, узагальнює ре-

зультати господарської діяльності і залежить від багатьох чинників його 

формування.  

Для оцінки рівня прибутку підприємства доцільно проводити 

аналіз структури прибутку, а також розраховувати, аналізувати та кон-

тролювати основні показники прибутковості підприємства: 

– фізичний обсяг продажів; 

– асортиментна та цінова політика; 

– оптимізація виробничих витрат; 

– контроль управлінських та комерційних витрат; 

– співвідношення операційних доходів та витрат; 

– співвідношення позареалізаційних доходів та витрат; 

– оптимізація оподаткування; 

– облікова політика. 

Роль вищевикладених показників беззаперечно висока для визна-

чення реального приросту капіталу, оцінювання якості управлінських 

рішень керівництва підприємства, прогнозування зміни фінансових ре-

зультатів. 

З метою виявлення тенденції динаміки обсягу капіталу, його 

складу та впливу капіталу на фінансову стійкість будівельного 

підприємства необхідно провести аналіз динаміки структури капіталу 

підприємства. 
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Аналіз динаміки структури капіталу підприємства треба 

здійснювали у 2 етапи: 

1 етап – розгляд динаміки обсягу основних складових частин 

капіталу порівняно з динамікою реалізації продукції та обсягу вироб-

ництва; визначення співвідношення позикового та власного капіталу та 

його тенденції; вивчення співвідношення короткострокових та дов-

гострокових фінансових зобов'язань; визначення розмірності простро-

чених фінансових зобов'язань та з'ясування причин даного простро-

чення; 

2 етап – розгляд системи коефіцієнтів фінансової стійкості 

будівельного підприємства, що визначається його структурою капіталу 

в динаміці: коефіцієнт автономії, коефіцієнт співвідношення коротко-

строкової та довгострокової заборгованості, коефіцієнт довгострокової 

фінансової незалежності, коефіцієнт фінансового левериджу та інші 

коефіцієнти. 

Чинником, що впливає на зниження витрат підприємства, отже 

збільшення прибутковості є оптимізація структури капіталу підприєм-

ства, власних і позикових коштів, в такий спосіб, доцільно запропо-

нувати заходи щодо збільшення власного капіталу підприємства, пе-

редусім, шляхом раціонального розподілу прибутку. 

Також у процесі проведення заходів, що направлені для забезпе-

чення прибутковості будівельного підприємства необхідно створити 

надійну соціально-економічну систему. Створити таку систему можна 

тільки на основі поетапних перетворень; на кожному етапі необхідно 

отримати результати, що забезпечують подальше економічне зрос-

тання.  

Ефективність діяльності підприємства залежить від ефективності 

управління виробництвом. Важливою особливістю розвиненого та кон-

курентоспроможного підприємства є те, що його керівництво для мак-

симізації прибутку ставить перед собою завдання не мінімізації витрат, 

а їхньої оптимізації, що досягається за допомогою ефективного управ-

ління. 

 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Єленюк М.М. 

Науковий керівник  Серьогiна Д. О., к.е.н., доц., доц. каф. Економiки 

Сталий розвиток малого підприємництва в Україні, як і в більшо-

сті країн світу, відображається на залученні до підприємницької діяль-

ності значної частини населення, а це, в свою чергу, позитивно впливає 
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на вирішення цілого комплексу економічних та соціальних питань. За-

звичай малі суб’єкти господарювання, швидко реагують на виклики 

економіки, зменшують соціальну напругу в суспільстві та забезпечують 

значну частку бюджетних надходжень у вигляді податків. 

Проте, у світлі подій останніх років, малі підприємства особливо 

гостро зіткнулися з питаннями стабільності, виживання та утримування 

власних позицій на ринку. 

Ринкові умови змушують малі підприємства шукати шляхи підви-

щення ефективності власної діяльності та формувати стратегію розви-

тку підприємства відповідно до потреб економіки, виконуючи низку 

найважливіших завдань. 

В умовах ринкової економіки найважливішими завданнями малих 

підприємств є забезпечення їх фінансової стійкості, конкурентоспромо-

жності, отримання прибутку, підвищення економічної безпеки. Одним 

з дієвих способів розв’язання цих завдань є диверсифікація підприємс-

тва, яка у цей час застосовується і як антикризовий інструмент, і як ін-

струмент розвитку. Термін «диверсифікація» має латинське похо-

дження та в перекладі означає «зміна», «різноманітність» [1]. 

Диверсифікація є закономірною тенденцією розвитку економіки в 

різних видах діяльності, обумовлена на пошук та реалізацію більш ефе-

ктивної стратегії розвитку бізнесу. Причинами диверсифікації є складні 

кризові явища, втручання в економічні процеси геополітичних факто-

рів, необхідність контролю частки ринку та зростання фінансових і еко-

номічних показники підприємств різних видів виробництва та послуг 

зображених на рис. 1 [2]. 

Однак, впроваджуючи дану стратегію, підприємство частково ско-

рочує ризики основної діяльності, в той же час за рахунок створення 

нових напрямків бізнесу – з’являються нові ризики (неочікувані ви-

трати, недотримання термінів, технічні ризики, програмні, процесні 

тощо), які також можуть вплинути на підприємство в цілому. Тому ви-

никає необхідність у формуванні моделі процесу управління ризиками 

на підприємстві та висвітленні методичної та аналітичної підтримки да-

ного процесу [3]. 
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Рисунок 1  ̶  Причини диверсифікації діяльності підприємства  

 

З вищевикладеного можна зробити висновок, що про диверсифіка-

цію потрібно думати постійно. У будь-який момент може змінитися як 

ситуація на ринку, так і політична ситуація: встановлення або підви-

щення митних зборів; введення або скасування ліцензування; накла-

дення заборон на виробництво тієї чи іншої продукції. Усе це спричи-

нить за собою посилення конкуренції, ускладнення збуту, необхідність 

припинення того чи іншого виду діяльності. Визначено, що диверсифі-

кація – це стратегія маркетингу, спрямована на активне проникнення 

підприємства у сфери виробництва і послуг, часто не властиві специфіці 

його роботи, з метою отримання додаткового прибутку і поліпшення фі-

нансових результатів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

РОЗВИТКУ ТУРІНДУСТРІЇ 

 

Каріньков А.С. 

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

За визначенням, прийнятим ООН 1954 р., туризм – це активний 

відпочинок, що впливає на зміцнення здоров'я, фізичний розвиток лю-

дини, пов'язані з пересуванням межі постійного місця проживання. У 

матеріалах Всесвітньої конференції з туризму, проведеної СОТ в 1981 

р. в Мадриді, дано таке визначення: туризм - один з видів активного 

відпочинку, що представляє собою подорожі, що здійснюється з метою 

пізнання тих чи інших районів, нових країн та поєднується в ряді країн 

з елементами спорту. У 1993 р. Статистична комісія ООН прийняла 

ширше визначення: «туризм – це діяльність осіб, які подорожують і 

здійснюють перебування в місцях, що знаходяться за межами їх звичай-

ного середовища, протягом періоду, що не перевищує одного року по-

спіль, з метою відпочинку, діловими та іншими цілями». Типові 

суб'єкти туріндустрії (туріндустрія у вузькому розумінні): підприємства 

розміщення (готелі, пансіони і т.д.), транспорт, туроператори, турист-

ські агенції, курорти, екскурсійні бюро та бюро гідів, асоціації та дер-

жавні органи з регулювання розвитку туризму, організація конгресів, 

організація виставок та ярмарків. Нетипові суб'єкти туріндустрії (турін-

дустрія в широкому сенсі): у сфері виробництва – підприємства, що ви-

робляють сувеніри, спорттовари, товари для  відпочинку, одяг для від-

починку та туризму, літературу з туризму, продукцію машинобуду-

вання, фототовари; у сфері обслуговування – підприємства, які здійсню-

ють організацію розваг, громадське харчування, послуги лазні та сауни, 

культурно-просвітницьку діяльність, тренерські послуги, медичні пос-

луги, кредитні послуги, страхові послуги, видача віз. 
Туризм – інформаційно-насичена діяльність. Існують і інші галузі, 

у яких збирання, обробка, застосування та передача інформації були б 

настільки важливі для щоденного функціонування, як у туристичній ін-

дустрії. Послуга в туризмі не може бути представлената  розглянута як 

виробничі товари. Її зазвичай купують заздалегідь і далеко від місця 

споживання. Тому туризм майже повністю залежить від зображень, 

описів, засобів комунікацій та їх передачі. Вирізняється особливість 

функціонуванням туризму: основним центром, який утримує різних ви-

робників у межах туристичної галузі, є інформація. Саме інформаційні 

потоки, а  не товари забезпечують зв'язок між виробниками туристич-
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них послуг; вони йдуть не тільки у вигляді потоків даних, але виступа-

ють також у формі послуг та платежів. На сьогоднішній день в туризмі 

активно використовуються глобальні комп'ютерні системи ре-

зервування, інтегровані комунікаційні мережі, системи мультимедіа,  

інформаційні системи менеджменту та ін. Перераховані вище інфор-

маційні технології використовуються з різним ступенем активності та 

мають неоднакове поширення. Розрізняється також ступінь їхнього 

впливу на розвиток туристської індустрії. На туристському ринку ак-

тивно запроваджується електронна комерція. Вже є електронні турист-

ські офіси, що дозволяють будь-якому власнику кредитної картки при-

дбати тур, забронювати місце на літак або в готелі, придбати квитки на 

видовищні заходи та замовити напрокат автомобіль у будь-якій точці 

земної кулі.За оцінками німецьких експертів, близько 25% всіх про-

дажів турпродукту може найближчим часом реалізовуватися через 

електронну комерцію. Таким чином, комп'ютерні технології посилили 

створення та застосування принципово нових електронних маркетинго-

вих каналів просування. 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ HR-ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ 

КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Коніщев С. С. 

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

 

Одним із найважливіших мотивів вивчення корпоративної куль-

тури є те, що традиційні методи управління організацією, засновані на 

функціональній спеціалізації співробітників і підрозділів, розподілі 

праці, відокремленості окремих структур, заснованих на лінійності та 

ієрархії процесів, не відповідають принципам їх роботи та сучасним 

умовам здійснення економічної діяльності. Управління розвитком кор-

поративної культури дає змогу сформувати нову бізнес-спільноту, яка 

відповідатиме сучасним вимогам компанії. Сьогодні імідж і репутація 

підприємства набувають все більшого значення в загальній ефективно-

сті виробничо-господарської діяльності компанії. Крім того, у разі мо-

жливої кризи, частих банкрутств, дуже важливо згуртувати співробіт-

ників компанії, зробити їх лояльними до своєї компанії. Таким чином, 

сучасним організаціям потрібна нова ідеологія управління, новий хара-

ктер взаємин і відносин із зовнішнім і внутрішнім середовищем органі-

зації, тобто корпоративна культура, яка краще відповідає умовам функ-

ціонування сформованих компаній. 
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Сучасні організації сприймають корпоративну культуру як потуж-

ний стратегічний інструмент, який орієнтує всіх співробітників на спі-

льні цілі, мобілізує їхню ініціативу та забезпечує продуктивну взаємо-

дію. Досвід багатьох західних і вітчизняних компаній підтверджує, що 

компанія зі згуртованою командою, де руйнуються ієрархічні бар’єри, 

де кожен глибоко зацікавлений у спільному успіху, забезпечує як мате-

ріальний добробут кожного співробітника, а також підвищує почуття 

значущості. Найшвидше розвивається та компанія, яка має добре розви-

нену корпоративну культуру. Сприйняття цінностей почало рухатися. 

На зміну минулим загальновизнаним цінностям, таким як дисципліна, 

слухняність, ієрархія, влада, приходять інші: участь, самовизначення, 

колектив, особисте розкриття, творчість. А управління організацією, де 

людські ресурси є одним із головних завдань, можливе лише на основі 

розвиненої корпоративної культури, її традицій та ритуалів, що підтри-

мують людський розвиток, самореалізацію та прозорість. 

Зі зростанням інтересу до розвитку людських ресурсів як ключо-

вого фактору функціонування організацій зростає також увага до різно-

манітності шляхів досягнення ефективної HR-діяльності. Широкий 

спектр технологій у сфері управління людськими ресурсами зумовле-

ний досвідом у психодіагностиці, організаційній психології, професіо-

логії та практичній психології, а також зростанням інформаційних тех-

нологій, які проникають у всі сфери життя суспільства та прискорюють 

обробку даних, інформацію та комунікацію. 

Використання HR-технологій в рамках підвищення корпоративної 

культури дозволяє скласти програму розвитку, в якій технології об’єд-

нані в 3 тематичні блоки (стан корпоративної культури, особисті стани 

співробітників, блок профілактики). 

Таблиця 1 – План програми розвитку, рекомендований для викорис-

тання в організації 
Тематичний блок Аспект розвитку HR-технології 

Блок 1. Стан кор-

поративної куль-
тури 

1. Бачення та стратегія ор-

ганізації 
2. Адаптивність 

інформаційні збори 

групові обговорення 
створення «атмосфери емоційної 

підтримки» 

Блок 2. Особисті 

стани 

1. Емоційне виснаження 

(професійне вигорання) 

рекомендації для керівників 

тренінг на зниження рівня виго-
рання 

Блок 3. Профіла-

ктика 

1. Сприятливий психоло-

гічний клімат 
2. Сильна корпоративна 

культура 

3. Загальна задоволеність 
працею 

періодична психодіагностика спів-

робітників 
розвиток каналів зворотного 

зв’язку та можливості подальшого 

групового обговорення 
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З метою розвитку розуміння організаційного бачення та стратегії 

співробітників, а також підвищення адаптивності (тобто в даному випа-

дку – підвищення здатності до змін) у розвитку корпоративної культури 

необхідно підвищити рівень інформованості співробітників. Це можна 

зробити за допомогою інформаційних зустрічей, групових обговорень. 

Важливо відзначити – це потрібно робити регулярно (наприклад, 1-2 

рази на місяць), а також у разі важливих організаційних змін, заходів. А 

здатність надавати емоційну підтримку з боку керівництва повинна від-

чуватися співробітниками постійно. 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ПОГЛЯД НА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ 

 

Лактіонова Я.С. 

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

 

Для української економіки важливою проблемою стає подолання 

спаду виробництва, досягнення нормального відтворювального про-

цесу в усіх його ланках, враховуючи особливості наявних політичної та 

економічної криз. Одним зі шляхів реалізації цих завдань має стати під-

вищення прибутковості підприємств, адже саме прибуток є важливою 

рушійною силою економіки ринкового типу. Зростання прибутку знач-

ною мірою визначає темпи економічного розвитку країни, окремих ре-

гіонів, збільшення суспільного багатства і підвищення життєвого рівня 

населення. 

Управління прибутковістю неопосередковано чинить вплив на ді-

яльність підприємства будь-якої сфери діяльності, оскільки прибуток 

підприємства є джерелом формування фінансових ресурсів підприємс-

тва і використовується ним з метою забезпечення господарської діяль-

ності. Прибуток — це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з 

ними витрати, а чистий прибуток — це прибуток після сплати податків. 

Прибуток також визначають як суму, на яку зріс власний капітал орга-

нізації за даний період у результаті діяльності останньої. Прибуток — 

це частина вартості додаткового продукту, виражена в грошах; частина 

чистого доходу; грошовий вираз вартості реалізованого чистого доходу, 

основна форма грошових накопичень господарського суб'єкта.  

Погоджуючись із багатьма вітчизняними та закордонними науко-

вцями, зауважимо, що економічна роль прибутку в умовах ринку поля-

гає в наступному:  
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– прибуток є рушійною силою функціонування та розвитку еко-

номіки, основним спонукальним мотивом підприємницької діяльності 

організації;  

– прагнення отримати прибуток сприяє ефективному розподілу 

та використанню ресурсів, упровадження досягнень науково-техніч-

ного прогресу, скороченню витрат, поліпшенню якості продукції та її 

споживчих властивостей.  

– прибуток є джерелом розширення суспільного виробництва, 

примноження національного багатства та задоволення потреб суспільс-

тва, що зростають.  

Управління ж — це елемент, складова виробничих, підприємниць-

ких та інших відносин, що ставлять своїм завданням координувати, по-

годжувати діяльність людей і трудових колективів щодо організації ви-

робництва матеріальних благ, їх розвитку, реалізації, продажу, спожи-

вання. 

Управління прибутком підприємства є логічним продовженням 

стратегічного управління ним та не може реалізовуватися як незалеж-

ний бізнес-процес. Підвищення ефективності управління прибутком пе-

редбачає узгодження дій спрямованих на підвищення доходу із загаль-

ною стратегією підприємства. Як складова стратегічного управління 

підприємством, управління прибутком потребує уточнення таких аспе-

ктів, як підходи до управління прибутком, завдання та принципи управ-

ління прибутком, елементи системи управління прибутком. 

Прибуток підприємства може бути отримано внаслідок прова-

дження операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Розподіл 

прибутку в системі стратегічного управління підприємством склада-

ється з такого комплексу заходів:  

–  управління сплатою податкових зобов’язань з прибутку;  

– оптимізація пропорцій розподілу прибутку на частини, що ка-

піталізуються та споживаються;  

– управління частиною прибутку, що капіталізується;  

– використання прибутку, що споживається. 

Враховуючи теоретичні узагальнення та висновки, напрацьовані 

як зарубіжними так і вітчизняними науковцями, можна дійти висновку, 

що ефективне управління прибутком підприємства можливе при дієвій 

та правильно сформованій системі управління прибутком підприємства, 

що являє собою інтегровану в загальну концепцію управління підпри-

ємством сукупність взаємопов’язаних елементів, спільна дія яких до-

зволяє реалізувати цілі й завдання та впливає на загальну ефективність 

управління прибутком підприємства з урахуванням його потенційних 

можливостей і обмежень зовнішнього середовища. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: 

ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА 

 

Письмак В.Р. 

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

 

У сучасних умовах перед сучасними організаціями стоїть завдання 

щодо підвищення ефективності діяльності, яка неможлива без іннова-

ційних процесів, що забезпечують її розвиток відповідно до зміни зов-

нішнього середовища. Це пов'язано з високими ризиками і безпосеред-

ньо пов'язане з можливостями організації, її сприйнятливістю до інно-

вацій, з її інноваційним потенціалом, під яким розуміється здатність та 

готовність організації до використання виробничих, трудових, інтелек-

туальних, науково-технологічних, маркетингових, фінансово-економіч-

них та управлінських ресурсів для провадження у інноваційну діяль-

ность. При оцінці та формуванні інноваційного потенціалу необхідно 

враховувати динаміку економічного стану організації та структуру про-

цесів економічної системи. Вирішення такої задачі передбачає компле-

ксний аналіз економічної системи, в якому традиційні методи фінан-

сово-економічного аналізу доповнюються методами якісного аналізу. 

Методи економічної діагностики, що використовуються в прак-

тиці, не завжди придатні для аналізу динаміки розвитку економічної си-

стеми, не застосовні безпосередньо для оцінки структури процесів і ви-

значення місць найбільш ефективних структурних впливів.У зв'язку з 

цим необхідна розробка науково обґрунтованого організаційно-еконо-

мічного механізму управління інноваційним потенціалом, що включає 

аналіз ключових економічних показників на основі візуального відобра-

ження їх структурної динаміки, її зіставлення з архетипами систем для 

формування коригувальних впливів на економічну систему організації 

та забезпечення формування інноваційного потенціалу організації. В ре-

зультаті аналізу функціональної діяльності організації було встанов-

лено, що на формування інноваційного потенціалу впливає взаємодія 

всіх підсистем організації: виробничої, кадрової, маркетингової, ресур-

сної, інтелектуальної, науково-технологічної, фінансово-економічної, 

інвестиційної, управлінської. Оскільки інноваційний розвиток вимагає 

значних витрат і часто відволікання коштів з поточної діяльності, то не-

обхідно, щоб організація мала резерви для забезпечення впровадження 

нововведень, що формуються в результаті спільної діяльності всіх її 

структурних підсистем. Тому оцінка та формування інноваційного по-

тенціалу мають проводитися на основі аналізу не лише рівня інновацій-

них складових, а й складових підсистем, що є базою для її інноваційного 
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розвитку. При цьому аналіз повинен здійснюватися з позиції систем-

ного підходу та відображати динаміку всіх підсистем організацї. 

 

 

СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ 

РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Письмак В.Р.  

Науковмй керівник -  Соболєва Г.Г., канд. екон. наук, доцент 

 

Готівкові розрахунки є невід’ємною частиною господарської дія-

льності кожного підприємства чи підприємця. Єдина відмінність – об-

сяги готівкових і безготівкових операцій. У будь-якому випадку пи-

тання організації та виконання фінансових угод завжди актуальне для 

обох. Використання готівкових розрахунків у діяльності господарських 

підрозділів регулюється великою кількістю нормативно-правових актів. 

Головними законодавчими актами є такі: Цивільний кодекс України, 

Господарський кодекс України, Закони України «Про Національний 

банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні си-

стеми та переказ грошей в України», Інструкції та Положення НБУ. Не-

дотримання цих правил може призвести до суворих штрафних санкцій. 
З огляду на це, дуже важливо дотримуватись основних правил викори-

стання готівкових та безготівкових розрахунків у господарській діяль-

ності суб’єктів господарювання. 

Грошовий потік підприємств (готівковий і безготівковий) з'явля-

ється у разі здійснення розрахунків: 

 для товарних операцій (продаж запасів, виконання робіт, на-

дання послуг); 

 за нетоварними операціями (оплата бюджету, стягнення та по-

гашення кредитів, сплата банківських відсотків, сплата штрафів тощо). 

Велика частина первинного грошового матеріалу здійснюється на 

безготівкових промислових підприємствах і охоплює всі сфери госпо-

дарських зв'язків з підприємствами та організаціями, готівкою, банками 

та фінансовими установами. Причиною безготівкових розрахунків є те, 

що розрахунки за товари та послуги, а також інші перекази 

здійснюються не готівкою, а шляхом перерахування грошей з рахунку 

платника на рахунок постачальника або одержувача коштів відповід-

ною установою банку. Основне призначення цієї форми оплати – заміна 

готівки в платіжному обороті. Грошові виплати підприємствам обмежу-

ються видачею заробітної плати та підзвітних сум. Таким чином, від 

правильної організації грошових розрахунків залежить ефективність їх 
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виконання та фінансове становище підприємств. Важливим питанням у 

цьому процесі є запровадження та дотримання правил єдиного розраху-

нку за конкретними правилами, які визначаються відповідними норма-

тивними актами. Суб'єкти господарювання перебувають у різноманіт-

них ліквідаційних і грошових відносинах з іншими підприємствами, орга-

нізаціями, частинами фінансово-кредитної системи, фізичними особами. Ці 

відносини пов’язані з оплатою придбаних товарів, послуг, перерахуванням у 

різні ланки фінансової системи встановлених податків і зборів, виплатою за-

робітної плати, пенсій, матеріальної допомоги працівникам та багато іншого. 
Список використаної літератури: 
1. Лігоненко Л.О., Гуляєва Л.М. Фінанси підприємства: К.: КНТЕУ, 2006р - 491с. 

2. Зятковський І. В. Фінанси промислових підприємств: Тернопіль, 2004. – 176 с. 

3. Онищенко С. Бюджетування в системі фінансового управління підприємством. 
2006. – С. 42–51. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ 

ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА  

 

Семикопенко А. О. 

Науковий керівник – Пушкар Т. А., канд. екон. наук, доцент  

 

Розвиток будівництва в сучасних умовах багато в чому визнача-

ється рівнем конкуренції на ринку будівельних послуг. Протягом остан-

ніх років найбільш жорстка конкуренція простежується на ринку жит-

лового будівництва, що зумовлює активний пошук шляхів забезпечення 

сталих конкурентних позицій і утримання споживачів. Незважаючи на 

очікувані зміни у підходах до житлового будівництва, схем фінансу-

вання і колосальні обсяги в майбутньому, конкуренція на даному ринку 

навряд чи істотно зміниться. Поряд із боротьбою за споживачів, перед 

будівельними підприємствами стане необхідність відстоювати свої по-

зиції перед широким колом замовників та інвесторів в сфері житлового 

будівництва. Все зазначене визначає необхідність та актуальність фор-

мування нових підходів до формування довгострокової конкурентної 

політики будівельних підприємств. 

Широко коло досліджень, які присвячені питанням формування 

конкурентної політики, чітко виділяють два основних напрямки форму-

вання конкурентної політики: 

1. формування конкурентної політики на макроекономічному рі-

вні, що передбачає формування умов конкуренції на ринку, забезпе-

чення доступу та рівних умов роботи на ринках житлового будівництва; 
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2. формування конкурентної політики на рівні підприємства (мік-

роекономічного рівня), що окреслює комплекс дій з створення, утри-

мання та зміцнення конкурентних переваг на ринку житлового будівни-

цтва. 

На рівні підприємство в економічній науці однозначного визна-

чення конкурентної політики не існує. Матвєєв В. В. під конкурентною 

політикою підприємства визначає політику, яка сформована на основі 

конкурентного потенціалу та урахуванням його наявних конкурентних 

переваг і спрямована на забезпечення високої конкурентоспроможності 

в умовах існуючого конкурентного середовища [1]. На думку Халімон 

Т. М., конкурентна політика має охоплювати усі сфери діяльності підп-

риємства з метою формування сталих конкурентних позицій на ринку 

та забезпечення довгострокової конкурентоспроможності [2, С. 159]. 

Отже, конкурентна політика будівельних підприємств на ринках житло-

вого будівництва є політикою, яка визначається на основі конкурент-

ного потенціалу підприємства із урахуванням умов зовнішнього сере-

довища та діючої державної конкурентної політики у сфері будівництва 

та спрямовується на забезпечення довгострокових сталих конкурентних 

позицій на ринку житлового будівництва. Основою забезпечення кон-

курентної політики будівельних підприємств в сфері будівництва по-

винні стати високотехнологічні рішення в сфері будівельних техноло-

гій, сучасні новітні архітектурні рішення, які також враховують актуа-

льні вимоги до безпеки, реалізація енергоефективних технологій і жит-

тєзабезпечення житла, підвищення вимог до екологічності і якості буді-

вельних матеріалів, що застосовуються. Важливою умовою високої кон-

курентоспроможності для будівельних підприємств стає наявність вну-

трішніх умов, таких як висококваліфікований персонал з досвідом ро-

боти, наявність власних технологій і сучасної будівельної техніки. Вра-

хування новітніх вимог до житла, реалізація концепції «розумних» бу-

динків, енергоефективних технологій на основі розвитку внутрішніх 

конкурентних ресурсів стає основою формування довгострокової ефек-

тивної конкурентної політики. 
Література:  

Матвєєв В. В. Система понять, які характеризують конкурентний стан підприємс-
тва. Інтелект ХХІ. К. 2014. № 2. С. 55-62. 

Халімон Т. М. Конкурентна політика підприємства: сутність, принципи, орієнтири 

та підходи формування. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Вип. 2(07). 2017. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 

СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В ПОВЕДІНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

Тараннік Я. С. 

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

 

У зв’язку зі складністю поведінки людини від природи в даний час 

існує значна кількість підходів до моделювання поведінки споживачів в 

умовах невизначеності. Існують три основні підходи, які описують на-

ступне: неокласичний економічний підхід, маркетинговий підхід та під-

хід поведінкової економіки. Перший демонструє основні моменти та 

ідеальну здатність приймати рішення (раціональний вибір), але не від-

повідає вимогам щодо доступності застосування у сучасному житті. 

Другий має найбільшу емпіричну основу з усіх вищезазначених і описує 

реалістичну загальну картину споживання. А підхід поведінкової еко-

номіки - це додатковий модуль, який синтезує та пояснює обидві попе-

редні моделі. Поведінковий підхід демонструє соціальний контекст спо-

живчої поведінки, відображає подвійну систему прийняття споживчих 

рішень і підтверджує твердження про циклічність споживчої поведінки. 

Ця поведінкова модель вводить додаткові змінні в процес реалізації спо-

живача за його вибором і забезпечує краще розуміння. 

Так само, як існує багато підходів до моделювання поведінки лю-

дини, існують різні підходи до впливу на неї. Основним терміном, який 

використовується для корекції поведінки в поведінковій економіці, є 

«підштовхування», введений Річардом Талером і Кассом Санстайном. 

У науковій літературі пропонується точковий підхід, представлений пе-

реліком певних заходів, які апелюють до характеристик людини, визна-

чених поведінковою економікою, а також комплексний, представлений 

різними моделями багатофакторного впливу. Найпоширенішими точко-

вими параметрами є встановлення вибору за замовчуванням, спро-

щення, соціальний контекст та фреймінг. Матриця Фогга та модель 

зміни поведінки EAST були класифіковані як комплексні заходи. Оскі-

льки поведінкова економіка та її розвиток використовуються в різних 

галузях, ці моделі певною мірою узагальнено для досягнення більш ши-

рокого кола застосувань. 

Прикладом широкого кола застосувань поведінкової економіки є 

епізоди її різноманітного використання для впливу на поведінку спожи-

вачів. Інструменти поведінкової економіки використовувалися перева-

жно в заходах, спрямованих на впровадження соціальної відповідально-

сті бізнесу. Це знайшло відображення, зокрема, у співпраці оператора 

онлайн-ігрових автоматів та The Behavioral Insights Team, в результаті 
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якої вжито заходів щодо підвищення чутливості гравців, зокрема, до ві-

дчуття витрачених грошей. Іншим прикладом були заходи щодо підви-

щення рівня закупівлі здорової їжі в супермаркетах. Проте відомі й при-

клади неетичного використання методів підштовхування. Наприклад, у 

2017 році Uber критикували журналісти за те, що він використовував 

заходи для психологічного стимулювання водіїв здійснювати більшу кі-

лькість поїздок. У результаті планувалося збільшити дохід компанії за 

рахунок відносно дешевих психологічних стимулів. 

В Україні розвиток поведінкової економіки ще не розширився. 

Підприємці розроблятимуть стратегії інтуїтивно на основі певних пове-

дінкових інструментів. Вивчення та дослідження методів підштовху-

вання допоможе створити уявну ірраціональність. Дослідження пока-

зало, як можна збільшити продажі преміальних товарів, просто зміни-

вши ціновий фреймінг. Тому що розуміння того, як невеликі зміни в де-

талях дизайну можуть вплинути на те, як люди реагують на них, є клю-

чем до отримання значної вартості – часто за дуже низькою ціною. 

Рекомендовані інструменти поведінкової економіки, з одного 

боку, пропонують компаніям заходи, які дозволять легко та ефективно 

покращити їхні результати на основі актуальних і доступних рішень, з 

іншого боку вони дозволяють їм вивчати споживачів, досліджувати ір-

раціональну поведінку їх цільової аудиторії та встановити з ними двос-

торонній контакт для більш продуктивної співпраці. Таким чином, по-

ведінкова економіка стала значущим явищем у ділових дискусіях. Вод-

ночас сьогодні залишається багато питань, а отже є куди рости та вдос-

коналюватись. 

 

 

ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Хмелєвська А.А. 

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

 

Антикризове управління на підприємствах характеризується ха-

рактеристиками, що випливають із специфіки його функціонування: - 

висока мобільність персоналу; необхідність розробки та вибору альтер-

нативних сценаріїв розвитку; динамізм у використанні капіталу та ре-

сурсів; впровадження програмних підходів до прийняття управлінських 

рішень; потреба в постійних інноваціях; підвищена чутливість до часо-

вих обмежень; швидка зміна критеріїв якості та ефективності управлін-

ських рішень і діяльності. Викладене обґрунтовує мету розробки 
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профілю антикризового механізму управління компаніями на основі 

врахування причинно-наслідкових зв'язків між його окремими складо-

вими та інтересів зацікавлених сторін, виявлення прихованих ресурсів, 

конфігурація більш гнучкої, адаптивної та чуйної організаційної струк-

тури. 

Основні негативні моменти розвитку бізнесу: низька рентабель-

ність; збільшення технологічної та технічної відсталості по відношенню 

до іноземних компаній; зниження інноваційної активності; поїздки за 

кордон кваліфікованими спеціалістами; моральний і фізичний знос ос-

новних засобів; відсутність фінансових ресурсів. 

Детальне вивчення окремих негативних тенденцій у компаніях 

підтверджує складність їх усунення навіть на ранніх етапах їх вияв-

лення. 

Механізм антикризового управління має на меті вирішення про-

блеми, пов’язаної переважно з невизначеністю майбутніх процесів, 

складністю прогнозування розвитку процесів у внутрішньому та 

зовнішньому середовищі. Тому варто мати кілька альтернативних сце-

наріїв вирішення кризи  [1, с. 15]. 

Крім того, складність визначення стратегії та тактики механізму 

антикризового управління зосереджується на тому, що стратегічні дії, 

спрямовані на попередження та нейтралізацію кризи, мають здійснюва-

тися та реалізовуватися на ранніх етапах розвитку кризових процесів, 

до моменту їх завершення. явища криз набули деструктивного харак-

теру. У той же час дії, вжиті на ранній стадії, ґрунтуються на слабко 

виражених симптомах і, отже, можуть бути хибними.  

Основними вимогами до визначення профілю механізму антикри-

зового управління є: узгодженість; складність; множинні; ефективність; 

адаптивність; послідовність, гнучкість; адекватність; інновації; ефек-

тивність; пряме ефективне керівництво; стратегічний. 

Тому профіль механізму антикризового управління на підприєм-

ствах повинен включати: суб’єкт і об’єкт управління, цілі, завдання, 

керівні вказівки, принципи, функції, критерії та показники управління, 

ієрархічні рівні управління, ресурси управління, системи підтримки (ор-

ганізаційні, матеріальні, фінансові, кадрові, нормативні, інформаційні), 

методи та інструменти управління, фактори впливу. При побудові 

профілю механізму антикризового управління, необхідне застосувати 

обставинний та гнучкий підхід, оскільки його блоки, що складають рівні 

Ієрархії залежать від спеціалізації компанії, її розміру, диверсифікації 

діяльності, організаційної культури та дизайну, властивостей управлін-

ської ієрархії тощо [2, с. 345]. 
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Водночас слід зазначити, що визначення профілю механізму анти-

кризового управління в кожному підприємстві окремо з урахуванням 

специфіки його функціонування ускладнюється збільшенням кількості, 

частоти та близькості ділових зв’язків; зростання залежності компанії 

від впливу зовнішніх факторів, що підвищує ймовірність ризиків і за-

гроз і знижує ефективність механізму; складність диспропорцій та 

серйозність протиріч, що призводять до синтезу технологічних, еко-

номічних, інформаційних, управлінських та комунікаційних аспектів їх 

вирішення; швидкість, а не передбачуваність коливань у зовнішньому 

та внутрішньому середовищі підприємства, що вимагає розробки аль-

тернативних сценаріїв розвитку підприємства. 
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ДІАГНОСТИКА СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

Царьова А.О. 

Науковий керівник – Жовтяк Г.А., к.е.н., доцент  

 

Нині головним завданням сучасності є модернізація національної 

економіки та перехід її на інноваційний шлях розвитку. Однією з найва-

жливіших галузей економіки є будівництво, яке також потребує іннова-

ційно-технологічного переоснащення, створення та впровадження інно-

ваційних технологій у будівництві, нових будівельних матеріалів, сис-

тем управління інноваціями тощо. Це дозволить модернізувати будіве-

льний комплекс, що в свою чергу прискорить темпи економічного зро-

стання нашої країни. 

Сьогодні незважаючи на те, що інновації є основною темою для 

усіх галузей економіки провідних країн світу через їх внесок в підви-

щення рівня вітчизняного економічного зростання, конкурентоспромо-

жності та більш високого добробуту населення в цілому, будівельна га-

лузь є зразком економічної галузі, в якій традиційні заходи не відобра-

жають інновації. Будівельна галузь постійно є однією з найменш інно-

ваційних, тому питання її інноваційного розвитку є дуже актуальним. 

Оцінка значення будівництва для розвитку національної еконо-

міки за індикатором «співвідношення об’єму будівельної продукції до 
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ВВП» виявила, що він значно відстає від середньоєвропейського (про-

тягом 2018-2019 років показник становив 2,6% проти 9%), а також ви-

явлено стійку тенденцію до щорічного зменшення цього показника. Це 

свідчить про незадовільне використання потенціалу підприємств націо-

нальної будівельної галузі. 

При цьому тенденція об’ємів виробництва підприємств вітчизня-

ної будівельної галузі дуже схожа на європейські показники, збіль-

шення яких відбувається починаючи з 2015 року в усіх головних секто-

рах цієї галузі (житлове, нежитлове та інженерне будівництво). Проте 

основним позитивним чинником, що вплинув на об’єми виробництва, є 

будівництво інженерних споруд за рахунок виконання Національного 

проєкту «Велике будівництво». 

Іншим вагомим чинником розвитку підприємств будівельної га-

лузі України, у тому числі передумовою його інноваційності, є показник 

об’єму інвестицій, значення якого стрімко зменшується у загальній 

структурі капітальних вкладень, а щільна кореляція величини цього по-

казниками з часткою будівництва у ВВП говорить про зниження при-

вабливості підприємств будівельної галузі для вкладників. Так само 

доля державних коштів у загальному об’ємі інвестицій у будівництво 

лишається стабільною незначною і знаходиться в межах 4-5%. 

Інноваційна перебудова в будівельній галузі України не може бути 

тільки технологічною, але й повинна включати усі складові інвести-

ційно-будівельної діяльності та будівельного бізнесу в цілому, дотриму-

ючись пріоритету гнучкого виробництва, ефективного використання часо-

вих обмежень (або їх мінімізації), забезпечення високої якості та ефектив-

ність виробництва будівельної продукції та послуг. 

Таким чином, інноваційна перебудова підприємств будівельної га-

лузі України має бути результатом ініціатив деяких підприємств щодо 

впровадження нових технологій і процесів, інноваційних бізнес-моде-

лей, удосконалення корпоративної культури та організації внутріш-

нього менеджменту, зокрема внутрішнього контролю тощо. Врахову-

ючи значну фрагментованість будівельної галузі, необхідно реалізувати 

загальногалузеву програму інноваційної трансформації, включаючи 

створення нових та вдосконалення існуючих форм співпраці між широ-

ким колом зацікавлених сторін. При цьому провідна роль має належати 

державі через її подвійну участь – і регулятора, і клієнта. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ 

НЕРУХОМІСТЮ 

 

Ященко Т. С.  

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

 

Місцеве самоврядування вирішує проблеми, які є важливим інсти-

тутом громадянського управління. Місцевий бюджет, майнові права і 

майно комунальної нерухомості – це основа місцевого самоврядування. 

Нездатність ефективно управляти комунальним майном може стати 

причиною його часткової або повної втрати.Отже, від ефективності 

управління комунальною власністю а саме нерухомістю залежить зба-

лансованість соціально-економічного розвитку громади, проте в силу 

нестабільного розвитку питання ефективності управляння набуло особ-

ливості актуальності.  

Тому наша мета - дослідити основні особливості щодо ефектив-

ності управління комунальною нерухомістю.  

Поняття «комунальна нерухомість» можна пояснити як власність 

територіальної громади, що належить територіальним спільнотам і ор-

ганам місцевого самоврядування, отже муніципальна власність це – 

власність адміністративно-територіальних утворень, районів, міст, се-

лищ і інших муніципальних утворень. Відносно цього ефективність 

управління цією власністю формує розвиток громади і є ключовим фак-

тором формування якості громадського життя. 

 Варто відзначити, що на сьогодні існують численні соціальні про-

блеми, що перешкоджають процесу ефективного управління, до них на 

наш погляд, доцільно віднести, недосконалість законодавства, занепад 

великого числа об'єктів муніципальної власності, недосконала політика 

держави, тощо.  

Отже, із розширенням масштабів і ускладненням функціонування 

об’єктів забезпечення життєдіяльності локальних спільнот дедалі 

більше повноважень щодо управління муніципальною (комунальною) 

власністю передається на місця.  

Проведені дослідження дали можливість сформулювати основні 

напрямки підвищення ефективності управління муніципальної влас-

ністю: 

- проведення інвентаризації муніципальної власності з урахуван-

ням класифікації майна, ведення реєстру, обліку, і оптимальних заходів; 

- застосування програмно-цільового і стратегічного управління; 

- формування і розширення сфери дії державно-приватного парт-

нерства; 
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- відповідний контроль за технічним станом будівель, прове-

дення експертизи, ремонту, тощо; 

- розширення соціальної спрямованості процесу використання 

муніципального майна; 

- здійснення PR-кампаній інвестиційної привабливості економіч-

ної діяльності; 

- посилення контролю з боку держави; 

- формування програмного і технічного забезпечення.  

Перелік вказаних заходів як зазначають зазначені науковці допо-

може оптимізувати процес управління комунальною нерухомістю, тим 

самим призведе до покращення життя громади. Визначений перелік за-

сад можна кількісно розширити, що потребує проведення більш глиб-

шого дослідження визначеної теми.  

Як висновок в силу визначених проблем процесу правління по-

трібно вжити зазначених заходів з метою оптимізації процесу управ-

ління і підвищення соціально-економічного розвитку громади.  

В процесі дослідження було визначено перелік ключових проблем 

щодо ефективності управління, внаслідок чого запропоновано основні 

теоретичні засади щодо удосконалення даного процесу з метою оп-

тимізації процесу управління і підвищення соціально-економічного ро-

звитку громади. 

 

ФІНАНСОВА РОЛЬ У СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

Ященко Т. С.  

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

 

На сьогоднішній день процес розвитку економіки характери-

зується деструктивністю, невизначеністю, а також високим рівнем ди-

наміки трансформацій.  З метою забезпечення безперебійного економіч-

ного розвитку абсолютно кожне підприємство має намагатись підви-

щувати ступінь прибутковості виробництва, покращувати якості про-

дукції, раціонально використовувати потенціал.  

Стратегія економічного розвитку підприємства – це система 

взаємопов'язаних та взаємообумовлених складових елементів, що поєд-

нані монолітною масштабною ціллю – формуванням та підтриманням 

високого ступеня конкурентоспроможності підприємства. 

В нашій державі, в актуальному ринковому середовищі перед 

бізнесом постає об’єктивна потреба в окресленні тенденцій фінансового 
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стану та оцінці власних можливостей в майбутньому. Розв’язати ці за-

дачі можна на основі реалізації фінансової стратегії підприємства згідно 

до несприятливих модифікацій економічного середовища. 

Основними задачами фінансової стратегії як складової стратегії 

економічного розвитку є такі: 

– пошук методів здійснення вдалої фінансової стратегії і реаліза-

ції фінансових перспектив; 

– пошук багатообіцяючих фінансових взаємовідносин із 

суб’єктами господарювання, бюджетом, банківськими установами та 

іншими фінансовими інституціями; 

– фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності 

на майбутнє; 

– аналіз фінансово-економічних можливостей ймовірних конку-

рентів, розробка і проведення заходів з питань забезпечення фінансової 

стабільності; 

– розробка методів виходу із кризового становища і способів ке-

рування за умов кризового стану підприємств. 

Основними проблемними питаннями розроблення та виконання 

фінансової стратегії на національних підприємствах є:  

– нестабільність політико-економічного становища в Україні; 

– неналежний рівень конкретизації середньо- та довгострокових 

завдань;  

– нелогічний розподіл існуючих ресурсів,  

– відсутність належного досвіду у великої кількості підприємців. 

З метою зниження негативного впливу вказаних чинників необхі-

дно приділяти більше уваги стратегічному управлінню зі сторони підп-

риємців, а також зі сторони країни мотивувати та формувати середо-

вище для отримання підприємцями потрібних знань стосовно проекту-

вання фінансово-економічної стратегії. 

Таким чином, фінансово-економічна стратегія грає серйозну роль 

в управлінні підприємством. У випадку відсутності такої стратегії не 

вбачається можливим вдале функціонування в актуальному конкурент-

ному ринковому середовищі. Тож, з метою підвищення рівня результа-

тивності формування і реалізації фінансово-економічної стратегії на 

національних підприємствах, вкрай важливими є подальші дослідження 

практичних інструментів застосування такої стратегії на підприємствах 

з урахуванням досвіду провідних країн світу. 
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РЕФОРМА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ  

 

Євменов Р.О. 

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

 

Для забезпечення якісного життя населення будь-якого міста необ-

хідно добре функціонуюча система централізованого теплопостачання. 

Одним із найважливіших складових діяльності підприємств сфери теп-

лопостачання є забезпечення суспільства якісними послугами з гаря-

чого водопостачання та теплопостачання.  

Теплова енергетика України зараз знаходиться в кризовому стані, 

що має негативний вплив на рівень енергетичної безпеки країни. На да-

ний момент пріоритетна роль в Україні приділяється проблемі енергое-

фективності. Системи централізованого теплопостачання являються  

найважливішим інфраструктурним об'єктом населених пунктів, міст і 

промислових підприємств. 

Збільшення використання відновлюючих джерел енергії та частки 

когенераційних установок у сфері централізованого теплопостачання 

(ЦТ) є однією з цілей директиви ЄС щодо відновлюваних джерел енергії 

(ВДЕ) на період до 2020 року. Дедалі більше національних урядів визна-

чили для себе ЦТ як ефективну технологію у досягненні основних цілей 

європейського законодавства щодо сталої енергетики. На міжнародних 

ринках біоенергетики відбувається процес істотно необхідних нових ін-

вестицій та модернізації енергетичних установок, трубопроводів та 

обладнання для закупівлі палива. 

Реформа енергетичного сектора в Україні відповідно до законо-

давства ЄС і відповідно до Угоди про енергетичне співтовариство являє 

собою ключову основу для енергетичної політики України. Членство 

України в Енергетичному співтоваристві забезпечило новий орієнтир та 

напрямок руху до створення рамкових умов для того, що необхідно 

змінити шляхом інвестицій, потоку доходів, пропорційного розподілу 

витрат, ліквідації субсидій і стягнення заборгованості. Мета полягає в 

тому, щоб створити умови і необхідні рамки, де ризик інвестицій в енер-

гетичній системі України може бути зведений до мінімуму. 

На сьогоднішній день енергозбереження в сфері теплопостачання 

є пріоритетним напрямом розвитку. На кожному підприємстві теплопо-

стачання складаються, затверджуються і втілюються в життя плани з 

енергозбереження та підвищення енергоефективності підприємства в 

цілому. Україна постала перед необхідністю кардинально змінити своє 

ставлення до політики енергозбереження, яка повинна ґрунтуватися на 
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Угоді про асоціацію з ЄС, яка має серед прямих наслідків деякі зобов'я-

зання стосовно застосування та гармонізації законодавства та системи 

ЄС. Реформа енергетичного сектора відповідно до законодавства ЄС і 

відповідно до Угоди про енергетичне співтовариство являє собою клю-

чову основу для енергетичної політики України. Майбутнє теплопоста-

чання великих населених пунктів полягає в розвитку і розширенні цен-

тралізованого теплопостачання. 

Україна відновлює інвестиційно-інноваційну модель соціально-

економічного розвитку, що визначає особливу зацікавленість у ство-

ренні привабливих умов для міжнародних інвесторів, послідовну й ло-

яльну податкову політику, пріоритетне залучення в Україну найсу-

часніших  технологій. З метою підвищення ефективності теплопоста-

чання необхідно також вжити  заходи для покращення управління, нор-

мативно-правову базу і методики ціноутворення, стимулювання енерго-

збереження і інвестування в розвиток системи теплопостачання [1]. 

Для ліквідації кризисного стану на підприємствах сфери теплопо-

стачання, на прикладі КП «Харківські теплові мережі», запропоновано 

включати в інвестиційну програму встановлення індивідуальних тепло-

вих пунктів в сукупності з котлами, що працюють на біопаливі. 

Дані заходи призведуть до ефективності теплопостачання будівель 

за рахунок приближення приготування теплоносія до місця її спожи-

вання, підвищення ефективності регулювання подачі теплової енергії на 

опалення, спрощення вузла обліку споживання теплової енергії та по-

кращення обслуговування споживачів. В сукупності з використанням 

біопалива для котлів дані заходи можуть забезпечать новий орієнтир та 

напрямок руху до застосування ВДЕ в централізованому теплопоста-

чанні, що в майбутньому позитивно позначиться на енергетиці країни в 

цілому. 
Список використаних джерел: 

1. Централизованное теплоснабжение: за и против [Електронний ресурс]: – Режим 

доступу: http://agorbatovskiy.hiblogger.net/ 
1405895.html (дата звернення 05.12.2021). – Назва з екрана). 

2. District energy in cities [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://reseaux-chaleur.cerema.fr/wpcontent/uploads/ 

DES_District_Energy_Report_full_02_d.pdf (датазвернення 05.12.2021). – Назва з екрана) 
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СЕКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ, ОБЛІК І АУДИТ 

 

Керівник – канд. екон. наук Краївська І. А. 

Секретар – магістр 1 курсу ННІЕіМ Розсильна Н.Ю. 

 

 

ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Осипа К.М. 

Науковий керівник – Гордієнко Н.І., канд. екон. наук, професор 

 

Для визначення того, чи буде знецінюватися актив, застосовується 

МСБО (IAS) 36 «Зменшення корисності активів», в якому детально опи-

сується перегляд балансової вартості, відновлюваної суми і момент ви-

знання або припинення визнання збитку від знецінення. 

Зменшення корисності – це втрата економічної вигоди в сумі пере-

вищення балансової вартості активу над сумою очікуваного відшкоду-

вання. 

МСБО 36 застосовується до основних засобів, які відображаються 

в обліку за переоціненою (справедливою) вартістю, тобто згідно моделі 

обліку за переоціненою вартістю. Визначення того, чи може зменши-

тися корисність уже переоціненого активу, залежить від основи, яка ви-

користовується для визначення справедливої вартості: якщо справед-

лива вартість об’єкту основних засобів є його ринковою вартістю, тоді 

єдиною різницею між справедливою вартістю активу та його справед-

ливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж є прямі додаткові 

витрати на вибуття цього активу; якщо справедливу вартість активу ви-

значено не на основі його ринкової вартості, тоді переоцінена сума 

(справедлива вартість) може бути більшою або меншою, ніж сума його 

очікуваного відшкодування [1].  

Можливі ознаки, що свідчать про зменшення корисності: 

1. Зовнішні: значне зниження ринкової вартості активів; зміни в те-

хнологічному, економічному або юридичному середовищі; збільшення 

відсоткових ставок; чисті активи підприємства менші, ніж його ринкова 

капіталізація; 

2. Внутрішні: старіння або фізичне пошкодження активу; зміна у 

використанні активу; є свідчення, що економічна ефективність активу 

менше ніж очікувалося. 
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У разі наявності хоча б однієї з ознак зменшення корисності, 

суб’єкт господарювання проводить тест на зменшення корисності осно-

вних засобів.  

Етапи проведення тесту на знецінення основних засобів склада-

ються з чотирьох етапів.  

На першому етапі тесту визначається сума очікуваного відшкоду-

вання, яка є більшою з двох оцінок: 

– чистої реалізаційної вартості (справедлива вартість активу за ви-

рахуванням очікуваних витрат на його реалізацію); 

– вартості при використанні (теперішня вартість оцінених майбут-

ніх грошових потоків, які, за очікуванням, виникнуть від активу або від 

одиниці, що генерує грошові потоки). 

Якщо хоч одна з цих сум перевищує балансову вартість активу, то 

зменшення корисності не відбувається. 

Особливістю оцінки вартості активу при використанні є те, що 

втрати від зменшення корисності активів  визначаються іншими витра-

тами.  Вона передбачає здійснення оцінки майбутніх надходжень і ви-

буття грошових коштів, що їх мають отримати від безперервного вико-

ристання активу і його остаточної ліквідації та застосування відповідної 

ставки дисконту до цих майбутніх грошових потоків. 

Ставка дисконту має бути ставкою до оподаткування, яка відобра-

жає поточні ринкові оцінки: вартості грошей у часі та ризиків, характе-

рних для активу, на які не були скориговані оцінки майбутніх грошових 

потоків [1]. 

Другим етапом тесту на зменшення корисності є розрахунок бала-

нсової вартості (залишкової вартості) об’єкта основних засобів, а третім 

– порівняння його з сумою очікуваних відшкодувань. Якщо балансова 

вартість менша суми очікуваного відшкодування, то зменшення корис-

ності не відбувається. Якщо ж балансова вартість більша суми очікува-

ного відшкодування, то визнається збиток від зменшення корисності. 

Розкриття інформації в звітності – є останнім етапом тесту на зне-

цінення. Так, якщо збиток від зменшення корисності не перевищує 

суми, включеної до надлишку переоцінки (резерву переоцінки) того са-

мого активу, то він зменшує резерв переоцінки для такого активу і ви-

знається в іншому сукупному прибутку. Якщо сума оціненого збитку 

від зменшення корисності, більша від балансової вартості активу, з яким 

вона пов’язана, суб’єктові господарювання слід визнавати зо-

бов’язання, якщо цього вимагає будь-який інший стандарт [2]. 

Питання визначення зміни корисності основних засобів є надзви-

чайно важливим для обліку на підприємстві, оскільки воно впливає на 

фінансовий стан самого підприємства (відображаючи у складі власного 
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капіталу суму втрат або вигід від зменшення або відновлення корисно-

сті) та виступає механізмом, за допомогою якого дається глибока оцінка 

ефективності використання активів підприємств в ринкових умовах. Це 

дозволить підприємству оперативно реагувати на зміну факторів в зов-

нішньому економічному середовищі, розраховувати ймовірність ризи-

ків його діяльності та дасть змогу найточніше оцінити стан активів в 

майбутніх періодах, з урахуванням обставин у звітному періоді. 
Список використаних джерел: 

1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 36 «Зменшення корисності акти-
вів» [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим дос-

тупу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_047. 

2. Пирець Н.М. Порівняльний аналіз національних та міжнародних стандартів об-

ліку основних засобів / Н.М. Пирець // Інноваційна економіка. – 201. – № 6 (44). – С. 325 

– 330 

 

 

ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ТА ЇХ 

АДАПТАЦІЯ ДО ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Россильна Н.Ю. 

Науковий керівник – Гордієнко Н.І., канд. екон. наук, професор 

 

Антикризове управління результативністю діяльності є комплекс-

ним процесом, який потребує використання відповідних показників, ме-

тодів, моделей і процедур, прийнятних для відповідної стадії кризового 

стану підприємства. Результати проведеного дослідження вказують на 

різноманітність підходів до антикризового управління підприємством 

залежно від стадії кризи та його життєвого циклу, неоднозначність по-

казників, які характеризують діяльність і фінансовий стан підприємс-

тва, на важливість ранньої діагностики кризових ознак. Найменш дослі-

дженою ділянкою, якій бракує теоретичних підходів і практичних мето-

дик, є визначення стадії кризи в якій опинилося підприємство. 

Важливою передумовою застосування адекватних антикризових 

заходів є ідентифікація глибини фінансової кризи, яка має три фази: 

а) фаза кризи, яка безпосередньо не загрожує функціонуванню під-

приємства (за умови переведення його на режим антикризового управ-

ління); 

б) фаза, яка загрожує подальшому існуванню підприємства і пот-

ребує негайного проведення фінансової санації; 

в) кризовий стан, який не сумісний з подальшим існуванням підп-

риємства і призводить до його ліквідації.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_047
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Саме тому надзвичайно важливим є уміння завчасно передбачити 

перші прояви фінансової нестабільності, які згодом можуть перерости 

до банкрутства, діагностувати та запобігати розвитку кризових ситуа-

цій. 

Діагностика банкрутства переважно має декілька рівнів і спира-

ється на моніторинг внутрішніх проявів неплатоспроможності фірми, 

помітних зсередини. Зазвичай, система діагностики банкрутства скла-

дається з двох частин: експрес-діагностики банкрутства та фундамента-

льної діагностики банкрутства. 

З метою оцінки фінансового стану та діагностики банкрутства під-

приємств для різних країн розроблено велику кількість дискримінант-

них багатофакторних моделей (Альтмана для США, Ліса, Тоффлера і 

Тішоу для Великобританії, Беєрмана для Німеччини, Спрингейта для 

Швейцарії, Давидової та Бєлікова для Росії, Терещенка для України, 

оцінка фінансового стану по показниках У. Бівер тощо). В основі цих 

моделей лежить задача класифікації підприємств за імовірністю їх бан-

крутства з використанням багатьох незалежних змінних (факторів 

впливу).  

Використання методології багатофакторного дискримінантного 

аналізу у вітчизняній практиці є досить обмеженим, що зумовлено та-

кими основними чинниками: 

по-перше, неможливістю розробки власних, галузевих дискримі-

нантних функцій через відсутність достовірної інформації; 

по-друге, відсутністю зацікавленості у адаптації сучасних західних 

методик до вітчизняних умов господарювання; 

по-третє, недостатнім рівнем об'єктивності показників, які відобра-

жаються підприємствами у фінансовій звітності (проблематика подвій-

ної бухгалтерії). 

В той же час, в Україні використовуються численні методики од-

нофакторного дискримінантного аналізу, однак ці методики є безсисте-

мними, не враховують галузевих особливостей, не містять відповідних 

"ключів" інтерпретації. 

Для оцінки ймовірності банкрутства вітчизняних підприємств ре-

комендується до використання дискримінантна функція із шістьома 

змінними (1) [1, 2]: 

 

Z = 1,04*X1+0,75*X2+0,15*X3+0,42*X4+1,8*X5 -0,06*X6 - 2,16      (1) 

 

де, Х1 – коефіцієнт покриття; 

Х2 – коефіцієнт фінансової автономії; 

Х3– коефіцієнт оборотності вкладеного капіталу; 
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Х4–коефіцієнт рентабельності операційних продажів; 

Х5–коефіцієнт рентабельності активів; 

Х6–коефіцієнт рентабельності позикового капіталу. 

Модель розроблена на основі аналізу фінансових показників 850 

українських підприємств усіх видів економічної діяльності. 

Використання цієї моделі дозволяє з високим рівнем ймовірності 

спрогнозувати майбутній фінансовий стан підприємства, а отже, оці-

нити ймовірність його банкрутства. Точність оцінювання за викорис-

тання пропонованої моделі є дещо нижчою, ніж у разі застосування ві-

дповідних галузевих алгоритмів. Для наведеної дискримінантної моделі 

рекомендується наступний "ключ інтерпретації" значень інтегрального 

показника: 

Zi <= -0,55 - фінансовий стан підприємства є незадовільним (зна-

ходиться у фінансовій кризі або вона йому загрожує); 

-0,55 <= Zi <= 0,55 - однозначних висновків щодо якості фінансо-

вого стану підприємства зробити неможливо, необхідний додатковий 

експертний аналіз; 

Zi > 0,55 - фінансовий стан підприємства є задовільним. 

У разі, якщо значення показника Zі знаходиться в межах, для яких 

однозначні висновки щодо якості фінансового стану зробити немож-

ливо, рекомендується додатково застосувати експертні методи аналізу. 

В рамках чого аналізується динаміка основних абсолютних показників 

фінансового стану підприємства за два-три роки: валюта балансу; робо-

чий капітал; обсяг виручки від реалізації; величина чистого прибутку 

(збитку); чистий грошовий потік від операційної діяльності.  
Список використаних джерел 
1. Баканов М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет: 

Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 416с.  

2. Мельник Л. М. Управління фінансовою санацією підприємства / Мельник Л. М.  – 
Рівне: НУВГП, – 2011, – 46 с. 

 

 

УРЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИХ РІЗНИЦЬ 
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Мінфін затвердив універсальне Положення про інвентаризацію ак-

тивів та зобов’язань [1], яке застосовують підприємства незалежно від 

організаційно-правових форм і форм власності (крім банків), а також 

представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності. Тобто 

нормами даного положення можуть користуватися і бюджетники. 
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Це положення заміняє попередні нормативні матеріали, до яких на-

лежать: Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних 

активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і докумен-

тів та розрахунків (наказ Мінфіну N 69 від 11.08.94 р.)[2]; Інструкція з 

інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей ба-

лансу бюджетних установ (наказ ГУ Держказначейства N 90 від 

30.10.98 р.)[3]. 

Серед відмінностей від попередніх нормативних актів виділимо 

таке:  

1) уточнено випадки проведення обов’язкової інвентаризації, в чи-

слі яких з’явилися: перехід на складання фінансової звітності за міжна-

родними стандартами (на дату переходу); інші випадки, передбачені за-

конодавством;  

2) уточнено часові проміжки, протягом яких має проводитися інве-

нтаризація перед складанням річної фінансової звітності (до дати бала-

нсу): 3-х місяців - для необоротних активів, запасів, поточних біологіч-

них активів, дебіторської та кредиторської заборгованостей, витрат і до-

ходів майбутніх періодів, зобов’язань; 2-х місяців - для незавершених 

капітальних інвестицій, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, 

фінансових інвестицій, грошових коштів, коштів цільового фінансу-

вання, зобов’язань у частині невикористаних забезпечень, розрахунків 

з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціа-

льне страхування; до тимчасового вибуття з підприємства об’єктів ос-

новних засобів, інших матеріальних цінностей, які на дату інвентариза-

ції будуть знаходитися поза підприємством.  

3) у випадках, коли бухгалтерський облік ведеться безпосередньо 

керівником підприємства, інвентаризаційну комісію очолює керівник 

підприємства самостійно; 

4) матеріали інвентаризації (описи, акти, звіряльні відомості, про-

токоли) оформлюються не менше ніж у 2-х примірниках; 

5) відповідно до галузевих особливостей міністерства, інші цент-

ральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції можуть роз-

робляти свої методичні рекомендації на основі коментованого Поло-

ження. Одночасно підприємства можуть визначати порядок проведення 

інвентаризації активів і зобов’язань та оформлення її результатів у вну-

трішньому положенні, розробленому відповідно до Положення та ін-

ших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку; 

6) виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичною наявні-

стю активів і зобов’язань і даними бухгалтерського обліку регулюються 

підприємствами в такому порядку: основні засоби, нематеріальні ак-
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тиви, які виявлені в лишках, підлягають оприбуткуванню зі збільшен-

ням доходів майбутніх періодів (доходів спеціального фонду бюджетної 

установи); цінні папери, грошові кошти, їх еквіваленти та інші оборотні 

матеріальні цінності, які виявлені в лишках, підлягають оприбутку-

ванню зі збільшенням доходу звітного періоду підприємства (доходу 

спеціального фонду бюджетної установи); 

7) взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортиці допуска-

ється тільки щодо запасів однакового найменування і в тотожній кіль-

кості за умови, що лишки і нестачі утворились за один і той самий пе-

ріод, що перевіряється, та в однієї і тієї самої матеріально відповідаль-

ної особи. 

За наслідками проведеної інвентаризації можуть бути виявлені 

(причому одночасно): необліковані основні засоби (надлишки); нестача 

основних; невідображення в обліку зміни у вартості основних засобів 

(наприклад, суми ремонту); непридатні до експлуатації основні засоби, 

що підлягають ліквідації. 

У разі виявлення основних засобів, на які відсутні документи, ін-

вентаризаційна комісія має їх включити до Інвентаризаційного опису із 

зазначенням необхідних даних і технічних показників. Для обладнання, 

наприклад, слід указати його повну назву, призначення, характерні 

ознаки, гарантійний строк, назву виробника тощо. 

Відповідно до п. 10 НП(С)БО 7 «Основні засоби» первісна вартість 

таких основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату вияв-

лення (тобто дату проведення інвентаризації). Для визначення справед-

ливої вартості можна, але не обов'язково, скористатися послугами про-

фесійних оцінювачів. Зазвичай користуються послугами професійних 

оцінювачів для підтвердження суми доходів у податковому обліку. 

У бухгалтерському обліку фактично такі об’єкти обліковуються як 

безоплатно отримані. Слід зазначити, що у фахівців немає одностайної 

думки щодо проведень при оприбуткуванні таких основних засобів. 

Ясно тільки, що їхня вартість повинна знайти своє відображення у 

складі доходів. НП(С)БО 7 також не дає відповіді на це запитання, а 

розглядає лише оцінку безоплатно отриманих об'єктів основних засобів. 

Таким чином, на нашу думку, відображення в бухгалтерському 

обліку надлишків основних засобів, виявлених у результаті інвентари-

зації, залежить від того, унаслідок чого такі надлишки утворилися (не-

правильно оприбутковані, безоплатно отримані, безхазяйні тощо). 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ 

 

Таранушенко Є. В. 

Науковий керівник – Власова О. Є., канд. екон. наук, доцент 

 

Основою для зростання виробничої галузі є капітальні інвестиції, 

тобто вкладення в необоротні активи, а саме будівництво нових вироб-

ничих площ, їх капітальний ремонт, інвестування в сучасне обладнання 

та розширення транспортного парку, застосування інструментів фінан-

сової діяльності тощо.  

В умовах постійного розвитку науки і технологій виникає потреба 

в удосконаленні методів управління підприємством загалом та окрем-

ими його активами й зобов’язаннями, які б забезпечували стійкий 

фінансовий стан і розвиток суб’єкта господарювання. Економічне 

управління підприємством охоплює три складових: результати еко-

номічної діяльності, економічні ресурси (економічний потенціал) та 

економічний стан підприємства. До економічних ресурсів, зокрема 

належать необоротні активи підприємства, які представлено основними 

засобами, нематеріальними активами, незавершеними капітальними ін-

вестиціями, довгостроковими фінансовими інвестиціями та дебіторсь-

кою заборгованістю.  

Оскільки необоротні активи становлять вагому частину майна ба-

гатьох суб’єктів господарювання, ефективне управління ними постає 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1121-2005-%D0%BF#Text


 

 

69 

важливою складовою загальної системи управління діяльністю таких 

підприємств.  

Під управлінням необоротними активами розуміють спостере-

ження, фіксацію, відтворення та вплив на необоротні активи з метою 

найбільш ефективного їх використання в процесі діяльності підприєм-

ства. Відповідно управління необоротними активами охоплює етапи 

планування; прийняття та реалізацію рішень; а також контролю та 

аналізу наслідків запровадження означених рішень. 

Метою управління необоротними активами є забезпечення умов їх 

своєчасного оновлення та своєчасного використання.  

Виходячи з означеної мети управління необоротними активами, 

можна конкретизувати завдання, що повинні вирішуватися в рамках та-

кого управляння: 

– визначення потреби та можливих форм оновлення необоротних 

активів для розширення обсягів діяльності; 

– визначення можливих способів розширення основних виробни-

чих засобів (будівництво, створення, купівля, оренда, лізинг); 

– забезпечення ефективного використання раніше сформованих та 

нововведених основних засобів та нематеріальних активів; 

– формування необхідних фінансових ресурсів для відтворення не-

оборотних активів та оптимізація їх структури. 

Вирішення поставлених завдань потребує не лише удосконалення 

організації діяльності, але і поліпшення облікового-аналітичного забез-

печення, яке представляє собою цілісну інформаційну систему, мета 

якої забезпечення на відповідних макро- і мікрорівнях управління 

підприємством збирання, опрацювання та оцінку всіх видів інформації, 

що використовується та виділення релевантної інформації.  

За розрахунками науковців питома вага обліково-аналітичної ін-

формації в системі інформаційного забезпечення діяльності суб’єкта 

господарювання становить близько 70% від загального обсягу еко-

номічної інформації.  

Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними ак-

тивами, як будь-якими іншими активами, складається з трьох елементів: 

– облікової інформації, що зазвичай формується в рамках бухгал-

терського обліку та акумулюється у вигляді облікових регістрів 

спеціальних програмних продуктів, таких як 1С: Бухгалтерія, BAS бух-

галтерія, Парус тощо; 

– аналітичної інформації, яка надається управлінським обліком та 

іншими аналітичними підрозділами, яка надається або у вигляді 

внутрішньої управлінської звітності, доповідних записок, аналітичних 

розрахунків; 
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– інформаційно-довідкової інформації, яка включає нормативно-

правову, методичну, технічну, організаційну та іншого роду інфор-

мацію.  

Визначення оптимального обсягу обліково-аналітичної інфор-

мації, зокрема щодо необоротних активів, залежить від впливу низки 

зовнішніх і внутрішніх факторів. До внутрішніх факторів можна відне-

сти: розміри підприємства та масштаб діяльності; структуру управлін-

ського апарату; інформаційні потреби користувачів; освітньо-

кваліфікаційний рівень працівників облікового та аналітичного 

підрозділів; рівень деталізації та узагальнення інформації; періодич-

ність подання інформації.  У свою чергу, до зовнішніх факторів можна 

віднести: коло зовнішніх користувачів; рівень розкриття інформації для 

задоволення інформаційних потреб користувачів. 

Отже, процес формування обліково-аналітичної інформації для за-

безпечення управління необоротними активами – це складний та все-

охопний процес. На нього впливають багато факторів починаючи з мас-

штабу підприємства й закінчуючи кваліфікацією фахівців які таку ін-

формацію готують. У сформованих реаліях виключно за умов створення 

належної обліково-аналітичної бази, управлінська ланка буде спромож-

ною забезпечити не лише ефективне управління необоротними акти-

вами, а й сприяти зменшенню збитковості та підтриманню фінансової 

стійкості підприємства в цілому. 

 

 

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МСБО ТА МСФЗ В ОБЛІКУ 

ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ  

 

Світлична А. О. 

Науковий керівник – Власова О. Є., канд. екон. наук, доцент 

 

У світі інтенсивно розвиваються різноманітні процеси глобалізації, 

які поєднують різні країни та регіони, надаючи їм нових спільних рис. 

В умовах розвитку міжнародної економіки, розширення зовнішньотор-

говельних відносин, збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій, 

все більш актуальним стає питання адаптації вітчизняного обліку до 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звіт-

ності.  

Стандарти міжнародної фінансової звітності за визначенням як 

західних, так і вітчизняних фахівців, натепер є ефективним інструмен-

том збільшення прозорості та адекватності інформації, яка розкриває 

діяльність суб’єктів господарювання. Суб’єкти, що звітують за МСФЗ, 
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значно збільшують можливість залучення додаткових джерел капіталу 

та ділових партнерів, які допоможуть забезпечити економічне зрос-

тання та процвітання підприємств.  

Формування інформації про оборотні активи за міжнародними 

стандартами, передбачає застосування низки стандартів, до яких відно-

сяться: МСБО 1 «Подання фінансової звітності»; МСБО 2 «Запаси»; 

МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів»; МСБО 8 «Облікові політики, 

зміни в облікових оцінках та помилки»; МСБО 18 «Дохід»; МСБО 32 

«Фінансові інструменти: розкриття та подання»; МСБО 39 «Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка».  

Слід зазначити, що за МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних 

стандартів фінансової звітності», при класифікації активів в балансі пе-

редбачається їх розділення на поточні та непоточні активи. Згідно з 

МСБО 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звіт-

ності», активи підприємств можуть класифікуватись як поточні, якщо 

вони:  

– як очікується, будуть реалізовані або утримувані для продажу чи 

споживання у звичайному ході операційного циклу підприємства;  

– утримуються в основному з метою продажу або протягом корот-

кострокового періоду та, за очікуванням, будуть реалізовані протягом 

дванадцяти місяців з дати балансу;  

– є грошовими коштами чи активами, еквівалентними грошовим 

коштам не обмеженими у їхньому використанні. 

Слід зазначити, що національні стандарти при складанні фінансо-

вих звітів, у свою чергу, передбачають розділення активів на необоротні 

та оборотні активи. 

Незважаючи на встановлену відмінність в класифікації активів, що 

використовується для складання фінансової звітності, за своєю структу-

рою вони є подібними та враховують: запаси, різноманітну поточну 

дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти тощо.  

Відповідно до МСФЗ, запаси – це активи, які:  

а) зберігаються з метою подальшого продажу в процесі звичайної 

діяльності;  

б) знаходяться в процесі виробництва з метою подальшого про-

дажу виготовленого продукту 

Відповідно до міжнародних стандартів, запаси включають товари, 

які були придбані та утримувані для перепродажу. Наприклад, товари, 

придбані роздрібним торговцем та утримувані для перепродажу, або 

земля та інша нерухомість для перепродажу. До запасів також включа-
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ють готову продукцію або незавершене виробництво суб'єкта господа-

рювання; основні та допоміжні матеріали, призначені для використання 

у виробничому процесі. 

При цьому в МСБО та МСФЗ відсутня категорія малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. Такі активи при складанні фінансової 

звітності за МСФЗ потрібно виходячи з ознаки не суттєвості: 

– або списати на витрати (якщо вони мають невелику вартість); 

– або обліковувати їх у складі запасів на окремому субрахунку.  

Аналогічна позиція МСФЗ застосовується щодо напівфабрикатів 

як окремого елемента запасів. У випадку, коли дана стаття є суттєвою, 

то її обліковують у складі запасів, дотримуючись критеріїв визнання.  

Відповідно до МСФЗ немає чітких правил щодо обліку запасів, які 

були отримані як внесок до статутного капіталу, безоплатно одержані, 

або надійшли в результаті обміну на інші запаси. Також відсутні пра-

вила відображення транспортно-заготівельних витрат, втрат від псу-

вання та недостачі. 

Загальна методика оцінки запасів при їх відображенні у фінансовій 

звітності, яка описана в НП(C)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси» та 

МСФЗ є тотожною, тобто за найнижчою з двох оцінок: первісна вартість 

чи чиста вартість реалізації.  

Але особливістю є те, що під час розрахунку чистої вартості ре-

алізації запасів у МСФЗ існує два варіанти: списання суми коригування 

витрат або створення резерву, а НП(с)БО 9 «Запаси» дозволяє лише спи-

сання частини вартості запасів на витрати.  

Відображення у фінансовій звітності запасів за МСФЗ передбачає 

не тільки їх оцінку в балансі, але й більш суттєвого розкриття у 

примітках до фінансової звітності. Так, п. 36 МСБО 2 «Запаси» перед-

бачається розкриття:  

– облікової політики, яка прийнята для оцінки вартості запасів, 

включаючи формулу розрахунку їх вартості; 

– загальної балансової вартості запасів та балансової вартості 

відповідно до прийнятих на підприємстві класифікацій; 

– балансової вартості запасів, що обліковуються за чистою 

вартістю реалізації відкоригованої на витрати на продаж; 

– сум будь-якого часткового списання, визнаних як витрати 

періоду; 

– сум будь-якого сторнування будь-якого часткового списання, 

визнаних як зменшення суми запасів, яка визнана як витрати періоду; 

– балансової вартості запасів, переданих під заставу для гарантії 

зобов'язань; 
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– сум списання вартості запасів, визнаних як витрати (собівартість, 

операційні витрати та ін.) 
Список використаних джерел 
1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси». URL: http://za-

kon5.rada.gov.ua/ laws/show/929_021 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». URL: http://za-
kon5.rada.gov.ua/laws/show/ z0751-99 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВО-

АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА 

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СТРУКТУР 

 

Андрєєва І.С. 

Науковий керівник – Власова О. Є., канд. екон. наук, доцент 

 

В умовах посилення конкуренції, швидких змін зовнішнього сере-

довища та дії форс-мажорних обставин, до яких відноситься діючий 

натепер в Україні військовий стан, відбувається суттєве зростання ри-

зиків і невизначеності розвитку підприємств, що підвищує роль фінан-

сової інформації. Головним джерелом цієї інформації є облікова си-

стема підприємств, роль якої часто розглядається лише з позицій дже-

рела інформаційного забезпечення. При цьому, недооціненим є розгляд 

облікової системи з позицій важелю забезпечення ефективного анти-

кризового управління. 

Обліково-аналітичне забезпечення діагностики являє собою сукуп-

ність методів і засобів, за допомогою яких здійснюється формування ін-

формації для цілей управління бізнес-структур й відображає галузеві 

особливості, специфіку діяльності, обсяг і рівень диверсифікованості 

фінансово-господарчої діяльності підприємства. 

Формування обліково-аналітичної системи забезпечення діагно-

стики та прогнозування розвитку бізнес-структур являє собою комплекс 

облікових, аналітичних та контрольних процедур виявлення, 

вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та пе-

редачі інформації про загальний стан таких бізнес-структур, ефек-

тивність реалізації діючої бізнес-моделі, та відповідних елементів си-

стеми управління підприємством. 

Система обліково-аналітичного забезпечення діагностики та про-

гнозування розвитку підприємств формується на підставі наступних ос-

новних принципах: 

– достатнього висвітлення – система повинна мати відповідну 

аналітичну інформацію про фактичні та потенційні наслідки фінансово-
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господарських операцій здатних вплинути на відповідні управлінські 

рішення, які приймаються на її основі управлінським персоналом; 

– комплексності – використання відповідних методів та інстру-

ментів для побудови цілісної системи інформаційно-аналітичного за-

безпечення; 

– системності, який враховує багаторівневу структуру системи з 

погляду її функціональності, а також специфічні властивості різних 

рівнів аналітичної системи [2]. 

До завдань економічної діагностики та прогнозування розвитку 

бізнес-структур, які повинні вирішуватися з залученням обліково-

аналітичної системи, можна віднести:  

– об’єктивне оцінювання результатів господарської діяльності та 

фінансово-майнового стану підприємства;  

– виявлення чинників господарської діяльності та фінансово-май-

нового стану та кількісне вимірювання їх впливу;  

– підготовка та обґрунтування виважених та ефективних управлін-

ських рішень в галузі менеджменту підприємства;  

– виявлення й мобілізація резервів поліпшення стану підприємства 

і підвищення ефективності усієї господарської діяльності.  

Для їх вирішення можуть застосовуватися різноманітна первинна 

та узагальнена обліково-аналітична інформація, отримана як із 

внутрішніх, так й зовнішніх джерел.  

Зовнішня інформація формується на підставі даних фінансової 

звітності контрагентів, результатах застосування бенчмаркінгового 

аналізу, статистичних та інших фінансових даних, отриманих з різних 

джерел, які дають можливість критично оцінити зовнішнє середовище, 

у якому функціонує підприємство. Така інформація може складатися із 

чотирьох основних груп:  

1. Економічні та фінансові показники макро- та мезо- рівня, які 

описують стан та тенденції розвитку світу, країни загалом та окремих 

галузей господарства;  

2. Показники, які характеризують кон’юнктуру фінансового ринку.  

3. Показники, які характеризують діяльність контрагентів і конку-

рентів.  

4. Нормативно-правова база, яка регулює діяльність бізнес-струк-

тур. 

Систему внутрішніх інформаційних джерел для діагностики та 

прогнозування розвитку бізнес-структур складають:  

1. Дані бухгалтерського обліку господарських операцій та фінан-

сової звітності підприємства.  
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2. Показники управлінського обліку підприємства для планування 

діяльності підприємства та окремих бізнес-процесів та центрів 

відповідальності, а також формування аналітичних бюджетів як джерел 

акумулювання планової, облікової й аналітичної інформації. 

3. Внутрішні нормативно-планові документи та показники, зо-

крема встановлені нормативи та стандарти, облікова політика та інші 

регламенти. 

З огляду на вищенаведене, можна зробити висновок, що при 

здійсненні діагностики та прогнозування розвитку бізнес-структур як 

заходів антикризового управління важливу роль покладається на 

обліково-аналітичну систему інформаційного забезпечення управління 

підприємством.  
Список використаних джерел 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення діагностики та 
прогнозування розвитку бізнес-структур» для студентів усіх форм навчання за спеціаль-

ністю 071 – Облік і оподаткування, спеціалізації 02 Бізнес-аналітика / уклад. Н. Ю. Єр-

шова – Х. : НТУ «ХПІ», 2017. – 114 с. 
2. Обліково-аналітична система в забезпеченні фінансової стійкості промислового 

підприємства в цілях прогнозування банкрутства [Електронний ресурс] / Ю.М. Мельник 

// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 213-217. – Режим 

доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html 

 

 

ТЕОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПДВ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 

Личката К.А. 

Науковий керівник – Власова О. Є., канд. екон. наук, доцент 

 

Один із найрозповсюджених непрямих податкових стягнень у світі 

є податок на додану вартість (далі – ПДВ). В даному періоді часу майже 

140 країн застосовує ПДВ, загальнодержавний податок, який забезпечує 

стабільність грошових надходжень до державного бюджету країни.  

Перші згадки про даний податок були на початку 20 століття, 

німецьким бізнесменом, одним з керівників транснаціональної компанії 

«Сіменс» Вільгемом фон Сіменсом. Щоб стимулювати німецьку еко-

номіку, Вільгельм фон Сіменс виступив з пропозицією реформувати по-

даткову систему Німеччини і, зокрема, ввести нововинайдений непря-

мий податок, той що б зумів в значній мірі збільшити національну скар-

бницю, але основна сплата якого укладалася б на плечі кінцевого спо-

живача, а не на виробників. Формування цієї історії припинила швидка 

смерть фон Сіменса. 

http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html
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Так з моменту першої згадки до моменту використання дійсного 

ПДВ пройшло півстоліття, і першим хто впровадив податок була 

Франція. У 1954 році французький уряд змінила обіговий податок на 

«сучасний» ПДВ. Моріс Лоре, французький фінансист, перший описав 

схему дії ПДВ та обґрунтував його переваги перед податком з обороту, 

що виражаються в усуненні каскадного ефекту при справлянні останнь-

ого. Однак протягом більш ніж десяти років ПДВ застосовувався в 

експериментальному, так би мовити «локальному» варіанті. 

Встановлення податку в усьому світі можна поділити на два клю-

чові етапи.  

Перший етап протікав в основному в Західній Європі і Латинській 

Америці в 1960-х - 1970-х роках. Однією з головних причин, чому ПДВ 

і прижився є те, що він дозволив країнам відносно легко підлатати бюд-

жетні діри, які виникли у результаті розширення ролі держави у сере-

дині ХХ століття. Поширенню ПДВ також сприяв і той факт, що Євро-

пейська економічна спільнота (прототип ЄС), яка виникла у 1957 році, 

у 1967 році зробила запровадження ПДВ обов’язковою умовою член-

ства. Формування ПДВ в Європі мотивувався серією директив ЄС, що 

вимагає від держав-членів ЄС погоджувати між собою свою політику 

щодо ПДВ. 

Другий крок прийняття ПДВ протікав з кінця 1980-х років і відзна-

чився введенням ПДВ в деяких промислово розвинених держав поза 

ЄС, наприклад, в Австралії, Канаді, Японії та Швейцарії. Ця фаза також 

сприяла масивному розширенню ПДВ в країнах Азії [1].  

У Новій Зеландії реформування механізму ПДВ в 1986 році забез-

печило розширення бази оподаткування ПДВ з єдиною низькою звичай-

ною ставкою та низьким порогом реєстрації. Сінгапур, який ввів ПДВ в 

1994 році, також має широку базу оподаткування з високим порогом 

реєстрації та єдиної ставки ПДВ.  

Південна Африка впровадила механізм оподаткування ПДВ в 

1991 році, яка в цілому відповідає моделі Нової Зеландії. Проте, в 2001 

році в країні стала застосовуватися нульова ставка ПДВ до основних 

продуктів харчування та енергетичних ресурсів, що використовуються 

більшістю сімей з низьким рівнем доходу. В країні відносно високий 

поріг реєстрації ПДВ, щоб спростити систему за рахунок виключення 

дрібних фірм. 

Австралія запровадила механізм оподаткування споживання за до-

помогою ПДВ з 2000 року. Він має відносно широку базу оподатку-

вання та ряд нульових ставок податку в сфері охорони здоров'я і медич-

ної допомоги, щодо освітнього приладдя, продукції з догляду за дітьми, 

продуктів харчування та напоїв [2]. 
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Натепер ПДВ використовується в більш ніж 140 країнах світу, але 

є й противники цього податку. Найвідоміша країна, де немає ПДВ - 

США: штати проти введення ПДВ на федеральному рівні, а для рівнів 

штату/громади ПДВ просто не пристосований, бо заважав би 

внутрішній торгівлі. Також ПДВ відсутній у багатьох карликових дер-

жавах, де майже нічого не виробляється, а також у країнах, багатих на 

природні ресурси у зв’язку із наявністю в них інших джерел доходу. [3] 

Широке застосування податку на додану вартість зумовлене чи-

сельними його перевагами, серед яких найголовнішими є те, що оподат-

куванню підлягає переважно дохід, який спрямовується на споживання; 

інша його частина значною мірою використовується на нагромадження, 

яке опосередковано стимулює процес інвестування. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО 

КОМПЛАЄНСУ В УКРАЇНІ 

 

Говоруха К.В. 

Науковий керівник – Мізік Ю.І., канд. екон. наук, доцент 

 

Корупційні прояви є одними з найбільш глобальних проблем 

нашої держави. Корупція носить руйнівний характер в соціально-еко-

номічній сфері держави та є значною перешкодою на шляху до розвитку 

національної економіки. Антикорупційний комплаєнс покликаний 

вирішити корупційні проблеми. Тому вивчення стану та перспектив ро-

звитку антикорупційного комплаєнсу в Україні зумовлює актуальність 

даного питання. 

Вивченням питання запобігання корупції присвячено досить ба-

гато наукових праць вітчизняних науковців, зокрема питанням шляхів 

реформування антикорупційної системи займався Мовчан А.В., питан-

ням запобігання та боротьби з корупцією займалися Костенко О.М., За-

калюк А.П., Сервецький І.В., Заброда Д.Г., Білецький А.В та інші, не 

зменшуючи наукові здобутки авторів, питання застосування антикоруп-

ційного комплаєнсу і досі залишається невивченим.  

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2959
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/109.pdf
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Чинним законодавством України визначено поняття корупції – 

«використання особою, наданих їй службових повноважень чи пов’яза-

них з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або 

прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди 

для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання 

неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юри-

дичним особам з метою схилити цю особу до протиправного викори-

стання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними мож-

ливостей» [1]. 

Питання боротьби з корупцією є досить гострим в Україні, адже 

таке явище несе негативні наслідки, а саме: бізнес, який має корупційні 

прояви, є досить залежним від «персоналій», порушується принцип 

соціальної справедливості, порушується принцип вільної торгівлі та 

конкуренції, зменшується інвестиційна привабливість країни та погір-

шується авторитет країни на міжнародному ринку.  

Сучасний світ зрозумів, що корупція – це гальмуюче явище для 

всіх сфер розвитку суспільства, саме тому на міжнародному рівні ухва-

люються правові норми та механізми, які сприяють запобіганню й усу-

ненню цього негативного явища [2]. Одним з механізмів боротьби з ко-

рупцією є створення та застосування системи антикорупційного ком-

плаєнсу на підприємстві. 

Антикорупційний комплаєнс – це система заходів щодо управ-

ління ризиками недотримання вимог законів України та інших країн, ін-

ших нормативних документів, стандартів та етичних норм (кодексів по-

ведінки), що стосуються боротьби з корупцією [3]. 

На підприємстві, в установі чи організації зонами ризику ком-

плаєнсу або зонами недотримання вимог закону, ділової етики тощо є: 

здоров’я та безпека на робочому місці; корупція та шахрайство; забез-

печення трудових прав та соціальна відповідальність; якість вироб-

ництва; операційна діяльність; екологія та навколишнє середовище; без-

пека персональних даних та ін [4]. 

На сьогоднішній день в Україні дана система не є досить ефектив-

ною, адже існує низка проблем з її впровадженням. Через недоско-

налість законодавства, відсутність обов`язковості та чітких рекомен-

дації з впровадження даного механізму з боку держави українські 

підприємства не застосовують даний метод на практиці.  

Проте зміни в українському законодавстві в сфері корупції все ж 

таки є та простежується впровадження системи комплаєнс. Національне 

законодавство України вимагає від державних підприємств укладання 

антикорупційної програми та запроваджувати посаду уповноваженого з 
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питань запобігання корупції, але для приватних підприємств такі ви-

моги не встановлено. На нашу думку це є досить негативним явищем, 

адже це знижує ефективність антикорупційних заходів та призводить до 

унеможливлення подолання корупційних проявів в державі. 

Таким чином, в Україні гостро стоїть питання корупції та одним з 

перспективних напрямків для якісної боротьби з корупцією на 

підприємствах є застосовування системи антикорупційного ком-

плаєнсу. В Україні даний механізм лише набуває популярності та засто-

совується на деяких підприємствах, перш за все на державних підприєм-

ствах. Проте необхідно застосування злагоджених дії державних ор-

ганів та суспільства в цьому напрямку в усіх сферах економіки та на всіх 

формах підприємств. 
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ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО 

СТАНУ 

 

Сємахін Д.В., Бобрун Є.О. 

Науковий керівник – Конопліна О.О. канд. екон. наук, доцент 

 

Для забезпечення підтримки громадян та бізнесу в Україні на 

період воєнного стану 15 березня 2022 р. Верховною Радою України 

було прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового ко-

дексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на 

період дії воєнного стану». Даним Законом передбачено ряд нововве-

день щодо застосування платниками податків нових ставок податків та 

можливість обрання нової системи оподаткування. 

Основні зміни стосуються розширення сфер застосування спроще-

ної системи оподаткування, ПДВ, Акцизного податку, ЄСВ та інших 

податків та зборів, що наведено таблиці. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
https://cgpa.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/Compliance.pdf
https://cgpa.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/Compliance.pdf
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Крім зазначених вище нововведень також зазнали низки змін і 

статті, які стосуються проведення перевірок контролюючими орга-

нами. 

Так, відтепер податкові органи мають право проводити будь-які 

фактичні та камеральні перевірки лише у випадку подання заяви на 

бюджетне відшкодування з ПДВ [1]. 

Таблиця 1 – Аналіз основних нововведень в оподаткуванні 

підприємств 
Назва податку Зміст нововведення 

Єдиний податок 2% 
(3 група) 

Можливість роботи на спрощеній системі оподаткування з до-
ходом (оборотом) до 10 млрд грн. Для переходу на спрощену 

систему оподаткування платнику податків необхідно буде по-

дати відповідну заяву до останнього числа місяця, що передує 
періоду переходу. 

Акцизний податок Не вважається реалізацією пального передача його на військові 

потреби або для гуманітарної допомоги, тому на такі операції 

не виникає обов’язок з нарахування податкового зобов’язання. 
Також на період дії воєнного стану було встановлено пільгові 

ставки акцизного податку на пальне у розмірі 0%. 

ПДВ Передбачено пільгову ставку ПДВ у розмірі 7% для пального. 
Та якщо у платників податків виникне від’ємне значення ПДВ 

внаслідок операцій з пальним, до якого застосовувалася піль-

гова ставка, такі платники втрачають право на бюджетне 
відшкодування. На товари, які були передані на військові по-

треби або знищені внаслідок воєнних дій, не нараховується 

компенсуючий ПДВ, тому положення п. 198.5 ст. 198 ПКУ не 
застосовується. 

ПДФО та військо-

вий збір 

Звільнення від оподаткування ПДФО та військовим збором до-

помоги постраждалим від військової агресії росії. Надано 
право на податкову знижку у розмірі 16% (замість 4% зараз) на 

пожертвування неприбутковим організаціям. 

Для самозайнятих осіб витрати, пов’язані з потребами військо-
вого часу, можуть враховуватися до складу витрат. 

Земельний податок З березня 2022 р. по 31 грудня року, наступного за тим, у якому 

припинено або скасовано воєнний стан, не нараховується та не 

сплачується плата за землю за ділянки, на яких ведуться (ве-
лися) бойові дії, які тимчасово окуповані, які визначені як за-

смічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні 

фортифікаційні споруди. 

Також скасовано обов’язок сплачувати мінімальне податкове 

зобов’язання на земельні ділянки за 2022, 2023 звітні роки у 

аналогічних випадках. 

Екологічний пода-

ток 

Звільнення платників від сплати екологічного податку за 2022 

р. за об’єктами оподаткування, що розташовані на територіях, 

на яких ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окупо-
вані. 

ЄСВ ФОП, самозайняті особи та члени фермерського господарства 

з 1 березня 2022 р. до припинення або скасування воєнного 

стану в Україні мають право не нараховувати, не обчислювати 
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та не сплачувати ЄСВ за себе. Також платники єдиного по-

датку-роботодавці мають право за власним рішенням не спла-

чувати ЄСВ за найманих працівників, призваних під час 
мобілізації на військову службу до ЗСУ. За таких працівників 

сплата ЄСВ буде здійснюватися за кошти державного бюд-

жету. 

 

Також було розширено умови, за яких податковими органами 

дозволяється проведення фактичних перевірок — стосовно забезпе-

чення платниками податків можливості кінцевим споживачам 

здійснювати безготівкові розрахунки.  

Щодо строків звітування, то суб’єкти декларування зобов’язані 

подати електронні декларації не пізніше трьох місяців після припи-

нення чи скасування воєнного стану або стану війни. Водночас 

строки сплати податків залишились незмінними, але  відповідаль-

ність за несвоєчасну сплату податків в період військових скасовано. 

Отже, для стимулювання українського бізнесу та його 

підтримки під час дії воєнного стану, державою було здійснене ре-

формування податкової системі. Проте підприємці (підприємства) 

мають самі вирішувати яку систему оподаткування застосовувати, 

оцінити можливість здійснення діяльності та оптимізації витрат в си-

туації, що склалася. 
Список використаних джерел: 
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ШАХРАЙСТВО І ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 

 

Фоменко Д.П. 

Науковий керівник – Гавриличенко Є.В., канд. екон. наук, доцент 

 

За визначенням Міжнародного Інституту внутрішніх аудиторів, 

шахрайство – це будь-які незаконні дії, що характеризуються обманом, 

прихованням чи зловживанням довірою, зроблені навмисно. 

Одне з головних питань для внутрішнього аудиту щодо шахрай-

ства – це усвідомлення своєї ролі у запобіганні, виявленні та припиненні 

шахрайських дій. Шахрайство дійсно є проблемою сучасного бізнес-се-

редовища. Варто звернути увагу на дані Міжнародної асоціації серти-

фікованих фахівців із розслідування шахрайств. Згідно з даними остан-

нього звіту Асоціації, оціночна вартість витрат організацій по всьому 

світу через шахрайства становить близько 6,3 млрд. доларів США на 

https://yur-gazeta.com/publications/practice/%20podatkova-praktika/korotkiy-oglyad-zmin-opodatkuvannya-biznesu--na-period-diyi-voennogo-stanu
https://yur-gazeta.com/publications/practice/%20podatkova-praktika/korotkiy-oglyad-zmin-opodatkuvannya-biznesu--na-period-diyi-voennogo-stanu
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рік, що становить близько 5% їх виручки. А у 23% випадків витрати від 

шахрайства становлять більше 1 млн. доларів США. Шахрайство може 

бути вчинене працівником на різних ланках управління в підприємстві, 

а також поза ним. Є три найрозповсюдженіші характеристики, які є при-

чиною для здійснення більшості афер: постійний тиск зовнішніх обста-

вин, можливість та здатність виправдати свій вчинок. 

Як відомо, саме внутрішній аудит є найкращим ресурсом у попе-

редженні шахрайств та їх виявленні. Інститут внутрішніх аудиторів ро-

зробив Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього 

аудиту, які спрямовані на боротьбу із шахрайством. Відповідно до Стан-

дарту 1210.А2, внутрішні аудитори повинні мати достатні знання, щоб 

оцінити ризик шахрайства й те, яким чином організація керує цим ризи-

ком. У той же час не передбачається, що внутрішні аудитори мають 

компетенцію фахівця, чия основна функція полягає у виявленні та роз-

слідуванні фактів шахрайства. Дане положення Стандарту означає, що 

внутрішні аудитори не несуть відповідальності за запобігання шахрай-

ству. 

Стандарт 2120, передбачає, що функція внутрішнього аудиту по-

винна оцінити можливість виникнення шахрайства та способи управ-

ління ризиками шахрайства. Стандарти внутрішнього аудиту вимага-

ють включати в поточні звіти для старшого керівництва й ради дирек-

торів дані, що стосуються значних ризиків та проблем щодо контролю, 

включаючи ризик шахрайства.  

Таким чином внутрішній аудит повинен мати достатньо знань 

щодо шахрайства, щоб:  

- визначати «червоні прапори» або ознаки, які вказують на вчи-

нення шахрайства;  

-  розуміти особливості шахрайства та методи, які застосовуються 

для вчинення шахрайства та різні шахрайськи схеми; 

-  оцінювати індикатори шахрайства та вирішати, чи є подальші дії 

необхідними для розслідування;  

- оцінювати ефективність контролю для запобігання або вияв-

лення шахрайства. 

Внутрішній аудитор не несе відповідальності за запобігання 

шахрайству. Оскільки працівники можуть увійти в змову, щоб обійти 

систему та процедури внутрішнього контролю, неможливо гарантувати 

відсутність фактів шахрайства чи можливості для його вчинення. Якщо 

є підозра у шахрайстві, внутрішній аудитор повинен повідомити про це 

керівника відповідного рівня. Цим рівнем, як правило, є комітет з 

аудиту або рада директорів. Доповідь про підозрюваному випадку 
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шахрайства має спрямовуватися на один управлінський рівень вище за 

той, на якому підозрюється вчинення шахрайських дій. 

Якщо збираються електронні докази, внутрішній аудит повинен 

забезпечити впевненість щодо дотримання необхідних прав доступу та 

законодавчих вимог. Там, де сталося шахрайство, внутрішній аудит по-

винен зрозуміти, чому контроль не спрацював, та визначити можливості 

для вдосконалення. Слід враховувати ймовірність подальших помилок, 

шахрайства чи недотримання вимог на підприємстві та повторно 

оцінити вартість впевненості відносно потенційних вигід. Розсліду-

вання, як правило, не є завданням внутрішнього аудиту, тому 

внутрішнім аудиторам слід проявляти належну професійну ретельність 

(Стандарт 1220), враховуючи ступінь роботи, необхідної для досяг-

нення цілей. Аудитори повинні вирішити, чи мають вони найкращу по-

зицію для проведення розслідування, чи є потреба в залученні 

внутрішнього юрисконсульта, підрозділу по роботі з персоналом, 

кваліфікованих або сертифікованих експертів з питань шахрайства, 

цифрової криміналістики або зовнішньої юридичної та слідчої експер-

тизи. 

Таким чином, на сучасному етапі функція внутрішнього аудиту 

має ґрунтуватися на чіткому розумінні ключових бізнес-ризиків та їх 

«перетворенні» у внутрішні резерви й позитивні результати. Підви-

щення уваги внутрішнього аудиту до ідентифікаторів шахрайства та 

відповідна комунікація з менеджментом призводять до покращення ін-

формованості підприємства щодо важливості управління ризиком 

шахрайства як серед управлінців, так й серед працівників середньої та 

нижчої ланок. 

 

 

ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У 

СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 

Тімоніна А. Р. 

Науковий керівник – Краївська І.А., канд. екон. наук 

 

Спеціальний фонд у складі державного бюджету України вперше 

запроваджений у 2000 році на основі Бюджетного кодексу України від 

08.07.2010 № 2456. На сьогодні Бюджетний кодекс є єдиним норматив-

ним документом, який забезпечує правову базу для формування 

спеціального фонду бюджету. Обсяг спеціального фонду державного 

бюджету, взаємозв’язок між джерелами надходження і напрямами ви-

користання коштів щорічно затверджується законом про Державний 
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бюджет України. Бюджетним кодексом визначено, що складовими ча-

стинами бюджету є загальний і спеціальний фонд. Визначення дефініції 

“спеціальний фонд бюджету” в українському законодавстві немає. В 

економічній літературі спеціальний фонд трактується як “…класичний 

випадок закріплення джерела доходів за статтею видатків, за якого 

певні види доходів призначаються на фінансування певних видів видат-

ків” [2], “…грошові кошти, що є в розпорядженні держави і мають 

цільове призначення” [3, с.602], “…кошти, що надходять з конкретною 

метою і використовують на відповідні витрати за рахунок цих надход-

жень” [4, с.131]. Таким чином, спеціальний фонд бюджету, на відміну 

від загального, має формуватися з конкретно визначених джерел над-

ходжень і використовуватися на фінансування конкретно визначених 

цілей. Передача коштів між загальним та спеціальним фондами дозво-

ляється тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення змін 

до закону про Державний бюджет України. Статтею 13 Бюджетного ко-

дексу України спеціальний фонд визначено однією із складових бюд-

жету. До спеціального фонду віднесено: доходи бюджету, які мають 

цільове спрямування, у т.ч. власні надходження бюджетних установ; ви-

датки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно визначених 

надходжень спеціального фонду бюджету (у т. ч. власних надходжень 

бюджетних установ); кредитування бюджету (повернення кредитів до 

бюджету з визначенням цільового спрямування та надання кредитів із 

бюджету, що здійснюються а рахунок конкретно визначених надход-

жень спеціального фонду бюджету); фінансування спеціального фонду 

державного бюджету.  

У цілому в Україні спостерігається позитивна динаміка обсягів 

власних надходжень бюджетних установ у спеціальному фонді держав-

ного бюджету. За рахунок названого джерела у 2018 році сформовано 

49,4% доходів спеціального фонду бюджету, у 2018 році – 39,0%, у 2019 

році – 38,5%, у 2020 р. – 37,9%. За своєю сутністю власні надходження 

бюджетних установ є “…економічними відносинами, пов’язаними з 

розподілом і перерозподілом основного централізованого фонду гро-

шових коштів держави шляхом мобілізації фінансових ресурсів за до-

помогою надання платних послуг, отримання доброчинних та інших 

надходжень, зарахування їх на рахунки бюджету й спрямування на цілі, 

передбачені бюджетом і кошторисами” [5, c.49]. Доходи бюджету вклю-

чають власні надходження бюджетних установ, які складаються із над-

ходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством, а також інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ. Зазначене передбачено і нормами частини третьої 

ст. 29 Бюджетного кодексу України. 
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Окремі установи, відповідно до своїх установчих документів, ма-

ють право за плату надавати певні послуги або виконувати роботи. Така 

плата формуватиме спеціальний фонд установи. Надходження від про-

дажу майна чи виробленої продукції також формуватимуть цей фонд. 

Отже, власні надходження бюджетних установ це надходження, які 

бюджетні установи отримують в установленому порядку як: плату за 

надання послуг, виконання робіт; надходження від реалізації продукції 

чи майна; гранти, дарунки та благодійні внески; надходження від іншої 

діяльності. 

У 2020 році у БК поняття “власні кошти” замінили на більш повне 

й загальне поняття “власні надходження”. Окрім даної косметичної 

зміни сталося ще декілька.  Власні надходження бюджетних установ 

належать до неподаткових надходжень у складі доходів бюджету (пп. 

21 ч. 3 ст. 9 БК). 

Власні надходження бюджетних установ поділяються за групами і 

підгрупами (ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України; БК) 

Надходження до спеціального фонду слід використовувати за 

цільовим призначенням. Якщо це власні надходження бюджетних уста-

нов, їх напрями використання прописані у частині четвертій статті 13 і 

частині дев’ятій статті 51 БК. 

Понадпланові надходження бюджетних установ – це власні над-

ходження, фактичні обсяги яких з урахуванням залишку таких коштів 

на початок року перевищують відповідні витрати, рішеннями про дер-

жавний/місцевий бюджет (ч. 9 ст. 51 БК). У цьому немає нічого нового 

– будь-які надходження незаплановані кошторисом є позаплано-

вими.   Якщо бюджетні установи мають понадпланові надходження, то 

згідно ч. 9 ст. 51 БК ці надходження спрямовуємо на погашення забор-

гованості з оплати праці, ПДФО, військового збору, ЄСВ, стипендій, ко-

мунальних послуг і енергоносіїв, якщо така є. Якщо її немає, суму пере-

вищення розподіляємо: 50% — за напрямами використання, які наве-

дено у таблиці; 50% — на заходи, необхідні для виконання основних 

функцій, але не забезпечені надходженнями загального фонду бюджету. 

При отриманні понадпланових надходжень треба внести зміни до 

спецфонду кошторису (п. 49 Порядку складання кошторисів з поста-

нови Кабміну від 28.02.2002 р. № 228) шляхом подачі до Держказначей-

ства довідки про зміни до кошторису та зведення показників спецфонду 

кошторису. Однак, є одне обмеження: не можна відновлювати касові 

видатки загального фонду коштами спецфонду (навпаки теж). З цього 

приводу є застереження Держказначейства у листі від 29.07.2016 р. № 

14-08/912-13135. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ НА 
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Підприємства водопостачання та водовідведення (водопровідно- 

каналізаційні підприємства) є органічною частиною сучасних міст і по-

селень, без яких неможливе їх існування та розвиток. Сучасне водо-

провідно-каналізаційне господарство з розвитком міст стає досить 

складною технічною системою, що за сучасних ринкових умов потребує 

достатніх знань економіки господарської діяльності цієї галузі. Нагро-

мадження проблем галузі і їх невиконання веде до поступового погір-

шення технічного стану основних фондів, потреби у великих фінансо-

вих ресурсах для його відновлення чи будівництва нових об'єктів, на що 

найближчим часом у держави не буде реальної можливості. 

Мережі, обладнання, устаткування та виробничі конструкції є 

ключовими елементами системи водопостачання та водовідведення, і як 

правило, з часом вони втрачають свою цінність через старіння та зно-

шення. При цьому зношення систем може ускладнювати надання по-

слуг на належному рівні, а витрати на експлуатацію та їх технічне об-

слуговування зростатимуть із збільшенням строку експлуатації. Тому 

для забезпечення надійності експлуатації всієї системи важливо ро-

зуміти, коли і яке обладнання ще можна продовжувати експлуатувати, 

а яке буде доцільніше замінити. Управління активами передбачає про-

ведення власними зусиллями ідентифікації та оцінки майна, обладнання 

та устаткування, яке підприємство безпосередньо використовує під час 
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виробництва основної продукції чи наданні послуг, для того щоб прий-

мати виважені та обґрунтовані рішення як з технічної, так і з фінансової 

точки зору щодо планування капітальних витрат на середньострокову 

та довгострокову перспективи. На основі простого аналізу можна визна-

чити те критичне обладнання, у разі виходу з ладу якого підприємство 

не зможе надавати послуги належної якості, понесе значні втрати на 

усунення його наслідків. За результатами аналізу можливо підгодо-

вувати «план управління активами», який є основою для підготовки ін-

вестиційних програм і проектів із модернізації компанії, Для 

підприємств водопровідно-каналізаційного господарства всі основні за-

соби, які фактично використовуються під час процесу видобутку та по-

стачання води питної якості та відведення й очищення стоків, умовно 

розділяють на дві групи: «наземні активи» (англ. Aboveground Assets) та 

«підземні активи» (англ. Belowground Аssets). Усі активи, які можливо 

візуально оглянути, належать до «наземних активів», а ті, які немож-

ливо побачити без використання спеціальної техніки – до «підземних 

активів». Зазвичай, до «підземних активів» зараховують трубопроводи, 

які перебувають під землею і їх неможливо візуально побачити та 

оцінити їх стан без використання спеціальних приладів і техніки, а огля-

дові колодязі та камери – до «наземних активів», оскільки фізично їх 

можна оглянути. Такий розподіл пов’язаний з можливістю подальшої 

оцінки їх технічного стану та припущенні того, скільки ще може експлу-

атуватися зазначений актив. Для прийняття стратегічних управлінських 

рішень щодо того, як підтримувати і як розвивати свою основну діяль-

ність, насамперед необхідним є розуміння того, які активи фактично ви-

користовуються, де вони знаходяться, в якому вони стані, який у них 

залишився термін експлуатації та яка їх умовна вартість на теперішній 

час. 

Для ефективної організації діяльності та подальшої роботи всієї 

системи з управління активами на підприємстві важливо: 

– прийняти та затвердити в установленому порядку рішення 

(наказ) щодо початку робіт із запровадження системи управління акти-

вами на підприємстві;  

– створити підрозділ (відділ/групу) з управління активами, підго-

тувати спеціалістів та забезпечити належним матеріально-технічним 

устаткуванням;  

– розробити план проведення інвентаризації та роботи відділу з 

управління активами;  
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– створити робочу групу із залученням спеціалістів з різних 

відділів, департаментів і структурних підрозділів для належного інфор-

маційного обміну та проведення інвентаризації технічного стану та 

оцінки активів. 
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СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Керівник – канд. екон. наук, доц. Москвіна А.О. 

Секретар – студентка 4 курсу ННІ ЕіМ Салтикова А.Р. 
 

 

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Висоцький Є.В. 

Науковий керівник – Федотова Ю.В., канд. екон. наук, доцент 

 

У сучасних кризових умовах доволі значна кількість вітчизняних 

промислових підприємств можуть підтримати своє функціонування 

шляхом ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності та 

освоєння нових ринків збуту. Отже, метою написання даної роботи є 

дослідження основних аспектів активізації зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства та характеристиці перешкод, усунення яких 

сприятиме досягненню цих цілей.   

Вибір такого підходу до активізації зовнішньоекономічної діяль-

ності варто розглядати з позиції планування, тобто оцінювання 

міжнародного середовища, визначення можливостей та передбачення 

певних ризиків для підприємства, а також формування його стратегії 

підприємства через призму дослідження зовнішніх та внутрішніх чин-

ників.  

Процес інтеграції української економіки в економіку країн ЄС по-

в'язаний із наявністю ряду ризиків та перешкод для підприємств 

України в умовах їх переорієнтації на європейські ринки товарів і по-

слуг. По-перше, мова йде про низький рівень конкурентоспроможності 

продукції вітчизняних підприємств, що пояснюється високим рівнем 

стандартів якості та нетарифними бар’єрами, впровадження яких 

пов’язано із пріоритетами забезпечення європейських ринків високо-

технологічною продукцією, а отже є ускладнюючим чинником для ви-

ходу на ринок українських виробників. Враховуючи такі чинники, віт-

чизняні підприємства мають сировинну спрямованість поряд із низьким 

рівнем конкурентоспроможності і програють своїм європейським ана-

логам, що формує негативне уявлення про підприємницький сектор 

України як партнера на зовнішніх ринках.  
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По-друге, слід вказати відсутність стійкої забезпеченості вітчизня-

них підприємств ресурсами, що пов’язано із доволі непростою ситу-

ацією в енергетичному секторі, а також відтоком капіталу із держави. 

Ці негативні чинники часто стають причинами зменшення якості про-

дукції та порушення термінів виконання умов договору.    

Третьою перешкодою є низький рівень матеріально-технічної бази 

українських підприємств, що спричинене значним ступенем фізичного 

і морального зносу виробничих фондів.  

Четвертою причиною зменшення активності вітчизняних 

підприємств у зовнішньоекономічній діяльності є недосконалість дер-

жавного регулювання цієї сфери, що продукує сумніви у українських 

підприємців стосовно доцільності спроби виходу на міжнародний ри-

нок. Ці недоліки у першу чергу пов’язані із високим рівнем бюрократії 

та відсутністю зручної системи електронного документообороту.   

Фахівці зазначають, що за характером впливу всі фактори можна 

поділити на контрольовані та неконтрольовані. Контрольовані фактори 

пов’язують із діяльністю самого підприємства, їх вплив можна 

змінювати на самому підприємстві під час здійснення технологічного 

процесу. Неконтрольовані чинники розглядаються із позиції ринкових 

сил, держави, галузі тощо. Однак не слід ототожнювати контрольовані 

чинники виключно із внутрішнім середовищем підприємства, а некон-

трольовані – із зовнішнім, оскільки шляхом використання внутрішніх 

чинників підприємство може вплинути не тільки безпосередньо на свою 

діяльність, а й на ринок і галузь загалом. Таким чином, контрольова-

ними слід вважати ті фактори, на які можна вплинути у потрібному 

напрямку з точки зору зовнішнього середовища. Натомість неконтроль-

овані чинники можуть змінюватися за рахунок внутрішнього середо-

вища – розвитку та вдосконалення діяльності підприємства.       

Проаналізуємо внутрішні та зовнішні чинники управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Зовнішніми чинни-

ками мікросередовища є ті чинники, які є наслідком державної 

політики, діяльності підприємств-конкурентів. Найбільш вагомими се-

ред внутрішніх чинників є  рівень оновлення основних засобів, рівень 

тінізації економічної діяльності, а також рівень мотивації працівників. 

Внутрішні чинники включають у себе: масштаби ЗЕД підприємства, 

рівень витрат, складність продукції, досвід і контроль. Зовнішні ж – це 

насамперед економічна свобода, конкуренція, а також рівень ризиків.   

Як підсумок аналізу чинників, які безпосередньо впливають на 

ефективність ЗЕД, можна окреслити ряд напрямів із їх подолання та ак-

тивізації міжнародної економічної діяльності підприємств. До них нале-

жать: спрямування вітчизняними підприємствами на світові стандарти 
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управління якістю продукції; створення ефективної державної політики 

у сфері промисловості, що передбачає перехід країни від сировинного 

типу економіки; реалізація з боку держави протекціоністських заходів, 

які дадуть можливість забезпечити належний рівень конкурентоспро-

можності національних підприємств.    

 

 

ЕКСПОРТНА СТРАТЕГІЯ СУБ’ЄКТА 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Ольховська Н.С. 

Науковий керівник – Федотова Ю.В., канд. екон. наук, доцент 

 

Актуальність дослідження полягає в тому, що на сучасному етапі 

підприємства функціонують в умовах невизначеності і ризику, що має 

безпосередній зв'язок із їх виживанням та забезпеченням безперервного 

розвитку. Вирішення цього питання має різні підходи. 

Одним із них є те, що зовнішньоекономічна діяльність стає важли-

вим фактором розвитку національного виробництва в умовах гло-

балізації світового господарства, коли економічні кордони між країнами 

поступово «змиваються». Вихід товару на світовий ринок дає мож-

ливість суттєво розширити ринки збуту для українських виробників та 

збільшити їх дохід, що матиме позитивний ефект як для самого товаро-

виробника, так і для країни у цілому.   

Метою дослідження є узагальнення поглядів щодо принципів ро-

зробки та реалізації стратегії експорту, що узгоджена із загальними 

напрямами розвитку підприємства.        

Узагальнюючи існуючі в літературі варіації трактування терміну 

«стратегія», можемо навести наступне: стратегія – це певний напрям до-

сягнення бажаного стану соціально-економічного розвитку підприєм-

ства завдяки реалізації його внутрішнього потенціалу та використанню 

позитивного впливу зовнішнього середовища.  

Натомість експортна стратегія є детальним всебічним комплекс-

ним планом експортної діяльності підприємства, основною метою якого 

є забезпечення конкурентоспроможності її продукції на міжнародних 

ринках і досягнення визначених стратегічних цілей. Власне експортна 

стратегія є підтримкою загальної стратегії.   

Реалізація експортної діяльності передбачає врахування методів 

державного регулювання країн, які взаємодіють між собою у процесі 

реалізації товарів, стосовно відповідності продукції, яку експортують, 

вимогам безпеки та якості продукції, обсягу ринкового попиту країни, 



 

 

92 

до якої імпортується продукт, а також міждержавним домовленостям та 

обмеженням.   

Послідовність процесу розробки стратегії адаптується відповідно 

до кожної окремої економічної системи. Для окремого суб’єкта госпо-

дарювання її можна сформулювати у вигляді системи наступних кроків: 

 дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища; 

 розробка місії і цілей підприємства; 

 вибір стратегії розвитку; 

 напрями реалізації обраної стратегії.  

Залежно від ситуації на світовому ринку пропонується застосу-

вання різних видів експортних стратегій, що є науковою новизною ви-

конаного дослідження (таблиця 1).    
Таблиця 1 – Види експортних стратегій 

Тип стратегії  Зміст  

Стратегія інтернаціоналізації Розширення експорту товарів і капіталів з 
метою освоєння нових закордонних 

ринків 

Стратегія диверсифікації  Поширення підприємницької діяльності 
на нові, не пов’язані із основною діяль-

ністю ринки за рахунок освоєння вироб-

ництва нових товарів і товарних ринків 

Стратегія сегментації  Орієнтація на максимальну глибину рин-
кового попиту, розширення забезпече-

ності наявними товарами всіх груп спо-

живачів 

Стратегія глибокого проникнення  За рахунок того, що фірма знижує вит-

рати на виробництво товару для експорту 

і реалізує його за ціною, нижчою від кон-
курентів, дана стратегія є найбільш ефек-

тивною на ненасиченому ринку 

Стратегія розвитку ринку Скорочення обсягів збуту наявних то-

варів на нових зовнішніх ринках або но-
вих сегментах існуючого ринку 

Стратегія розробки товару Є ефективною для компанії, що вже має 

успішні торгові марки. Її сутність полягає 
в оновленні товарів на вже існуючих рин-

ках.   

Враховуючи різноманіття експортних стратегій, слід зазначити, 

що процес їх формування є доволі складним завданням. Ефективна 

експортна стратегія має враховувати особливості конкретних галузей 

економіки, продукція яких користується попитом на певних гео-

графічних територіях.    
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕРНЕТ−ТОРГІВЛІ ЯК 

ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Мазієва В.О. 

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

 
Провідним майданчиком для сучасних маркетингових комунікацій 

став цифровий простір. У світі відбулися зміни в структурі споживання 

контенту, також багато компаній були змушено адаптувати свою діяль-

ність і концентруватися на роботі в інтернеті. Маркетингові стратегії 

дозволяли підтримувати свого споживача в такий непростий час. 

На теперішній момент визначають такі основні тренди інтернет-

маркетингу. 

Перший і основний тренд – мобілізація. Вона проявляється в бага-

тьох аспектах: зростанні числа завантажень додатків, кількості мобіль-

них користувачів, розвитку месенджерів мобільного банкінгу й елект-

ронної комерції. 

Другий тренд – онлайн-відеореклама. Це формат з новим рівнем 

залучення в простір бренду потенційних споживачів товарів і послуг. 

Третім трендом є розвиток крос-девайса й наскрізної аналітики. 

Сюди можна віднести можливості виміру й обліку офлайн-конверсій, 

відстеження дзвінків, установок і дій у додатках і браузерах на різних 

пристроях. 

Четвертий тренд, що перетинається з попереднім, – це поглиб-

лення у веб-аналітику й ускладнення маркетингових стратегій. При ро-

зрахунках ефективності рекламних розміщень фахівці починають оріє-

нтуватися вже не просто на кількість кліків оголошення, а на весь жит-

тєвий цикл клієнта. 

П'ятий тренд – автоматизація маркетингових процесів, як на основі 

заданих правил, так і по тисячах різних сигналів, які може прорахову-

вати машина перед поданням оголошення на аукціон. 

Шостий тренд – доповнена і віртуальна реальність, наприклад, ві-

ртуальні примірювальні кімнати та каталоги. 

Сьомий тренд на ринку – це розумні закупівлі реклами по Rtb-Те-

хнології, а також збагачення відомостей. Такий підхід дозволяє робити 

прогнозні моделі, виводити вузькі сегменти поточних і можливих замо-

вників і саме їм показувати рекламу на основі поведінкових характери-

стик. 

Якщо ж казати про проблеми компаній у даній сфері, то в першу 

чергу слід сказати, що головна помилка, яку вони допускають в онлайн-

просуванні, – відсутність розробок комплексних стратегій спеціально 
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для онлайн-світу. Скоріше вони діють за одним принципом у всіх рек-

ламних джерелах. Наприклад, компанії звикли робити щось у контекст-

ній рекламі, потім по тій же схемі намагаються поводити в соціальних 

мережах. А в рекламі потрібний свій конкретний підхід для кожного ка-

налу й тактика, яка точно працює. 

Також важливо розуміти, як поводяться користувачі при виборі 

того або іншого типу продукту. Якщо потрібні перехресні продажі, коли 

є завдання продати додаткові товари, бажано мати таку картку товару, 

де можна вибрати розмір або колір. 

Завжди важливо пропонувати користувачеві купити супутні то-

вари – це суттєво збільшує розмір середнього кошику і підвищує ефек-

тивність бізнесу. Інтернет-магазини на даному етапі розвитку змінюють 

схему доставки. Для залучення потенційних клієнтів видатки по доста-

вці замовлень лягають тепер на рахунок компанії. І чим менше купіве-

льний кошик, тим меншою мірою покриваються витрати на доставку, 

тому що прибуток від такого кошика буде несуттєвим. 

Крім того, є цікаві спостереження щодо манери зйомки товарів для 

сайтів і додатків. Коли в інтернет-магазині багато постійних клієнтів, 

вони звикають бачити ті самі речі в тих самих ракурсах, фонах на фото-

графії. І якщо змінити манеру зйомки для цих товарів, то це швидше за 

все забезпечить більший попит, але в межах усього лише одного сезону. 

Існує розповсюджена помилка дизайну інтерфейса, пов'язана з 

процесом оформлення замовлення. Людина вибрала речі, додала їх у ко-

шик, заповнила особисту інформацію, обрала варіант оплати та доста-

вки й думає, що покупка завершена. Однак невелику кнопку «Купити», 

ледь помітну, вона пропустила. Тобто замовлення не відбулося. Після 

цього, звичайно, ніяких нагадувань не приходить. У цей момент компа-

нія терпить збиток, тому що ймовірність того, що клієнт знову повер-

неться за даним замовленням, не велика. У маркетингу зараз існує без-

ліч «банерів останньої надії» – налаштувань для сайту, які реагують на 

рухи мишки й можуть зрозуміти, що користувач збирається покинути 

сторінку. І в останній момент пропонують йому варіанти дій – напри-

клад, показують рекомендовані товари. 

Таким чином, у постпандемічний період зростання онлайн-медіа й 

технологій закладає основу для нових способів взаємодії з клієнтами – 

альтернативи, які забезпечують більшу персоналізацію, інтерактив-

ність, автоматизацію та вимірність.  
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ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Щербатий Є.І. 

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

 

Актуальність дослідження полягає в тому, що в сучасному світо-

вому господарстві франчайзинг перетворюється в одну з провідних та 

перспективних форм організації бізнесу, що надає переваги кожній із 

сторін, що бере участь в мережі. Франчайзинг є особливим підходом до 

управління та розширення інтелектуального капіталу. Франчайзинг в 

широкому розумінні передбачає ефективний спосіб ведення бізнесу з 

метою його розширення та швидкого розповсюдження товарів та по-

слуг. 

Франчайзинг наразі є однією з найпоширеніших в міжнародній 

економіці форм організації малого та середнього бізнесу. Частіше за все 

франчайзинг, в незалежності від сфери його застосування відносять до 

інноваційної форми бізнесу. 

На сьогодні  франчайзинг є особливо ефективною формою ор-

ганізації міжнародного співробітництва, що дозволяє залучати у 

міжнародні зв’язки більшу кількість господарюючих суб’єктів, у тому 

числі представників малого бізнесу. Важливим моментом є також те, що 

франчайзинг сприяє зростанню інноваційної активності, розвитку інно-

ваційного середовища національних економік. Це відбувається завдяки 

активної участі франчайзингу в процедурах трансферту знань та техно-

логій, використанні інноваційних практик, розширенню можливостей 

фінансування інновацій. 

Це спосіб організації бізнес-відносин, що являє собою специфічну 

форму передачі технологій, що в свою чергу, сприяє розповсюдженню 

результатів науково-технічного прогресу.  

Франчайзинг як ефективна форма організації бізнес відносин та 

міжнародного співробітництва. Тенденції інтернаціоналізації фран-

чайзингових мереж набувають широкого розповсюдження, перетворю-

ючи франчайзинг у міжнародний бізнес. Вихід франчайзингу на 

міжнародний рівень має значну кількість переваг, зокрема: дивер-

сифікація ризиків, отримання більш вигідних умов ведення бізнесу, 

відповідність продукції міжнародним стандартам й практикам, викори-

стання переваг зниження рівня оподаткування тощо. Однак поряд з пе-

ревагами міжнародний франчайзинг має й певні недоліки, зокрема труд-

нощі , що спіткають франчайзинг на міжнародних ринках щодо відмін-

ностей в правовому регулюванні франчайзингових відносин в різних 
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країнах, зростання потребу у підготовці відповідних фахівців, зокрема 

фахівців із зовнішньоекономічної діяльності, відмінності у трудовому 

законодавстві різних країн, специфічність практик контрактних відно-

син, різність рівнів підтримки та захисту прав інтелектуальної власності 

тощо. 

Необхідність уніфікації норм міжнародного права у сфері фран-

чайзингових відносин є одним з найважливіших кроків його подаль-

шого ефективного розвитку. Цю нагальну потребу виносять на порядок 

денний й Міжнародна асоціація франчайзингу і Всесвітня організація 

інтелектуальної власності й науковці, що досліджують різні аспекти ро-

звитку франчайзингу. 

Ефективні на внутрішньому ринку франшизи все частіше виходять 

за межі кордонів й перетворюються на ефективну форму міжнародного 

бізнесу, надаючи певні переваги як для самих підприємств, так й для 

національних економік, в межах яких виникають підприємства фран-

чайзингової мережі.  

Ефективність франчайзингової діяльності країни можна 

оцінювати як за загальним обсягом наявних міжнародних франшиз, так 

й за сальдо франшиз. Від’ємне сальдо франшиз демонструє переваж-

ання тенденції розповсюдження імпортних франшиз на внутрішньому 

ринку країни над експортом її власних франшизних мереж. В зворотнь-

ому випадку країна демонструє більш ефективну тенденцію розвитку та 

розповсюдження франчайзингового бізнесу з можливостями його ви-

ходу на світові ринки. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Романовська А.В. 

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

 

В умовах сучасного розвитку країн світу важливе місце починають 

займати не тільки економічні маркери, а й соціальні показники як відо-

браження реального стану добробуту населення.  

Не завжди держава може забезпечити належний рівень соціального 

розвитку, тому у багатьох розвинених країнах світу виникло явище со-

ціально-орієнтованого бізнесу.  

Соціально орієнтований бізнес це широке поняття, що включає у 

себе наступні категорії: 
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 Соціальне підприємництво. Це комерційна діяльність, направ-

лена на вирішення або пом’якшення соціальних проблем. Така діяль-

ність відрізняється від благочинності умовами окупності та фінансової 

стійкості.  

 Стійке або соціально відповідальне інвестування. Метою інве-

стування є збільшення прибутку, позитивний вплив на соціальне сере-

довище шляхом розподілу капіталу і включення своїх цінностей у про-

цес інвестування.  

 Корпоративна соціальна відповідальність. Компанії, що даними 

принципами, беруть на себе додаткову відповідальність за вплив своєї 

діяльності на  суспільство та оточуюче середовище. 

Розвиток соціально-орієнтованих підприємств в Україні має певні 

особливості та проблеми.  

Соціально-орієнтований бізнес у певній мірі бере на себе державну 

функцію та вирішує нагальні проблеми з безробіттям, екологією, соціа-

льним розшаруванням, безпритульністю, забезпеченням працевлашту-

вання молоді й людей похилого віку.  

Однією з головних проблем розвитку є відсутність правових засад 

функціонування соціального бізнесу.  

Наразі в Україні не має документів державної політики, які б ком-

плексно визначали концептуальні засади, пріоритети та стратегічні на-

прями розвитку соціального підприємництва як інструменту для вирі-

шення соціальних та екологічних проблем в суспільстві.  

Наступною проблемою є відсутність фінансової підтримки з боку 

держави. Відсутність ресурсів у державному бюджеті і фінансування 

соціальної сфери за залишковим принципом спонукає людей і громади 

ставати більш активними і шукати інноваційні підходи до вирішення 

своїх проблем, тому соціальне підприємництво розвивається швидше як 

певна реакція на складну економічну ситуацію. 

Також важливо зазначити, що деякі соціально-орієнтовні підпри-

ємства в Україні працюють виключно за фінансової підтримки грантів. 

Це вносить певну диспропорцію в економічну діяльність, адже  замість 

того аби напряму вкладати кошти у вирішення нагальних  питань, ко-

шти вкладаються у діяльність збиткового бізнесу.   

Якщо говорити про економічні наслідки, то соціальне підприємни-

цтво підвищує сукупну економічну ефективність, оскільки залучає ті 

ресурси, які до цього були непридатні: вразливі групи населення, від-

ходи виробництва і життєдіяльності, а також їхні різноманітні комбіна-

ції. 
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Також глобальною проблемою, що постає перед соціально-орієн-

тованим бізнесом є відсутність бізнес-асоціацій, які б відстоювали інте-

реси соціальних підприємств. З одного боку це обумовлено низьким рі-

внем обізнаності громадян, а з іншого недостатньою зацікавленістю 

держави. 

Просування позитивного ставлення до соціального підприємниц-

тва в суспільстві є одним з найперших та найважливіших кроків з боку 

держави в напрямку заохочення його розвитку. 

У більшості соціальні підприємства розпочинаються з невеликих 

стартапів, які за умови наполегливої праці збільшуються до розміру се-

редніх або навіть і великих  компаній.  

У різних українських містах є багато прикладів соціального біз-

несу: піцерія Veterano Pizza, громадський ресторан Urban Space, Львів-

ська свічкова мануфактура, лабораторія ресайклу Re:laboratory. Це – ус-

пішні діючі соціальні підприємства, які розвивають суспільство та реа-

лізують різнопланові проекти. 

Щодо великих міжнародних компаній та корпорацій, то більшість 

з них впроваджують засади корпоративної соціальної відповідальності 

в Україні. Це є неабияким кроком для покращення соціального добро-

буту населення та вирішення екологічних проблем. 

З огляду на вищевказані питання та проблеми, для пожвавлення 

розвитку соціально-орієнтованого бізнесу в Україні необхідно виконати 

наступні кроки: 

 Розробка нормативно-правових актів та законодавчої бази; 

 Популяризація соціального підприємства у суспільстві; 

 Забезпечення доступу для стабільного фінансування; 

 Впровадження податкових пільг; 

 Забезпечення доступу до ринку державних закупівель; 

 Надання бізнес послуг з розвитку соціального підприємництва; 

 Підтримка досліджень сектору соціального підприємництва. 

Позитивні зрушення в економічному розвитку України - розвиток 

некомерційного сектора, розширення практики соціальної відповідаль-

ності в середовищі вітчизняного бізнесу, його схильність швидко перей-

мати міжнародний досвід - є належними передумовами для розвитку со-

ціального підприємництва. Це, в свою чергу, є серйозним кроком на 

шляху вирішення соціальних проблем сучасної України шляхом об'єд-

нання ресурсів основних секторів суспільства. 
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СТЕЙБЛКОЇН ЯК ПЕРЕХІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ВАЛЮТНОГО 

РИНКУ 

 

Христоєва В.О. 

Науковий керівник – Островський І.А., канд. екон. наук, доцент 

 

Підписання Президентом України Закону «Про віртуальні активи» 

стало важливим інституційним кроком з розвитку цифрових інстру-

ментів економічного розвитку нашої держави [1]. Темпи зростання 

світової криптоіндустрії випереджають традиційні галузі економіки. До 

початку війни Україна входила до ТОП-5 країн світу за кількістю кори-

стувачів криптоактивів [2]. Тому теоретичні аспекти дослідження ринку 

криптовалют є актуальними та змістовними для моделювання подаль-

шого поширення Індустрії 4.0 в українській економіці як підсистемі 

світової. 

Криптовалюта має властивості грошей. Конкурентоспроможність 

криптовалюти можна оцінювати не по якісних ознаках, наприклад за 

рівнем капіталізації, а за функціями фіатних (не забезпечених реаль-

ними активами) грошей, таких, як: 

– міра вартості, тобто забезпечення кожної криптовалюти, мак-

симальний та річний обсяг її емісії, обсяг річної, біржова ціна; 

– засіб обігу, тобто число й обсяг розрахунків у криптовалюті та 

комісійна винагорода за трансакції (розподіл за країнами та ринками); 

– засіб заощадження, тобто обсяг коштів і число монет, що нако-

пичуються в криптокишенях, відповідні трансакційні видатки. 

Криптовалюта продається й купується за звичайні гроші на інтер-

нет-біржах, що неминуче стає причиною спекуляції валютами. Великі 

гравці ринку заробляють, штучно піднімаючи або знижуючи вартість 

віртуальних валют, що ускладнює їхнє використання за прямим призна-

ченням. Для мінімізації ризиків при взаєморозрахунках у цифровому 

полі служать стейблкоїни, що мають фіксовану вартість без стрибко-

подібних змін, характерних для інших криптовалют. 

Стейблкоїн (від англ. stablecoin: stable — стабільний, coin — мо-

нета) — тип криптовалют, вартість яких прив'язана до фіатних грошей 

або дорогоцінних металів. Найчастіше стейблкоїни прив'язані до долару 

США із розрахунку: 1 актив = 1 дол. США. 

В ідеалі кожний стейблкоїн повинен заміняти собою звичайні 

гроші, виступати в ролі розрахункової одиниці, що дозволяє купувати й 

продавати товари й надавати послуги, порівнювати їхню вартість, а та-

кож служити засобом заощадження капіталу. Але для цього стейблкоїн 
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повинен мати реальне забезпечення, що адаптує цифрові технології до 

умов сучасного ринку. Стабільність застосування стейблкоїнів дося-

гається декількома методами із забезпеченням іншими криптовалю-

тами, фіатними (фідуціарними) грошима та біржовими товарами, 

наприклад, нафтою або дорогоцінними металами. 

Але навіть без забезпечення, їх випуск контролюється якимось 

центральним органом. Головна гідність стейблкоїнів полягає в тому, що 

їх ціна стабілізується активами, які коливаються за межами простору 

криптовалюти. 

Перший блокчейн-проект цього типу — стейблкоїн Tether (USDT) 

використовують з 2015 р. Згодом у нього з'явилися аналоги, а також 

були розроблені криптовалюти, забезпечені євро і японською ієною. 

Уряд Австралії вивчає можливість випуску криптовалюти, залежної від 

національного долару. 

Гідностями цифрових валют, підкріплених фіатными грошима, є: 

– стабільність — їх курс на біржі може коливатися в межах 2-3%; 

– зручність ціноутворення — кожний стейблкоїн по номіналу 

дорівнює одиниці тієї або іншої національної валюти. 

Недоліками блокчейн-аналогів фіатних коштів є: 

– абсолютна централізація мережі — забезпечення перебуває в од-

ному депозитарії, від якого повністю залежить життєздатність проекту; 

– залежність від зовнішніх регуляторів — криптовалюта, прив'я-

зана до долару або інших валют і автоматично стає об'єктом підвищеної 

уваги з боку держорганів; 

– втрата цінності — інфляція національної валюти відображається 

на стейблкоїні, прив'язаному до неї.  

Стабільні криптовалюти можуть зіграти вирішальну роль у пере-

хідний період, витісняючи традиційні гроші. Забезпеченням стейбл-

коїнів теоретично можуть служити будь-які активи, у тому числі тру-

дові ресурси, послуги й інформаційні проекти. 
 

Список використаних джерел: 
1. Про віртуальні активи: Закон України від 17.02.2022 р. № 2074-ІХ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text (дата звернення 08.04.2022). 

2. Парламент ухвалив Закон «Про віртуальні активи» згідно з пропозиціями Прези-
дента. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/parlament-uhvaliv-zakon-pro-virtualni-aktivi-

zgidno-z-propoziciyami-prezidenta (дата звернення 08.04.2022). 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ЕКСПОРТНООРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Саркісов В.Е. 

Науковий керівник – Островський І.А., канд. екон. наук, доцент 

 

В умовах динамічних змін зовнішнього бізнес-середовища успіш-

ному підприємству необхідно одночасно вирішувати як внутрішні, так 

і зовнішні завдання свого функціонування. Перший тип завдань обумо-

влений необхідністю забезпечити сталий розвиток підприємства. Підхід 

до їхнього рішення є ендогенним, пов'язаним із своєчасним усуненням 

проблем на кожному етапі життєвого циклу організації. Другий тип за-

вдань підприємства пов'язаний з важливістю внеску до сталого ро-

звитку суспільства, тобто є екзогенним. Він орієнтований на узгод-

ження інтересів власників підприємства й населення, а також забезпе-

чення збалансованого і безперервного соціально-економічного ро-

звитку підприємства, відповідного до законів еволюції суспільства і збе-

реження природи, а також вимог сучасного глобалізованого співтова-

риства. 

Управління підприємством з метою забезпечення його сталого ро-

звитку здійснюється у рамках чотирьох видів корпоративної політики: 

економічної; соціальної; екологічної та зовнішньоекономічної. 

Виявлення результативності менеджменту в рамках ендогенного 

підходу добре прослідковується на прикладі життєвого циклу ор-

ганізації. Тому погрози, проблеми та кризи є своєрідними джерелами 

розвитку підприємства, за умови, якщо керівник із своєю командою ме-

неджерів уміє їх вчасно виявляти, аналізувати й усувати шляхом цілес-

прямованого управлінського впливу ендогенного характеру, пов'яза-

ного з реалізацією організаційних змін. 

Результативність управління залежить від правильного виділення 

системотворчих та допоміжних підсистем і визначення їх стійких 

взаємозв'язків з елементами зовнішнього середовища, організації 

відтворювальної збалансованості, забезпечення внутрішньої кон-

солідації та координації, урахування ринкових сигналів і прояву 

соціальної відповідальності. 

Екзогенний підхід до виявлення результативності менеджменту 

базується на урахуванні сталого розвитку суспільства. Менеджмент яв-

ляє собою сукупність форм і методів узгодження інтересів власників 

підприємства й населення, а також забезпечення збалансованого й про-

порційного розвитку підсистем, що не порушує цілісність компанії. 
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Сталого розвитку можливо досягти шляхом поступового та безперерв-

ного соціально-економічного розвитку підприємства. 

Одержання прибутку не є кінцевою метою результативності ме-

неджменту підприємства, оскільки має лише ендогенний характер. В 

умовах змін глобальних ринків більш важливе значення набуває резуль-

тативність екзогенного характеру, пов'язана з досягненням стійких 

темпів економічного зростання, формуванням територіальних джерел 

самофінансування економічного розвитку й забезпечення стійкого 

соціально-економічного зростання. У рамках даного підходу результа-

тивність управлінських рішень на підприємстві пов'язують із пріорите-

тами майбутніх поколінь і якісно новим типом розвитку суспільства. 

Тому екзогенна результативність функціонування системи менедж-

менту в сучасних умовах господарювання визначається: 

– раціональним використанням ресурсів і застосуванням інно-

ваційних технологій у процесі виробництва; 

– розробкою нормативно-правових документів, що забезпечують 

екологічну безпеку та визначають екологічні цілі функціонування 

підприємства; 

– реалізацією соціальних інвестицій, спрямованих на підвищення 

освіченості та збереження здоров'я працівників і членів їх родин; 

– підтримкою високого рівня доходів працівників, що впливають 

на їхню якість життя; 

– відповідністю міжнародним стандартам виробничої, збутової 

та управлінської діяльності. 

Саме особливості експортноорієнтованих підприємств та їх тра-

диційний внесок в економіку країни та її регіонів обумовлюють ком-

плексний розгляд результативності через призму керування. У кожному 

управлінському рішенні є ендогенна мета, яку необхідно формулювати 

з урахуванням екзогенних наслідків, тобто акцент треба робити не 

тільки на життєвому циклі організації, але й на керуванні соціально-еко-

номічним внеском у розвиток національного і регіонального співтова-

риства.  

Також можна відзначити, що результативність менеджменту в 

рамках ендогенного підходу проявляється відразу, за фактом закінчення 

реалізації управлінського рішення, у той час як екзогенна результатив-

ність вимагає більшого часу для свого прояву.  

Екзогенна результативність відображає еволюційність впливової 

чинності менеджменту підприємстві й характеризує наступний методо-

логічний етап її дослідження й оцінювання. Тому зовнішня результатив-

ність без попередньої оцінки внутрішньої результативності не має 

сенсу. 
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ФОРМ ВЗАЄМОДІЇ 

ПІДПРИЄМСТВ ПРИ РОЗРОБЦІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Чумак А.Є. 

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

 

В умовах глобалізації та посилення конкуренції однієї із ключових 

завдань вітчизняних машинобудівних підприємств є підвищення ефек-

тивності функціонування за рахунок внутрішньої реорганізації та оп-

тимізації взаємодії із зовнішнім середовищем, націленої на впро-

вадження інноваційної моделі розвитку. 

Вирішення зазначених проблем в умовах національної економіки 

стикається зі значними труднощами як системного, так і інституційного 

характеру, серед яких необхідно виділити такі: недосконалість норма-

тивно-правової бази, консервативність менеджменту, брак власних 

фінансових ресурсів та висока їхня вартість у разі залучення їх із 

зовнішнього середовища. 

У сучасних умовах глобалізації та посилення міжнародної конку-

ренції вітчизняні підприємства поставлені в такі умови, що для збере-

ження існуючих ринків збуту, підвищення ефективності 

функціонування та подальшого розвитку необхідна активізація інно-

ваційної діяльності. Вирішення проблем прискореного інноваційного 

розвитку промислових підприємств передбачає інтеграцію та взаємодію 

науково-дослідних, фінансових та виробничих активів, що може бути 

реалізовано у трьох напрямках:  

 використання ресурсів зовнішнього середовища пов'язано з 

придбанням ліцензій та ноу-хау, товарних знаків та інших необхідних 

складових, послуг аутсорсингових спеціалізованих компаній, але цей 

напрямок характеризується високою витратністю та не дає достатньо 

високого рівня ефективності операційної діяльності, що знижує потен-

ціал економічного розвитку підприємства; 

 максимальне використання внутрішнього ресурсного потен-

ціалу підприємства, що передбачає удосконалення організаційної 

структури управління, що випереджає розвиток власної науково-техно-

логічної бази та модернізацію встановленого обладнання. Цей процес 

досить затратний (а українські підприємства мають обмежені внутрішні 

фінансові ресурси), і, найголовніше, відносно тривалий, при цьому 

підприємство «консервується» на поточному рівні ефективності своєї 

господарської діяльності, втрачаючи конкурентоспроможність 
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 інтеграційний підхід передбачає організацію нових форм 

взаємодії наукового сектора (академічного, вузівського, галузевого) із 

виробничими підприємствами та фінансовими інститутами. Проте його 

впровадження вимагає подолання низки бар'єрів, основними з яких є: 

інституційні, фінансові, науково-технологічні, кадрові, інформаційні. 

Аналіз особливостей функціонування національної економіки доз-

воляє стверджувати, що лише третій підхід може найефективніше 

вирішити завдання інноваційної політики, але його впровадження вима-

гає переосмислення цілей та завдань економічного розвитку не лише на 

рівні управління підприємства, а й на рівні національної економіки за-

галом, максимально використовуючи резерви всіх зацікавлених сторін. 

Таким чином, забезпечення ефективності інноваційного процесу 

можливе лише за умови повноцінного забезпечення його всіма необ-

хідними ресурсами: фінансовими, науково-технічними, кадровими, ін-

формаційними. 

Отже, формування ефективної організаційної інфраструктури 

підприємства, яка швидко та оперативно реагувала б на зміни у 

внутрішньому та зовнішньому середовищі, є базисом їх переходу на ін-

новаційний шлях розвитку та умовою формування збалансованої інно-

ваційної політики. 

Базисом формування організаційної інфраструктури є цілі та зав-

дання інноваційної політики підприємства, які тісно пов'язані з ресурс-

ним забезпеченням та регламентацією взаємодії з суб'єктами господа-

рювання зовнішнього середовища. 

Стійке та безперервне протікання інноваційного процесу передба-

чає використання стійких джерел фінансування, що обумовлює необ-

хідність участі в організаційній інфраструктурі банків, кредитних уста-

нов, можливість залучення державної підтримки на рівні місцевих та 

державного бюджетів, використання інститутів лізингу, форфейтингу, 

факторингу. 

Як ініціатор створення інтеграційного об'єднання може бути як 

суб'єкт господарювання приватного сектора, так і держава. Така інте-

граційна взаємодія в інноваційній сфері дозволяє, на основі досвіду при-

ватного сектору з мінімізації витрат та ризиків, ефективно використати 

науково-виробничі активи державного сектора. 

Таким чином, впровадження та використання запропонованого 

підходу до формування інтеграційних взаємодій дає можливість пов-

ноцінної реалізації науково-дослідного, виробничого потенціалу, точ-

ної координації та регулювання інноваційного процесу. 
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ОЦІНКА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Міронова В.О. 

Науковий керівник - Можайкіна Н. В., канд. екон. наук, доцент 

 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – це сфера госпо-

дарської діяльності, пов'язана з міжнародною виробничою інтеграцією 

та кооперацією, експортом та імпортом товарів та послуг, виходом на 

зовнішній ринок. 

Зовнішньоекономічні зв'язки є господарські, торгові, політичні 

відносини між країнами, встановлених лише на рівні урядів тих чи ін-

ших держав. Цілі зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД): зміна обсягу 

експорту та імпорту; забезпечення країни потрібними ресурсами; зміна 

експортних та імпортних цін. 

 Зовнішньоекономічна діяльність являє собою сукупність певних 

зовнішньоекономічних функцій суб'єкта господарювання: ор-

ганізаційно-економічних та комерційних, виробничо-господарських. 

Ефективна зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) підприємства 

можлива за адекватної роботи структури управління. Структура управ-

ління зовнішньоекономічної діяльності підприємства визначається 

насамперед тими цілями та завданнями, які вона покликана вирішувати. 

У разі запеклої конкурентної боротьби на світовому ринку недо-

статньо підтримувати високі технічні параметри. Необхідно ретельно 

враховувати специфіку споживчих вимог у різних країнах, аналізувати 

діяльність основних фірм-конкурентів, вести широку рекламну роботу, 

вибирати оптимальні форми та методи збуту тощо. Практика показує, 

що якість розробленої стратегії експортної діяльності грає не меншу, 

якщо не більшу роль, ніж якість продукції, що експортується. 

Результати аналізу показують, що головними факторами, що 

визначають схильність українських підприємств до експорту, є рівень 

продуктивності підприємства (вимірюваний у вигляді сукупної фактор-

ної продуктивності), показники його інноваційної активності та конку-

рентне середовище, в якому воно знаходиться. Чинники, пов'язані з ін-

фраструктурою, режимом нормативного регулювання та доступом до 

фінансування, хоч і надають певний вплив на схильність українських 

підприємств до експорту, все ж таки роблять менший внесок (в абсо-

лютному виразі). 

Результати аналізу також свідчать про те, що інфраструктурні, бю-

рократичні та фінансові бар'єри негативно впливають на експортні мож-
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ливості компаній. Фірми, де управляючі витрачають більше часу на по-

долання бюрократичних бар'єрів, мають меншу схильність до експорту 

своїх товарів. Крім того, отримані результати свідчать про велике зна-

чення інформаційно-комунікаційних технологій, наявність вищої освіти 

та професійної підготовки у співробітників, а також досвід керівника, 

який є показниками підприємницької ініціативи та знання бізнесу. Інно-

вації та конкуренція також вносять позитивний внесок у продуктивність 

підприємств.  

Щодо конкуренції, результати показують, що підприємства, що 

працюють в умовах неформальної конкуренції (сірий ринок), мають 

більш низьку продуктивність. Державні субсидії також асоціюються з 

нижчим рівнем продуктивності, що у принципі явно суперечить цілям 

державної підтримки підприємств. Всі ці фактори спотворюють конку-

ренцію та надають широкомасштабний вплив на продуктивність. 

Щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, то тут, перш за все, доцільно визначити ті країни, що є 

привабливими для подальшої співпраці, проаналізувати існуючі 

зовнішньоекономічні зв'язки та виділити перспективні напрями ро-

звитку.  

Також важливим фактором удосконалення зовнішньоекономічної 

діяльності є оцінка та аналіз сильних і слабких сторін підприємства. 

Слабкі сторони дадуть змогу підприємству визначити небезпеку зі сто-

рони зовнішнього оточення, а сильні сторони – використовувати мож-

ливості зовнішнього середовища. 

Активне застосовування заходів щодо стимулювання збуту на 

сьогодні є ефективним і порівняно недорогим методом залучення по-

тенційних покупців. Стимулювання сприятиме збільшенню обсягів 

продажів за короткий період, виведенню товару на новий ринок, 

підтримці інших інструментів просування. Варто підкреслити, що сти-

мулювання збуту виявляється найефективнішим при використанні його 

в сполученні з рекламою. 

Як видно, спектр можливих напрямів удосконалення зовнішньое-

кономічної діяльності підприємства досить широкий. Однак, підприєм-

ству необхідно серед різноманіття можливих варіантів розвитку 

зовнішньоекономічних зв'язків відібрати саме ті напрями, які є 

найбільш реальними та досяжними. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Шаполова О.С. 

Науковий керівник - Можайкіна Н. В., канд. екон. наук, доцент 

 

Питання розвитку виробничого потенціалу є особливо актуальним 

в сучасних умовах для промислових підприємств. Рівень виробничого 

потенціалу окремого суб'єкта господарювання багато в чому залежить 

від стану галузі, в якій функціонує організація, та регіону, в якому він 

існує. У свою чергу, виробничий потенціал регіону в якійсь його частині 

визначається потенціалом національної економіки загалом. Іншими 

словами, виробничий потенціал підприємства багато в чому визна-

чається станом макроекономічної системи, економічної підсистеми, і як 

наслідок – самої мікросистеми. 

До виробничих ресурсів, що характеризує виробничий потенціал 

підприємства, слід зарахувати: 

 основні виробничі фонди; 

 оборотні кошти (матеріальні ресурси); 

 трудові ресурси. 

Іншими словами, виробничий потенціал підприємства – це потен-

ційний обсяг виробництва продукції, потенційні можливості викори-

стання основних засобів, сировини та матеріалів, а також роботи про-

фесійних кадрів. Таким чином, рівень виробничого потенціалу 

підприємства залежить від: 

 ступеня використання промисловим підприємством свого ре-

сурсного потенціалу (при наявному рівні техніки та технології) та вико-

ристання передових форм організації виробництва; 

 рівня виробничого потенціалу підприємства-постачальника, 

який надає прямий вплив на потенціал підприємства, що розглядається; 

 рівня розвитку галузі чи регіону, де функціонує промислове 

підприємство (макросистема), так як виробнича структура, що перебу-

ває в умовах стабільності і має свій ринок збуту, розвивається і про-

цвітає, а непередбачуваність зовнішнього середовища, виникнення 

негативних процесів (інфляція, високі ставки податків та ін.) може при-

звести до дисбалансу «прибуткових і вихідних» грошових потоків. 

Вочевидь, кожне підприємство, безсумнівно, має постійно 

оцінювати можливості свого виробничого потенціалу, але, у свою 

чергу, не забувати, що його виробничий потенціал багато в чому зале-

жить від рівня виробничого потенціалу тих підприємств, із якими воно 
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пов'язано виробничо-господарськими відносинами. І перш ніж почи-

нати співпрацювати з тим чи іншим суб'єктам господарювання потрібно 

звертати особливу увагу на рівень його виробничого потенціалу, зви-

чайно, якщо фінансові ресурси дозволяють робити такий вибір. 

Слід зазначити, що головна мета будь-якого виробничого 

підприємства у сучасних умовах, – отримання максимального прибутку, 

що неможливе без ефективного управління його потенціалом. Можна 

виділити такі основні шляхи підвищення ефективності використання 

основних фондів: технічні, організаційні, економічні. Заходи екстенсив-

ного спрямування підвищення ефективності використання основних за-

собів пов'язані із залученням додаткових виробничих ресурсів. До них 

відносять: 

 технічне переозброєння та реконструкцію виробництва, що 

дозволяють скоротити трудомісткість продукції; 

 комплексну механізацію та автоматизацію виробництва, що 

виключають втрати робочого часу обладнання; 

 раціональну спеціалізацію та кооперування цехів та ділянок, 

що забезпечують повне завантаження обладнання, скорочення марш-

руту руху деталей, міжопераційне очікування деталей; 

 модернізацію обладнання; 

 підвищення кваліфікації робітників; 

 створення сприятливих екологічних умов (температура, чи-

стота повітря, відсутність протягів, нормативний рівень вологості) до 

роботи точного устаткування, мікропроцесорної техніки, верстатів з 

ЧПУ, комп'ютерів, захист їх від передчасних поломок, дотримання ре-

жимів роботи. 

Для проведення об'єктивної оцінки існуючого показника ефектив-

ності використання виробничого потенціалу поділяють його на активну 

та пасивну складові, а також виявляють екстенсивні та інтенсивні 

напрямки його розвитку. Крім цього, при проведенні комплексного 

аналізу стану виробничого потенціалу промислового підприємства та 

визначення рівня розвитку його можна класифікувати за низкою інших 

найважливіших ознак та характеристик. 

Таким чином, оцінка накопиченого виробничого потенціалу, ро-

зробка стратегії розвитку та залучення його до виробничо-господарсь-

кої діяльності промислового підприємства, формування відповідної си-

стеми та механізму управління виробничим потенціалом є завданнями, 

першорядної важливості для забезпечення ефективності використання 

наявних ресурсів та результативності виробничо-господарської діяль-

ності промислового підприємства умовах ринку.   
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ПАРАМЕТРИ ОЦІНКИ ПОЗИЦІЇ ФІРМИ НА МІЖНАРОДНОМУ 

РИНКУ 

 

Волкодав Н.В. 

Науковий керівник – Москвіна А. О., канд. екон. наук, доцент 

 

Сучасні глобалізаційні тенденції розвитку світової економіки 

сприяють загостренню конкурентної боротьби на всіх рівнях. Цей факт 

зумовлює необхідність всебічного дослідження позиції фірми на 

міжнародному ринку. Вихід на зарубіжні ринки вимагає від 

підприємств чіткого визначення завдань і стратегічних установок щодо 

їх поведінки. Одним з питань, яке потребує нагального вирішення, є 

проблема вибору привабливих міжнародних ринків та оцінка ринкових 

позицій підприємства на них.  

Оцінка ринкової позиції фірми передбачає кілька напрямів 

аналізу. Крім оцінки міжнародного ринку та його конкурентного сере-

довища необхідно здійснити фінансовий аналіз для отримання клю-

чових параметрів, що дають об’єктивну картину фінансового стану 

підприємства, його контрагентів та конкурентів. 

Для прийняття рішень щодо управління в галузі виробництва, збуту, 

фінансів, інвестицій та нововведень керівництву потрібна постійна ділова 

поінформованість з відповідних питань, що є результатом відбору та кон-

центрації вихідної інформації, її аналізу та оцінки. 

Стійкість фінансового стану підприємства значною мірою зале-

жить від доцільності та правильності вкладення фінансових ресурсів у 

активи. У процесі функціонування підприємства величина активів та їх 

структура зазнають постійних змін. Практика фінансового аналізу вже 

опрацювала основні правила читання фінансових звітів. Серед них 

можна виділити: горизонтальний (тимчасовий) аналіз; вертикальний 

(структурний) аналіз; трендовий аналіз. З допомогою тренду формують 

можливі значення показника у майбутньому, отже, ведеться перспек-

тивний прогнозний аналіз. 

Фінансовий аналіз, що ґрунтується на даних публічної фінансової 

звітності, набуває характеру зовнішнього аналізу, тобто аналізу, прове-

деного за межами підприємства його зацікавленими контрагентами, 

власниками чи державними органами. Основний зміст цього аналізу 

становлять: аналіз абсолютних показників прибутку; аналіз відносних 

показників рентабельності; аналіз фінансового становища, ринкової 

стійкості, ліквідності балансу, платоспроможності підприємства; аналіз 

ефективності використання позикового капіталу. 



 

 

110 

Ринкова стійкість підприємства в міжнародному середовище за-

безпечується досягненням й розвитком конкурентних переваг, які вини-

кають в економічний, технічній, організаційній сферах діяльності 

підприємства. При дослідженнях конкурентних переваг необхідно до-

тримуватись системного підходу.  

Конкурентна позиція підприємства визначається як його конку-

рентний статус – це позиція фірми в конкурентній боротьбі і своєрідний 

визначник її положення на ринку. 

Одним з методів визначення конкурентного статусу є метод 

«McKincey», за яким будують матрицю «привабливість – конкурентос-

проможність». Індикаторами для оцінки тут є: розмір, прибутковість та 

фінансова стійкість, темп зростання, частка ринку, прихильність покуп-

ців, ефективність розподілу, технологічний та науковий потенціал, 

гнучкість, організаційна структура тощо. Рівень конкурентної переваги 

визначається порівняно з найвпливовішим конкурентом. За результа-

тами аналізу проводиться оцінка, яка характеризує загальний рівень 

привабливості ринку та конкурентну позицію фірми на цьому ринку. 

Для побудови матриці рекомендується: оцінити привабливість га-

лузі та ринку, конкурентну позицію фірми, провести позиціювання, 

проаналізувати отриману матрицю і спроектувати корпоративний порт-

фель, оцінити вплив змін зовнішнього середовища на майбутню приваб-

ливість галузі та ринку і конкурентну позицію фірми. 

Недоліками матриці є: труднощі обліку кордонів і масштабу 

ринку, суб’єктивність оцінок позицій фірми, статичний характер мо-

делі, загальний характер рекомендацій, труднощі вибору стратегій. 

Для діагностування міжнародної ринкової позиції підприємств 

може бути використаний й порівняльний аналіз (рейтингова оцінка): 

метод різниць; метод рангів; метод балів; метод еталону. Треба також 

провести SWOT-аналіз як важливу діагностичну процедуру з ко-

рекціями на похибки експертних оцінок, величина яких залежить від 

складу експертів та методу обробки результатів. Доцільно також вико-

ристовувати концепцію бенчмаркінгу – методу, за яким порівнюються 

характеристики певного об’єкта та еталонного. Таке порівняння 

здійснюється як за кількісно визначеними параметрами, так і якісними 

характеристиками. Застосування цієї синтетичної моделі для 

порівняння дозволяє створити підприємству унікальний набір конку-

рентних переваг, що забезпечує йому успіх у конкурентній боротьбі.  

Так, оцінка стійкості фірми на міжнародному ринку передбачає 

стійкість компанії у багатьох напрямках, що потребує комплексного 

підходу до аналізу великої кількості досліджуваних параметрів. 
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АКТИВІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК 

ФАКТОР ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Антюх-Кальченко Д.Г. 

Науковий керівник – Москвіна А.О., канд. екон. наук, доцент 

 

У сучасних умовах швидко мінливого глобального світу та конку-

ренції, що посилюється, значення прибутку зростає. Прибуток є фор-

мою доходу від підприємницької діяльності в результаті вкладення 

капіталу з метою досягнення певного комерційного успіху. Одержання 

прибутку та його нарощування є необхідною умовою функціонування 

будь-якої комерційної структури. 

Величина прибутку формується під впливом трьох основних фак-

торів: собівартості продукції, обсягу реалізації та рівня цін. Найваж-

ливішим із них є собівартість. У структурі ціни вона займає значну пи-

тому вагу, тому зниження собівартості помітно впливає на зростання 

прибутку за інших рівних умов. 

На величину прибутку підприємства впливають чинники, зумов-

лені специфічними особливостями галузі, до якої воно належить. Від 

того, чи діє підприємство у матеріало-, фондо- або трудомісткій галузі, 

залежить рівень та структура витрат виробництва, шляхи їх зниження 

та норма прибутку. Усі фактори зростання прибутку можна звести до 

наступних основних груп: 1) збільшення обсягів виробництва, робіт, 

услуг; 2) зниження собівартості продукції; 3) підвищення якості про-

дукції і як наслідок збільшення ціни; 4) вдосконалення асортименту та 

номенклатури товару. 

Прагнення щодо отримання прибутку орієнтує підприємців до 

збільшення обсягу та зниження витрат виробництва. Так, заходи щодо 

збільшення прибутку для підприємства зводяться до двох способів: 

збільшення виручки від реалізації продукції та зменшення витрат 

підприємства. При цьому прибуток підприємства складається з добутку 

обороту продукції і торгової націнки за відрахуванням всіх вироблених 

витрат. А оборот, у свою чергу, дорівнює прохідності помноженої на 

середню покупку. Вплив на перераховані вище фактори сприяє зрос-

танню прибутку. При розвиненої конкуренції цим досягається як мета 

підприємництва, так й задоволення суспільних потреб. Для підприємця 

прибуток є сигналом, що вказує, де можна домогтися найбільшого при-

росту вартості, що створює стимул для інвестування в ці сфери. 

Процес управління прибутком передбачає проведення аналізу, що 

характеризується різноманіттям своїх форм. На вибір форми аналізу 
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впливає безліч факторів: галузь, у якій здійснює свою діяльність ор-

ганізація, спеціалізація та вид діяльності підприємства, обсяг товаро-

обігу та його швидкість та інші. Тому необхідно вибрати саме ту форму 

аналізу, яка дасть найвичерпнішу інформацію для розробки заходів 

щодо управління прибутку з метою її збільшення. У сучасній науковій 

літературі виділяють безліч методів аналізу прибутку, але найбільше 

практичне значення має факторний аналіз. Його проведення дає 

найоб’єктивнішу оцінку факторів формування прибутку на 

підприємстві. 

Після виявлення всіх чинників, які впливають на прибуток і 

оцінивши його показники необхідно розпочати планування прибутку 

організації. Це дуже важливий процес, який потребує високого ступеня 

підготовки фахівців, які займаються цим питанням. При цьому доцільно 

використовувати науковообґрунтовані стратегії розвитку, інвестування 

найбільш прибуткових сегментів, підвищення прибутку за рахунок еко-

номії на масштабах виробництва, розширення зовнішньоекономічних 

зв’язків. Для збільшення обсягів реалізації продукції потрібне розши-

рення на нові ринки. Така можливість надається компаніям, які прова-

дять зовнішньоекономічну діяльність. Розвиток зовнішньоекономічної 

діяльності дає нові можливості, такі як використання переваг міжнарод-

ної кооперації виробництва та інше. Нарощуванню зовнішньоекономіч-

ного співробітництва сприяє зовнішньоекономічна лібералізація – роз-

ширення безперешкодного міжнародного руху товарів та послуг, 

капіталів, інформації. 

До зовнішньоекономічної діяльності належать такі операції (ст. 4 

Закону про ЗЕД): експорт/імпорт товарів, капіталу та робочої сили; 

надання іноземним суб’єктам господарювання консультаційних, стра-

хових, транспортно-експедиційних, виробничих, юридичних, інших по-

слуг та отримання від них; наукова, науково-технічна кооперація із іно-

земними суб’єктами господарювання; міжнародні фінансові операції, 

зокрема кредитні операції; спільна підприємницька діяльність із інозем-

ними суб’єктами господарювання як на території України, так і за її 

межами; товарообмінні операції з іноземними суб’єктами господа-

рювання. Саме підвищення ефективності експортної діяльності 

підприємств дає змогу збільшити прибуток від зовнішньоекономічних 

операцій. Прагнучі до зростання прибутку підприємці починають ак-

тивізувати зовнішньоекономічну діяльність, яка дозволяє збільшити об-

сяги при зниженні витрат підприємства, забезпечити зростання надход-

жень валютної виручки, прискорити оборотність оборотних коштів, що, 

в свою чергу, посилює конкурентні позиції підприємства на міжнарод-

них ринках. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОЇ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Бай А. Е. 

Науковий керівник – Наумов М.С., канд. екон. наук, доцент 

 

Інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, 

які вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності і 

забезпечують отримання доходу або досягнення соціального та еколо-

гічного ефектів. Якщо такі цінності вкладаються за кордон або, навпаки, 

іноземні суб’єкти господарської діяльності вкладають цінності у вітчи-

зняну економіку, має місце міжнародна інвестиційна діяльність. Стан 

міжнародної інвестиційної діяльності залежить від глобально-економі-

чних чинників та від специфічних чинників, характерних для окремих 

країн. До глобально-економічних чинників відносяться стан світової 

економіки, розвиток міжнародних ринків, ступінь транснаціоналізації, 

стабільність світової валютної системи, а також рівень розвитку міжна-

родної інвестиційної інфраструктури. Специфічні чинники включають 

особливості політичних відносин у країні, ресурсні обмеження та рівень 

розвитку її економіки. Серед політичних чинників найбільшу увагу при-

вертають політична стабільність, ступінь державного регулювання еко-

номіки, ставлення до іноземних інвестицій та дотримання угод. Ре-

сурсні обмеження – це забезпеченість країни природними ресурсами, 

кількість та структура населення, географічне розташування. Рівень ро-

звитку економіки характеризується темпами економічного зростання, 

співвідношенням споживання і заощаджень, нормою прибутку, рівнем 

та динамікою інфляції та багатьма іншими. Спонукальним мотивом для 

вкладення коштів за кордон є можливість збільшити дохідність інве-

стицій за рахунок нижчих витрат виробництва, сприятливої зміни ва-

лютних курсів, а також зменшення ризиків шляхом диверсифікації – ку-

пуючи цінні папери на ринках різних країн. Разом із тим іноземні інве-

стиції супроводжуються значною кількістю загроз у порівнянні з 

внутрішніми інвестиціями. Передусім, слід наголосити на психо-

логічних перепонах: відсутність знань щодо економічних, політичних 

та культурних особливостей приймаючої країни змушують інвесторів 

або звертатись до посередників за наданням відповідних послуг, або 

взагалі відмовлятись від капіталовкладень за кордоном. Також мають 

місце юридичні проблеми, які виникають внаслідок особливостей зако-

нодавства щодо розміщення капіталу та повернення доходу. Іноземні 

інвестиції, як правило, супроводжуються більшими витратами. Можуть 

виникати інформаційні проблеми, пов’язані з отриманням відомостей 
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про іноземні ринки. Нарешті, іноземні інвестиції характеризуються 

більшою кількістю ризиків. До них відносяться ризики, наприклад, 

національних ринків. Найчастіше такі ризики реалізуються, коли інве-

стори вкладають кошти у країни, що розвиваються, яким властива 

політична нестабільність, корупція, недосконалість законодавства, 

недієздатність судової системи тощо. Іще одним видом ризиків, прита-

манних іноземним інвестиціям, є ймовірність раптового запровадження 

обмежень на діяльність та вивезення капіталу і доходу. Крім того, 

завжди існує загроза несприятливої зміни валютних курсів, що може 

зменшити або взагалі нівелювати дохідність закордонних інвестицій. 

Розглянувши потенційні проблеми та вигоди, пов’язані з інозем-

ним інвестуванням, можна констатувати, що для успішних капіталов-

кладень за кордоном інвестор попередньо має оцінити ситуацію в 

країні, куди збирається вкласти кошти. Для цього можна використо-

вувати численні рейтинги, одним із найбільш вживаних серед яких є 

рейтинг економічних свобод. Зазначений рейтинг базується на ран-

жуванні країн за індексом економічної свободи, який розраховується на 

основі десяти субіндексів: свободи бізнесу, свободи торгівлі, податко-

вої свободи, державних витрат, грошової свободи, свободи інвестицій, 

фінансової свободи, захисту прав власності, свободи від корупції та сво-

боди трудових стосунків. У 2021 році оцінка України знизилася на 2,1 

пункти і склала 54,1 балів зі 100 можливих, що обумовило 127-ме місце 

– передостанній показник у європейському регіоні. Загальний бал 

нижче, ніж середньосвітові показники. Зростання свободи праці та 

фінансової свободи забезпечило Україні істотний загальний приріст 

економічної свободи у порівнянні з 2017 роком, але не дозволило зали-

шити перелік «переважно невільних» країн. Найбільшим досягненням 

було названо скасування мораторію на продаж сільськогосподарських 

земель. Найбільші проблеми – сприйнятливість судової влади до 

політичного тиску, корупція та хабарництво. 

Для активізації міжнародної інвестиційної діяльності України 

необхідно вирішити наступні завдання. По-перше, слід удосконалити 

митне та податкове законодавство, а також гармонізувати відносини 

при здійсненні інвестування з європейських нормами. По-друге, має 

бути створена система гарантування державного захисту приватних ін-

вестицій, зокрема, й іноземних. По-третє, перспективним напрямом має 

стати розвиток державно-приватного партнерства, передусім, у сферах 

інфраструктури, енергетики та комунального господарства. По-чет-

верте, потрібно спрямувати зусилля та ресурси на створення нових тех-

нологічних парків, модернізацію та оновлення існуючих. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО 

ФРАНЧАЙЗИНГУ 

 

Калінін В. В. 

Науковий керівник – Наумов М.С., канд. екон. наук, доцент 

 

Франчайзинг (в українському законодавстві – комерційна кон-

цесія) – це такий вид відносин між суб’єктами господарювання, коли 

одна сторона (франчайзер) передає за плату іншій стороні (франчайзі) 

право користування відповідно до вимог комплексом належних фран-

чайзеру прав з метою виготовлення або продажу певного виду товару 

чи надання послуг. Від такої співпраці виграють обидві сторони. До пе-

реваг франчайзингу традиційно відносять наступне: масштабування 

бізнесу (франчайзер отримує можливість збільшити власний дохід без 

істотних витрат, а франчайзі – можливість швидко розпочати свою 

справу за налагодженою схемою), популяризація бренду (за рахунок 

зростання кількості компаній, які просувають певну торгову марку та 

реалізують продукцію), зростання кількості клієнтів (шляхом розши-

рення площі реалізації товарів та послуг), мінімізація ризиків обома сто-

ронами (застосовуються налагоджені процеси збуту затребуваних то-

варів і послуг), широкий вибір ділових партнерів, обмін інформацією 

(передусім, для франчайзі, який переймає досвід у франчайзера). 

Звісно що поряд із позитивними рисами франчайзингу притаманні 

й негативні: майбутнє бізнесу франчайзі залежить від дій власника 

франшизи, який може прийняти рішення про закриття справи; необ-

хідність неухильного виконання всіх умов укладеної угоди (навіть якщо 

франчайзі вважає такі дії недоцільними); постійний контроль із боку 

франчайзера; обмежений список постачальників, визначений умовами 

угоди; можливість одностороннього розірвання угоди франчайзером. 

Міжнародний франчайзинг – це передача франчайзером права 

франчайзі представляти його бренд на міжнародному ринку або регіоні. 

Така форма виходу на зовнішній ринок має ряд переваг у порівнянні з 

експортом, прямим іноземним інвестуванням та іншими. Розвиток 

бізнесу на міжнародних ринках пов’язаний із ризиками, які виникають 

внаслідок неправильного розуміння особливостей місцевих ринків, 

менталітету місцевих споживачів, партнерів і контрагентів, еко-

номічних процесів та законодавства, а також значного обсягу капіталов-

кладень. Подолати зазначені перешкоди дозволяє саме франчайзинг. 

Для франчайзера він надає можливості розширити власний бізнес швид-

кими темпами в інших країнах. По-перше, у такому випадку бренд пред-

ставляє франчайзі, який краще обізнаний у тонкощах місцевого ринку, 
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уподобаннях споживачів та законодавчих особливостях. По-друге, 

міжнародний франчайзинг забезпечує мінімізацію грошових витрат за 

рахунок перекладання їх значної частини на франчайзі, який сплачує 

паушальний платіж за використання бренду або бізнес-системи, вкладає 

кошти в локалізацію бізнес-моделі, інвестує у відкриття перших 

об’єктів, сплачує щомісячні роялті та інші збори. Наявність значної 

кількості переваг сприяє налагодженню міждержавних відносин та ро-

звитку економіки, що обумовлює зростання популярності міжнарод-

ного франчайзингу не тільки у розвинених країнах, але й у країнах, що 

розвиваються. 

Разом із тим міжнародному франчайзингу властиві певні недоліки: 

проблематичність пошуку у малознайомій країні компетентного фран-

чайзі, потенційна загроза перетворення франчайзі на потужного конку-

рента, складнощі у контролюванні фінансової звітності, ризик падіння 

репутації бренду внаслідок недотримання франчайзі стандартів ведення 

бізнесу. 

На даний момент понад 30 українських компаній змогли ре-

алізувати власні бізнес-моделі іноземним покупцям. Основні причини, 

які спонукали суб’єктів господарської діяльності України продавати 

франшизи за кордон – це вища прибутковість у порівнянні з Україною, 

а також стимулювання реалізації франшиз на внутрішньому ринку. 

Найбільш популярними є франшизи G.Bar (мережа б’юті-барів, яка має 

6 власних салонів та 28 франчайзингових у 9 країнах, серед яких По-

льща, США, Естонія, Кіпр), «Хінкальні» (70 ресторанів, у понад 40 

містах 5 країн світу) та «Львівської майстерні шоколаду». 

Для того, щоб підготувати франшизу для реалізації за кордоном, 

необхідно зробити наступні кроки: 

 оцінка попиту на відповідний бізнес за кордоном (для того, щоб 

уникнути переоцінення його унікальності); 

 перерахунок фінансової моделі бізнесу (включення певних ви-

датків, специфічних для даної країни, або, навпаки, виключення тих ви-

датків, які не характерні для цієї країни); 

 зміна назви (за потреби) для кращого розуміння місцевими спо-

живачами сутності бізнесу; 

 реєстрація торгової марки за кордоном у випадку зміни назви; 

 вибір моделі виходу за кордон (продаж франшизи за кордон або 

попередня апробація власної бізнес моделі на новому ринку); 

 пошук перших іноземних покупців франшизи; 

 просування франшизи за кордоном. 
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ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

КОМПАНІЇ 

 

Мамiчева А.Д. 

Науковий керівник – Вороніна О.О., канд.екон. наук, доцент 

 

У світі склалися досить важкі умови для роботи підприємств. На 

функціонування організацій впливають різні фактори від політичної об-

становки до жорсткої конкуренції між компаніями. У цих умовах кожна 

організація змушена шукати оптимальні методи для зміцнення своїх по-

зицій на ринку та підвищення своєї інвестиційної привабливості. 

Існують різні погляди на інвестиційну привабливість. Аналіз трак-

тувань терміна «інвестиційна привабливість» у сучасній та класичній 

літературі дозволив виділити кілька основних напрямків його визна-

чення: 

– фінансовий (бухгалтерський) підхід, який використовує в ос-

новному показники фінансово-господарської діяльності підприємства;  

– ризикологічний підхід, заснований на аналізі співвідношення 

ризик-прибутковість;  

– ринковий підхід, заснований на аналізі інформації про динаміку 

акцій компанії та їх розмір, виплачених дивідендів;  

– комплексний (комбінований) підхід, що систематизує основні 

значущі фактори інвестиційної привабливості, не обов'язково заснова-

ний лише на фінансовій інформації;  

– витратний підхід, орієнтований на зростання вартісної характе-

ристики бізнесу. 

Різноманіття підходів до оцінки та визначення інвестиційної при-

вабливості можна звести до двох великих груп:  

1) засновані на фінансовому стані підприємства (у вузькому зна-

ченні);  

2) засновані на зовнішніх факторах та фінансовому стані 

підприємства (у широкому сенсі).  

Таким чином інвестиційна привабливість підприємства є ком-

плексною оцінкою сторін з позицій його ефективності та перспектив-

ності. Основною метою аналізу та оцінки інвестиційної привабливості 

підприємства є визначення доцільності інвестування коштів у той чи ін-

ший об'єкт. Але сам процес формування інвестиційної привабливості 

фірми досить складний та тривалий.  

Як один з механізмів залучення фінансових ресурсів, і як наслідок, 

підвищення інвестиційної привабливості, можна виділити механізм 
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емісії цінних бумаг. За допомогою корпоративних цінних паперів – ак-

цій та облігацій – компанії отримують можливість залучення інвестицій 

від практично необмеженого кола осіб, це можуть бути й інші підприєм-

ства, та компанії, фізичні особи, як громадяни всередині країни, так і 

закордонні інвестори, а також держава, якщо воно стає покупцем кор-

поративних цінних паперів. 

Емісія цінних паперів, проведена у сприятливий період, може за-

лучити значні кошти на розширення діяльності підприємства. У той же 

час, якщо говорити про емісію акцій, можна виділити наступний 

недолік – частка власні кошти підприємства перетворюється на влас-

ність нових власників акцій Для вже існуючих акціонерів компанії-

емітента даний аспект є негативним, оскільки їхня частка у статутному 

капіталі товариства зменшується, але для потенційних інвесторів це 

один із стимулів інвестування коштів на цю організацію. 

Передбачається, що, набуваючи публічного статусу, суспільство 

орієнтується на необмежене коло учасників. Таким чином, чим більшій 

кількості потенційних інвесторів буде надано можливість інвестувати в 

компанію, тим більше інвестицій ця компанія може залучити. 

Емітенти, які мають доступ до торгів на біржі можуть проводити 

публічні пропозиції акцій, які поділяються на первинні (initial public 

offerings, або IPO) та вторинні (secondary public offerings, або SPO). Вка-

заний поділ визначається тим, чи отримують акції допуск до торгам 

вперше (при IPO) або відбувається пропозиція акцій, категорія або тип 

яких раніше було допущено до торгів на біржі (при SPO). 

За допомогою проведення IPO/SPO компанії  можуть вирішити 

такі завдання: залучення інвестицій, збільшення обсягу власні кошти; 

отримання доступу до дешевшому капіталу, ніж позиковий; залучення 

необмеженого кола інвесторів; збільшення ліквідності акцій для існую-

чих акціонерів, які зможуть вільно надалі продавати належні їм акції 

біржі; підвищення впізнаваності компанії, зростання престижу і 

гудвілл, перетворення компанії на відомий бренд і інші 

З урахуванням епідеміологічної ситуації у світі та, як її наслідок, 

економічної можливий різний розвиток подій у плані можливостей ком-

паній залучити інвестиції у вигляді емісії цінних паперів Проте після 

подолання кризової ситуації, компаніям знадобиться залучення інве-

стицій для стабілізації бізнесу, у зв'язку з чим механізм залучення інве-

стицій у вигляді емісії цінних паперів, можливо дуже затребуваний, з 

урахуванням наявних у нього переваг. 
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ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Дашутіна А.О. 

Науковий керівник – Вороніна О.О., канд. екон. наук, доцент 

 

Розвиток експортних можливостей українських підприємств у су-

часних умовах господарювання є одним із пріоритетних напрямів їх 

діяльності, оскільки саме виробництво експортної продукції та її 

успішна реалізація дозволяють вітчизняним товаровиробникам вийти 

на якісно новий рівень функціонування та підвищити ефективність 

своєї діяльності. 

Таким чином, особливого значення набуває розвиток експортного 

потенціалу вітчизняної виробничої сфери, що є комплексним фактором 

ефективності діяльності промислового підприємства. Вивчення 

експортного потенціалу промислового підприємства та визначення 

напрямів його розвитку дозволяють дати об'єктивну оцінку ролі 

експорту у формуванні сукупного економічного потенціалу промисло-

вого підприємства, оцінити динаміку, напрями та ступінь підвищення 

ефективності діяльності підприємства на внутрішньому та зовнішніх 

ринках при реалізації заходів щодо розвитку його експортного потен-

ціалу. 

На сьогоднішній день близько 2/3 міжнародного товарного обігу 

по собівартості припадає на готову продукцію з високим відсотком до-

даної вартості, і лише 1/3 припадає на сировинні товари. У структурі 

українського експорту ситуація прямо протилежна, переважає сировина 

та продукція низького рівня переробки. Навіть той факт, що вступ 

України до СОТ збільшив  можливості розширення ринків збуту для 

українських експортних товарів, не перекреслює те, що проблема ро-

звитку та диверсифікації експортного потенціалу країни є гострою і 

особливо актуальною. 

Формування та реалізація експортного потенціалу є складним і ба-

гатовимірним процесом, який охоплює як внутрішні, так і зовнішні еко-

номічні складові та фактори багатовекторної дії. До внутрішніх чин-

ників, насамперед, відносяться: ресурсно-сировинний потенціал, мож-

ливості промислового виробництва і кадрове забезпечення; науковий та 

інвестиційно-інноваційний потенціал, а також законодавча і норма-

тивна база, та діяльність державних установ. До зовнішніх чинників 
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відносять кон’юнктуру та ємність ринку, а також умови конкуренції на 

ньому. 

Найбільшими товарними групами у структурі експорту промисло-

вої продукції є неблагородні метали (42,8 %), мінеральні (10 %), хімічні 

продукти (майже 9 %) та інші сировинні продукти (12 %). 

Така структурна динаміка експорту суперечить світовим тенден-

ціям. Так, у світі структурі експорту спадає частка неблагородних ме-

талів, у той час як в Україні вона має зростаючу  динаміку. Частка ма-

шин, апаратів, засобів зв’язку, навпаки, зменшується попри те, що у 

світовій торгівлі вона інтенсивно зростає. 

Аналіз кон’юнктури світових ринків дозволив виокремити низку 

товарів, які користуються зростаючим попитом впродовж не одного де-

сятиліття поспіль. Ринкова динамічність цих товарів зберігається і нині, 

про що свідчать показники їх динаміки і частки у світовому експорті. 

Світовий експорт наведених вище товарів зростає в середньому 

майже на 13 % щороку. За окремими даними, в експорті ряду країн, зо-

крема, Республіки Кореї, Тайваню, частка цих товарів в експорті є ще 

вагомішою. За нашими розрахунками, у структурі українського 

експорту ці товари складали лише 3,7 %, хоч їх частка і зросла 

порівняно з 2002 р. майже в 2 рази. Зовсім незначною є частка експорту 

машин для автоматичного опрацювання даних, комплектуючих для 

офісного обладнання, транзисторів і напівпровідників.  

Саме ці види продукції характеризуються найбільш високими тем-

пами зростання (15-16 % щорічно) та вагомістю за часткою (4,0-3,4 %) 

у структурі світового експорту, що характерно для сучасної інфор-

маційної економіки.  

Проведений аналіз свідчить, що Україна займає неперспективні 

позиції на світовому ринку, оскільки сировинна спрямованість експорту 

та незначна частка товарів із зростаючим попитом призводить до втрати 

доходів і погіршення умов торгівлі. У структурі експорту продукції 

електронної промисловості комп’ютери, офісне обладнання, телевізори, 

радіоприймачі, транзистори і напівпровідники складають 3,4 % при пе-

ревищенні в 3,3 разу вартісного обсягу їх експорту у 2006 р. порівняно 

з 2002 р. Збільшення експорту цих високотехнологічних виробів супро-

воджується зростанням від’ємного сальдо через перевищення обсягу ім-

порту за наведеними позиціями аналогічних зарубіжних виробів, що у 

трансформаційному періоді можна вважати позитивним.  

Проте, відсутність структурних реформ української економіки 

може призвести до безповоротного відставання від магістрального 
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напряму у глобалізованому світі — все ширшого застосування високих 

технологій, здатних продукувати наукоємну продукцію з високим 

вмістом доданої вартості. Створення технічної бази для формування ви-

соких технологій у всіх галузях національної економіки вимагає вжиття 

дійових заходів структурної та науково-технічної політики держави, ре-

зультатом яких має стати налагодження вітчизняного виробництва 

мікроелектронних компонентів і електронних виробів, що характеризу-

ються високим вмістом доданої вартості і стали джерелом економічного 

зростання Кореї, Японії та інших країн Сходу.  

Крім промислового Україна має вагомий аграрний сектор, потен-

ціал якого, на відміну від традиційних учасників світових ринків аграр-

ної продукції (США, ЄС, Канада), ще не вичерпаний. За оцінками 

фахівців, в Україні задіяно лише третину продуктивних сил природи і 

суспільства. Аграрна продукція України є конкурентоспроможною на 

світових ринках.  

Однак розвиток аграрного сектора гальмується через недоліки 

ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Іноземні фірми, які 

приходять на національний ринок закуповують сільськогосподарську 

продукцію за низькими регіональними цінами, а різниця між ними і 

світовими цінами дозволяє привласнювати не лише експортну, але й 

природну (абсолютну) ренту. 

Для розвитку експортного потенціалу України необхідно в 

найближчій перспективі: 

– сприяти підвищенню конкурентоспроможності українських ви-

робників на основі активізації структурного реформування економіки, 

насамперед експорто-орієнтованого сектора; 

– здійснювати якісні зміни спеціалізації України у світовому поділі 

праці на основі розробки та реалізації комплексної експортної стратегії, 

орієнтованої на збільшення частки в експорті інноваційної та тра-

диційної української продукції з високою рівень доданої вартості, збіль-

шення надання високотехнологічних послуг; 

– переорієнтувати імпортовану стратегію в напрямку забезпечення 

комплексу; 

– вирішення проблем модернізації вітчизняної промисловості та 

проведення активної політики імпортозаміщення (обмеження імпорту 

імпортованих товарів відбувається під час інтенсифікації аналогічного 

виробництва в Україні); 

– вирішити проблему розрізнення закупівельних та імпортних цін 

на продукцію аграрного сектору. 
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ОНБОРДИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ТУРІНДУСТРІЇ 

 

Перегудов М.А. 

Науковий керівник – Вороніна О.О., канд. екон. наук, доцент 

 

Аналіз роботи підприємств туристично-рекреаційного комплексу 

показує, що 45% працівників залишають нову роботу в готелі через 3 

місяці після працевлаштування, а 15% після першого місяця роботи. 

Плинність персоналу готелю обумовлена різними причинами. Відсоток 

звільнень залежить не лише від штатної чисельності персоналу готелю, 

а й від стилю управління. 

Плинність персоналу готелю обумовлена різними причинами. Від-

соток звільнень залежить не тільки від штатної чисельності персоналу 

готелю, а й від стилю управління. Якщо готельне підприємство, орієн-

товане на зовнішній ринок праці, воліє не вкладати гроші у розвиток 

персоналу, а низьку мотивацію персоналу компенсує постійною 

заміною співробітників, то ротація кадрів може становити 80 і більше 

відсотків. 

Міжнародний готельний менеджмент як причини, що традиційно 

визначають часту зміну кадрів в індустрії гостинності, виділяє наступні:  

– відсутність системи адаптації для новоприйнятих працівників;   

– відсутність будь-яких перспектив професійного зростання;  

– емоційно забарвлена незадоволеність сталої групи працівників 

ставленням керівництва до персоналу загалом;  

– відсутність позитивних емоційних зв'язків та взаємодопомоги 

між співробітниками в рамках первинного трудового колективу служби 

(відділу) готельно-ресторвної справи;  

– неувага або формальне ставлення керівництва готелю до осо-

бистих проблем співробітника, що висловлюються. 

Висока плинність кадрів у готелі вказує як на погано налагоджену 

систему адаптації новоприйнятих працівників, так і на виражену форму 

нелояльності персоналу до готельного підприємства. Західний готель-

ний менеджмент у зв'язку дає такі рекомендації: розробляти ефективні 

програми соціалізації та розвитку кар'єри персоналу готелю, удоско-

налювати систему мотивації кожному туристському підприємстві. 

Висока плинність кадрів має прямий чи опосередкований негатив-

ний ефект на загальні показники ефективності будь-якого виду менедж-

менту компанії. Постійна зміна кадрів вимагає від фірми відволікання 

ресурсів (часу, фінансових) з виробничого процесу на пошук, адаптацію 

та навчання нового персоналу. Тому, на наш погляд, грамотна система 



 

 

123 

початкової та подальшої адаптиції працівник має високу результатив-

ність та ефективність для подальшого сталого розвитку компанії го-

тельно-ресторанної справи. 

Ознакою успішної адаптації є високий соціальний статус індивіда 

у цьому середовищі, і навіть задоволеність середовищем загалом. По-

казники низької адаптації – переміщення індивіда в іншу соціальне се-

редовище (плинність кадрів, міграція тощо) або відхиляється асоціальна 

поведінка 

Методи професійної адаптації персоналу є комплексами заходів, 

які дозволять працівникам швидше стати повноцінною частиною колек-

тиву, уникаючи помилок та тривоги. Дані методи та інструменти засто-

совуються у будь-якій адаптивній системі компанії. Адаптація персо-

налу може здійснюватися за допомогою випробувального терміну, 

вступу на посаду, наставництва, тренінгу, довідника «нового співробіт-

ника», консультування, адаптаційного листа, інтернет-сайту та інші. 

Система адаптації працівників на новому робочому місці в су-

часній світовій практиці отримала назву онбординг (з англійської озна-

чає «посадка на борт»). 

Обординг це частина організаційно-управлінського процесу, спря-

мована на досягнення суттєвих і швидких змін в оргструктурі та управ-

лінській сфері діяльності підприємства у вигляді впровадження нових 

співробітників. 

Онбординг є не тільки процесом ознайомлення нового співробіт-

ника з робочими процесами, поточними проектами та командою, яка 

займає кілька днів після виходу на роботу. На справі, це процес ознайо-

млення з корпоративною культурою, прийнятими в організації підхо-

дами до вирішення завдань та побудови ефективного взаємодії із чле-

нами групи. У разі успішної адаптації новий співробітник швидко вли-

вається в роботу і довго приносить користь фірмі. У разі невдачі в он-

бордингу, близько 50% працівників змінюють місце роботи протягом 

півроку з дня найму.  

За даними дослідження Human Resource Management (SHRM), 69% 

співробітників залишаються працювати в компанії понад 3 роки, якщо 

проходять через активні програми адаптації.  

Найрозповсюджені правила онбордингу:  

– розповісти про основні елементи культури та структури ор-

ганізації у процесі найму;  

– провести екскурсію, якщо це можливо, територією, де розташо-

вується компанія, а також по самому офісі;  

– вручити welcome pack (подарунки з корпоративною сим-

волікою мають потужний ефект адаптаційних заходів);  
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– зробити перший робочий день таким, що запам'ятовується для 

нового співробітника (у закордонних компаніях практикують «виділяти 

новачка» за допомогою кольорового аксесуара – капелюхи, краватки; 

або влаштувати корпоративний кава-брейк, обід);  

– цікавитися успіхами та підтримувати морально; вчасно реагу-

вати на проблеми та питання;  

– зробіть welcome book – довідник для новачків, який розповість 

все про організаційну структуру компанії, умови роботи та оплати 

праці. Напрклад мережа піцерій «Додо Піца» створила «Додо книгу», де 

розповідає про цінності компанії через реальні історії співробітників: 

наприклад, як вірити на слово клієнтам або чому варто викидати про-

строчення; 

– "закрити" програму адаптації, наприклад, проведенням презен-

тації за поставленими завданнями на час випробувального терміну. 

Використання різних методів та інструментів адаптації, а також 

вкладення необхідних матеріальних та фінансових ресурсів дають мож-

ливість зменшити адаптаційний період та полегшити входження нових 

працівників у життя компанії. 

Фактори успіху онбордингу здатні постійно моніторити та ефек-

тивно перетворювати нових співробітників на зайнятих, уповноваже-

них, продуктивних співробітників за допомогою:  

1. Орієнтир на відділ кадрів, менеджерів по найму, вони значним 

чином проходить через етапи процесу онбординга. 

 2. Взаємодія нових співробітників з потрібними людьми, перш 

ніж вони почнуть процес онбординга. 

3.Швидкий розвиток нових співробітників, перетворення їх на 

продуктивних працівників в рекордно короткі терміни. 

Онбординг є ключовою відправною точкою для повного ком-

плексного управління талантами та створює основу для успіху 

співробітників у будь-якій галузі. Замість того, щоб використовувати 

іншу ізольовану HR програму, онбординг стає центром стратегії та-

ланту, розширенням прав та можливостей нових співробітників для 

того, щоб швидше наростити(збільшити) та зробити свій внесок у кор-

поративні цілі. Даючи новим співробітникам можливість познайоми-

тися та взаємодіяти з їхніми колегами навіть до першого дня роботи, 

фактори успіху підвищують взаємодію співробітників та зрештою утри-

мують нових працівників. 
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АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

 

Лужина В.Ю. 

Науковий керівник – Рибак Г.І., канд. екон. наук, доцент 

 

Функціонування вітчизняної економіки в сучасних умовах світо-

вої та внутрішньої економічної кризи й воєнного станув повному обсязі 

залежить від діяльності як великих так і малих підприємств. В складних 

умовах та невизначеності майбутнього і відсутності внутрішнього 

ринку збуту гостро постає питання діяльності підприємств на зовнішнь-

ому ринку. На сьогоднішній день економіка країни не здатна триматися 

лише на внутрішньому ринку, кожна організація,задіяна у зовнішньое-

кономічній діяльності робить внесок в економіку країни. 

Прийнято розділяти ЗЕД на чотири основні види:зовнішньоторго-

вельна діяльність, міжнародне виробниче та інвестиційне співробіт-

ництво, міжнародне валютно-фінансове співробітництво. Зовнішня 

торгівля є найпоширенішим видом зовнішньоекономічної діяльності. 

Даний вид діяльності здійснюється через експорт чи імпорт товару.  

У процесі ведення ЗЕД підприємством прийнято аналізувати фак-

тори, що впливають на результати зовнішньоторговельної діяльності, їх 

прийнято ділити на: внутрішні(контрольовані) та зовнішні (неконтроль-

овані). До зовнішніх неконтрольованих факторів прийнято відносити: 

зовнішньоторговельну політику країн, кон'юнктуру ринків збуту, 

ємність ринків збуту, рівень транспортних тарифів та мита. Але 

найбільший вплив на ЗЕД чинять: динаміка валютних курсів та квоту-

вання на імпортні та експортні операції. До ключових неконтрольова-

них факторів, що перешкоджають розвитку експорту в Україні, можна 

віднести також скорочення обсягів продукції підприємств через пан-

демію COVID-19, відсутність достатніх компетенцій для виходу на 

зовнішні ринки та можливостей вибору надійних контрагентів для її 

здійснення і звісно теперішні умови воєнного стану, що не лише об-

межують можливості, а й знищують підприємства фізично. Іноді такі 

фактори вводять економіку країни у шокові стани, що викликають ко-

ливання курсів валют, ускладнення торгових та інших підприємницьких 

відносин. Такий стан прийнято називати кризовим. 

На сьогоднішній день певного стандартизованого методу оцінки 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства немає. Для оцінки ЗЕД 

прийнято звертатися до наступних загальних методів: фактор-

ного,експертного, розрахункового. Експертні – не відрізняються точ-

ністю, а факторні-трудомісткі. Найбільш поширеними є розрахункові 
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методи оцінки, що включають набір простих, у плані розрахунків, по-

казників, до яких можна віднести: економічні показники ефекту та еко-

номічної ефективності зовнішньоторговельної діяльності Більш широ-

кими за своїм застосуванням є показники рентабельності, вони є 

відмінним доповненням до вищезазначених показників. 

Відмінність ЗЕД підприємства від внутрішньогосподарської діяль-

ності полягає в тому, що вона здійснюється на валютній основі, тому 

велику роль відіграє принцип валютної самоокупності, який забезпе-

чується з допомогою валютних надходжень від продажу зовнішніх рин-

ках. Аналізуючи зазначені показники в умовах невизначеності, а саме 

фінансової кризи, науковцями запропоновано гіпотезу, що при такому 

типі економіки, яка націлена лише на експорт ресурсів, що добуваються 

в країні, зниження курсу національної валюти по відношенню до ва-

люти країни контрагента сприяє покращенню фінансової ефективності 

організацій, що здійснюють видобуток, але при цьому викликає різку 

рецесію в імпортозалежних галузях. Відповідно це негативно впливає 

на малі та середні підприємства, що на входять до видобуваючої проми-

словості. 

Лібералізація зовнішньоекономічної політики України, що відзна-

чається багатьма дослідниками і практиками промислової сфери, дозво-

ляє розглядати експортну діяльність великих, середніх і малих 

підприємств, як частину зовнішньоекономічної діяльності та один з пер-

спективних напрямів забезпечення їх розвитку. Відкритість іноземних 

ринків (удосконалення митного законодавства, логістики та фінансових 

механізмів) і формування інфраструктури збуту (трейдери, ритейлери, 

маркетплейси) створюють умови для розвитку експорту промислової 

продукції і розширення ринків її збуту за межами України. Можливо-

стями забезпечення розвитку в умовах невизначеності з урахуванням 

експортної діяльності користуються нині лише великі промислові 

підприємства.  

При цьому, зважаючи на обмежені власні можливості поставок ви-

робленої продукції на закордонні ринки та обмеженість вибору контр-

агентів, експорт малих та середніх підприємств взагалі не розглядався 

як ефективна стратегія їх сталого розвитку. А залучення малих та се-

редніх підприємств до зовнішньої економічної діяльності прискорить 

вихід економіки країни з кризи. Для чого, в першу чергу, слід 

аналізувати їх можливості для формування стратегії виходу таких ком-

паній на зовнішній ринок. Визначення конкретного переліку дій допо-

може вітчизняним підприємствам з’ясувати основні заходи виходу на 

зовнішні ринки та можливості посилити свої конкурентні позиції на 

ринку[1]. 
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Глобалізація світового ринку сприяє інтеграційним процесам в 

економіці, що спонукає підприємства шукати все нові й нові стратегії 

для виходу їх на зовнішній ринок. Окрім відкритості світової економіки 

«мотиватором» є ще й світові та внутрішні економічні кризи, що зму-

шують підприємців шукати нові ринки збуту, застосовуючи різномані-

тні організаційно-економічні механізми для створення ефективної стра-

тегії. 

Організаційно-економічний механізм за своєю сутністю повинен 

об’єднувати дві підсистеми впливу, крім того, він повинен забезпечу-

вати підвищення ефективної діяльності як функції зіставлення резуль-

тату та витрат ресурсів підприємства. При цьому більше акцентується 

уваги на економічних складниках та ефективності виробництва 

[1,c.148].  

Існує безліч стратегій виходу підприємства на зовнішній ринок, 

для кожного підприємства можна обрати свою найпростішу та найбез-

печнішу стратегію. Саме правильно обрана стратегія підприємства до-

зволить ефективно функціонувати на зовнішньому ринку, що у майбут-

ньому надасть можливість зайняти лідируючі позиції. 

В науковій літературі виокремлюють такі основні стратегії виходу 

підприємства на міжнародний ринок: 

- Експорт (передбачає виробництво товарів і послуг на основному 

внутрішньому ринку компаній і продаж на цільовому зовнішньому 

ринку [ 2]).  

- Перевага: мінімальні ризики і витрати. 

- Недолік: низький рівень контролю торгових посередників. 

Розрізняють прямий та непрямий експорт. До прямого експорту 

відносять створення відділу з експорту, філіалу закордоном, наявність 
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торгового представника чи залучення іноземних дистриб’юторів. До не-

прямого експорту належить залучення національних чи іноземних фірм, 

що керуватимуть експортом. 

- Спільна підприємницька діяльність (поєднання зусиль підприєм-

ства із ресурсами країни-партнера з метою створення виробничих і 

маркетингових потужностей); 

- Перевага: отримання доступу до певних знань і технологій ринку в 

іншій країні. 

- Недолік: висока вартість і ризик конфлікту з партнером. 

- Пряме інвестування (передбачає створення власного підприємства 

або купівля іноземних підприємств на землі іншої країни); 

- Перевага: компанія може самостійно вибрати найкраще місто для 

будування нового підприємства. 

- Недоліки: успішна реалізація вимагає часу і терпіння. 

Така стратегія виходу на зовнішній ринок передбачає форму 

філіалу або окремого незалежного від головної компанії підприємства. 

Як доцільно зазначає С. Гаркавенко, існує два основних шляхи викори-

стання інвестиційної стратегії виходу на зовнішній ринок: купити вже 

існуюче підприємство (бізнес) або побудувати нову компанію з «нуля». 

Завдання підприємства лише обрати оптимальну стратегію, обґру-

нтувавши всі переваги та недоліки, ризики та майбутні прибутки. Важ-

ливо розуміти, що робота на зовнішньому ринку передбачає вищий рі-

вень конкуренції і вимог щодо якості продукції, упаковки, маркування, 

а також значніших витрат, пов’язаних з міжнародними маркетинговими 

дослідженнями і реалізацією продукції. Якщо обирати стратегію виходу 

підприємства на міжнародний ринок з боку організаційно-економічного 

механізму, потрібно звернути увагу першим чином на легкість входу та 

переваги підприємства на зовнішньому ринку, на мінімальні затрати та 

на збереження робочих місць.  

Розглянувши головні стратегії виходу підприємства на міжнарод-

ний ринок, для українських компаній слід звернути увагу саме на екс-

порт, він є найпростішим способом виходу на зовнішній ринок та міні-

мізує ризики втраті має позитивний вплив на розвиток національної еко-

номіки. Окрім того може бути як регулярним так і ні. При останньому 

фірма лише реалізує свої надлишки фірмам, що представляють іноземні 

компанії. Зарекомендувавши себе і свою продукцію українське підпри-

ємство може перейти до регулярних поставок (активний експорт) з ме-

тою розширення експортних операцій на зовнішньому ринку. 

Застосовуючи стратегію експорту, фірма виробляє всі свої товари 

у власній країні, пропонуючи їх на експорт у модифікованому чи не мо-

дифікованому вигляді. Перевага даної стратегії полягає в тому, що вона 
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вимагає мінімальних змін до товарного асортименту фірми, її струк-

тури, капітальних витрат та організаційних змін. 

Якщо брати недолік цієї стратегії, то в ній не має можливості пов-

ністю контролювати торгівельних посередників в цільовій країні, але як 

тільки продукт починає користуватися попитом, компанія буде мати бі-

льший контроль на зовнішньому ринку, що вирішується поетапним за-

стосуванням стратегії неактивного та активного експорту. 

Прикладом застосування саме такої стратегії виходу на ринок є 

державне підприємство  «Енергоатом», що планує розширити експорт 

електроенергії, вийшовши на ринок країн Балтики і ринку Nord Pool. 

Останній об’єднує ринки електричної енергії Німеччини, Великобрита-

нії, балтійських країн і Скандинавії. Ці ринки є прогнозованими, ліквід-

ними та сучасними, і на них постійно присутній попит, у тому числі, на 

базову потужність [ 3].  

Підприємство «Енергоатом» обираючи входити на зовнішній ри-

нок завдяки експорту не тільки забезпечує собі мінімальні ризики та ви-

трати, реалізовує надлишки потужностей і збагачує національну еконо-

міку й отримує нові можливості для розвитку. 

Інші зазначені стратегії виходу на зовнішній ринок для українсь-

ких компаній є більш складними, а іноді не можливими з урахуванням 

сучасних організаційно-економічних механізмів. 
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Основними тенденціями світу, що глобалізується, є перехід до 

якісно нового технологічного рівня виробництва, що базується на знан-

нях, інформаційних ресурсах і технологіях, та потребує для свого ро-

звитку великих інвестиційних вкладень. Тому подальший розвиток 

національної економіки в сучасних умовах глобалізації залежить від 
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успішної інвестиційної діяльності, що стає важливою складовою світо-

вих економічних відносин, та впливає на інтереси все більшого числа 

підприємств. Ефективне здійснення інвестиційної діяльності є основою 

для розвитку економіки України, забезпечення можливості її інтеграції 

в світовий економічний простір, що сприятиме підвищенню конкурен-

тоспроможності її підприємств. 

Стратегія інвестиційної діяльності будь-якого підприємства є 

складовою його загальної економічної стратегії і передбачає ефективне 

використання різних форм інвестування задля забезпечення його ефек-

тивної діяльності. 

Іноземні інвестиції є фактором, який впливає на темпи економіч-

ного зростання та розвиток підприємств та країни загалом, виступає пе-

редумовою розширення міжнародного співробітництва та створення 

соціального ефекту у вигляді зростання доходів. Іноземний капітал, за-

лишаючись додатком до національного, відіграє роль каталізатора у ро-

звитку економіки. Практика постсоціалістичних країн свідчить, що ті з 

них, кому вдалося залучити в країну значні обсяги інвестицій, успішно 

долають проблеми ринкового реформування національних економік. 

Прямі іноземні інвестиції здійснюють більший вплив на економіку 

країн, що розвиваються, ніж розвинутих країн, проте цей вплив перебу-

ває у значній залежності від вихідних умов: якості людського капіталу, 

інституційного забезпечення, макроекономічної ситуації в країні.  

Сучасна галузева структура прямого іноземного інвестування еко-

номіки України суперечить пріоритетам розвитку держави, не здійснює 

ефективного впливу на економічне зростання і формування інно-

ваційної моделі розвитку підприємств України та вимагає коригування 

в інноваційному напрямку. 

Основною проблемою гальмування інвестиційної діяльності 

підприємств в Україні є недостатньо привабливі умови для більш актив-

ної діяльності внутрішніх та іноземних інвесторів. Попри існуючого 

сприятливого інвестиційного потенціалу інвестиційна діяльність 

підприємств України залишається ризикованою для іноземних інве-

сторів. Для стимулювання внутрішніх інвестицій необхідно забезпе-

чити надання пільг малому та середньому бізнесу для виконання ро-

зроблених інвестиційних проектів.  

Для покращення інвестиційної діяльності підприємств України 

необхідно провести ряд інноваційних заходів, які комплексно будуть за-

безпечувати сприятливий інвестиційний клімат: поліпшення інве-

стиційної інфраструктури; покращення демографічних показників; кон-

троль за рівнем ризиків; удосконалення правової та нормативної бази 

України та адоптації її до міжнародних вимог; підвищення рівня ВВП; 
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врегулювання проблеми державного боргу; скорочення масштабу ко-

рупції в органах самоврядування; забезпечення розвитку фінансового 

сектору; поліпшення організаційної бази. 

Формування в Україні привабливого для іноземних інвесторів се-

редовища треба починати з активних дій держави, спрямованих на зміну 

політичного, економічного та правового поля в країні, а також з перей-

няття зарубіжного досвіду регулювання інвестиційної діяльності. На 

рівні держави потрібно проводити комплекс заходів щодо стимулю-

вання інвестиційних процесів, удосконалення механізмів державного 

регулювання інвестиційної діяльності підприємств. 

В Україні варто сформувати ряд системних механізмів, що дозво-

лять через активізацію інвестиційного процесу відновити національну 

економіку, – це підтримка інвестиційної діяльності, спрямування нагро-

маджених фінансових, технологічних та організаційних ресурсів на ін-

новаційні цілі; розбудова бюджетних і податкових стимулів розвитку, 

підвищення ефективності бюджетних інвестиційних видатків; забезпе-

чення грошово-валютної стабільності шляхом застосування важелів, що 

дозволяють спрямувати надлишкові грошові ресурси у виробництво; 

створення ефективної інституційної системи мобілізації і розміщення 

позичкових капіталів, розвиток механізмів довгострокового кредиту-

вання, заохочення поєднання капіталів комерційних банків і промисло-

вих підприємств; підвищенням ефективності управління корпоратив-

ним та державним секторами економіки, становлення потужного націо-

нального капіталу; орієнтація соціальної стратегії на примноження люд-

ського капіталу, розвиток систем освіти, культури, охорони здоров’я 

тощо.  

Активізація інвестиційного процесу, розширення інвестиційної 

функції державної політики та мобілізації зовнішніх та внутрішніх ін-

вестиційних джерел забезпечать підвищення добробуту нації, дозволять 

підвищити конкурентні позиції національної економіки, належним чи-

ном включеній у глобальні економічні процеси. 
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СЕКЦІЯ ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

Керівник – д-р екон. наук. проф. Оболенцева Л.В. 

Секретар − студентка 4 курсу ННІЕіМ  Чехмістренко А.К. 

 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛІВ-ЗАМКІВ 

В УКРАЇНІ 

 

Дейкун Т.Д. 

Науковий керівник – Оболенцева Л.В., д-р. екон. наук, професор 

 

Замкові споруди України виступають об’єктами культурної спад-

щини, що потребують охорони і контролю з боку держави, реставрації, 

підтримки функціонуючого стану та фінансового утримання. Для нашої 

країни необхідна суттєва зміна законодавства в сфері охорони та збере-

ження культурної спадщини, адже, на сьогодні, основними механізмами 

збереження є передача в оренду, концесія та приватизація.  

Передача в оренду і приватизація культурної спадщини є міжнаро-

дним позитивним досвідом, але відсутність державного регулювання і 

недобросовісна поведінка орендарів чи потенційних власників тягне за 

собою руйнування унікальних архітектурних об’єктів, відсутність мо-

тивації зацікавлених осіб у відновленні пам’яток минувшини.  

Замки, палаци, фортеці в Україні, на сьогодні, використовуються 

як заклади розміщення і відпочинку в дуже незначній мірі. Ця проблема 

виникає через недосконалу систему законодавства, складнощі організа-

ції і ведення готельного бізнесу в історичних архітектурних спорудах та 

необхідності значної реставрації і відновлення їх функціонального 

стану. Для розвитку замків-готелів в Україні потрібно запозичити світо-

вий досвід перетворення подібних об’єктів у заклади тимчасового роз-

міщення туристів. 

Найбільший позитивний досвід адаптації замків до туристичної 

сфери мають країни Європи.  

Україна на даний час не має подібних проєктів на рівні держави, 

проте, це виступає перспективним напрямом розвитку готельного гос-

подарства і туристичної галузі в цілому. Прикладів розміщення готелів 

та ресторанів на території замків, палаців, фортець є багато, але саме 

перетворення замку на готель – рідкісне явище для нашої країни. 

Організація готелів та аналогічних засобів розміщення у замках, 
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палацах, фортецях сприяє популяризації української культури, виво-

дить національні готелі на новий рівень, допомагає збереженню та від-

новленню культурних пам’яток і виступає поштовхом для подальшого 

розвитку туристичного ринку України. 

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  

 

Кравченко Д.О. 

Науковий керівник – Оболенцева Л.В., д-р. екон. наук, професор 

 

Розвиток туризму тісно пов’язаний з рівнем матеріально-технічної 

бази підприємств, різноманітністю послуг, що надають готелі, та їхньою 

якістю. Заклади розміщення виконують ключову функцію у процесі об-

слуговування туристів – надають послуги з розміщення, харчування та 

дозвілля. Аналізуючи індустрію розміщення в Україні та виявивши про-

блеми, можна дійти висновку, що індустрія готельного господарства по-

требує швидкого реформування, шляхом впровадження інноваційних 

технологій. 

Інновації в готельній індустрії - це покращення поточного стану та 

ступеня оновлення готельного закладу. Тому інновації повинні відпові-

дати ринковому попиту та сприяти якісному обслуговуванню спожива-

чів. Враховуючи дані вимоги, задля спрощення технологічного циклу 

бронювання в готельних закладах України необхідно впровадити елек-

тронні системи бронювання (глобальні й альтернативні – GDS й ADS). 

Такі системи бронювання допоможуть спростити ведення обліку та ко-

нтролю за готельними номерами закладу. Також важливим елементом 

для туристів при виборі готелю є наявність Інтернет мережі в закладі, 

що доводить необхідність у забезпеченні всіх гостей готельних підпри-

ємств якісним, швидким та безпечним доступом гостей до бездротової 

Інтернет мережі.  

В системі координування та управління у вітчизняних готелях та-

кож необхідно впроваджувати інновації. Для розв'язання цієї проблеми 

в закладах розміщення необхідно впровадити систему Back-office (сис-

тему управління внутрішніми службами готелю).  

Для спрощення та модернізації технологічних процесів приби-

рання потрібно вводити в експлуатацію прогресивні спеціалізовані при-

биральні машини, які підвищать ефективність та швидкість очищення 

приміщень готельних підприємств.  

Таким чином, використання інноваційних технологій в закладах 
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розміщення є невіддільною частиною розвитку готельної індустрії Ук-

раїни. Завдяки впровадженню інноваційних заходів в закладах готель-

ного господарства, можна значно підвищити ефективність їхньої роботи 

та збільшити рентабельність. 

 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Лобач Д.О. 

Науковий керівник – Оболенцева Л.В., д-р. екон. наук, професор 

 

Для України як і для більшості країн світу  - міжнародний туризм 

є невід’ємною частиною економіки. На сьогоднішній день туристська 

індустрія динамічно розвивається, не дивлячись на нестабільну ситуа-

цію в світі. Але, навіть, при сучасному нестійкому економічному стано-

вищі туризм був і залишається найбільш прибутковою галуззю.  

Україна має всі передумови для успішного розвитку туризму: 

сприятливий клімат,  географічне розташування, наявність величезної 

кількості культурних та природних заповідників, і відносно невелику, 

але, все ж, розвинену туристичну інфраструктуру. 

Дослідження вказаної проблеми є досить значущим та актуальним 

особливо у нас час, коли міжнародний туризм знаходиться у скрутному 

становищі та потребує рішень щодо свого розвитку, адже індустрія ту-

ризму – це саме той потужний механізм, завдяки якому розвивається 

ціла низка галузей в країні, зростає кількість робочих місць та підвищу-

ється розвиток культури. Країни з добре розвинутим міжнародним ту-

ризмом мають можливість зарекомендувати себе на світовому ринку та 

налагодити міцні міжнародні зв’язки, які, надалі, сприятимуть їх пере-

ходу на новий рівень.  

Досліджуючи стан розвитку міжнародного туризму в Україні на 

сьогоднішній день можна з впевненістю сказати, що його розвиток 

майже не просувається далі. За даними, які надає Всесвітній економіч-

ний форум, станом на 2019 рік в рейтинг країн, які є привабливими для 

туризму, Україна не потрапила. У 2019 році в Україні скоротився потік 

іноземних туристів у 19 разів – 15 159 осіб, порівняно з 2018 роком – 

232 311 осіб.  

Підбиваючи підсумки проведеного дослідження, можна сказати, 

що маючи вигідне географічне положення, достатню кількість рекреа-

ційних ресурсів, гостинне населення та мальовничу природу, Україна 

має великі перспективи задля вдалого розвитку міжнародного туризму, 
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якщо влада прикладе зусиль щодо вирішення існуючих проблем. До-

сить привабливими для України є такі види туризму, як зелений (сіль-

ський) туризм та пізнавальний туризм в зоні відчуження Чорнобильсь-

кої АЕС, який набуває популярності серед іноземців.  

 

 

ЦІННІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ БРЕНДИНГУ ТУРИСТСЬКОЇ 

ДЕСТИНАЦІЇ 

 

Муратова А.О. 

Науковий керівник – Оболенцева Л.В., д-р. екон. наук, професор 

 

Сьогодні туризм є однією з найдохідніших та найдинамічніших га-

лузей, що розвиваються,  джерело надходжень іноземної валюти, важіль 

впливу на соціальне, культурне та екологічне середовище. Саме тому  

розвиток  національної  туристської індустрії  є  пріоритетним  завдан-

ням  України  в  умовах  глобалізації  світової  економіки. У контексті 

цього стає зрозумілим, що створення конкурентоспроможної туристсь-

кої дестинації є основою формування  ефективної  моделі  розвитку ту-

ризму. Під туристською дестинацією доцільно розуміти специфічний 

економічний простір, сукупність ринкових відносин, який формує інте-

нсивне виробництво та споживання туристських послуг. Бренд турист-

ської дестинації – це сукупність взаємопов’язаних та специфічних хара-

ктеристик, які притаманні конкретній місцевості, уособлюють її уніка-

льність та залишають свій неповторний слід у сприйнятті даної локації 

споживачем туристського продукту. 

Виходячи з наведеного поняття, можемо сформулювати перелік 

основних функцій брендингу дестинації як для сфери туризму, так і для 

загальнодержавного розвитку зокрема, а саме: 

̶ побудова виняткового іміджу дестинації, який виокремлює її 

серед маси інших типових місцевостей; 

̶ забезпечення впізнаванності в очах споживачів; 

̶ наочність турпродукту, який пропонує дана туристська дес-

тинація, «образ» запропонованого продукту; 

̶ формування етнографічної, культурної та історичної автентич-

ності конкретної місцевості та населення даного регіону; 

̶ збільшення туристського потоку дестинації і забезпечення до-

даткових надходжень до міського та державного бюджетів; 

̶ модернізація та відбудова туристської інфраструктури. 

Ключова мета брендингу туристської дестинації – формування, 
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позиціонування, виокремлення та просування сильних сторін, які висту-

пають рушійною силою у розвитку даного напрямку, особливо у сучас-

ному бізнес-просторі, у якому панують бренд, імідж, логотип – ключові 

елементи успішної реалізації продукту на ринку, не є винятком і сфера 

туризму.  

 

 

ФРАНЧАЙЗИНГ У ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ 

 

Попович Т.А. 

Науковий керівник – Оболенцева Л.В., д-р. екон. наук, професор 

 

У наш час розвиток готельного бізнесу стрімко зростає, що впли-

ває на створення великих готельних мереж. Готельний ланцюг – це де-

кілька готелів, які розвиваються за єдиним стандартом, мають єдиний 

бренд. Готельний франчайзинг – це метод ведення бізнесу, за якого під-

приємець, який має свій готель (франчайзі)  об’єднується з готельною 

мережею або великим готелем, які вже функціонують на ринку. 

Тобто, франчайзер надає право франчайзі здійснювати підприємницьку 

діяльність в сфері готельних послуг.   

Якщо підприємець, який має свій готель, вирішив приєднатися до 

однієї із готельних мереж або великого готелю, для просування влас-

ного бізнесу і досягнення економічного росту на ринку, він повинен ук-

ласти ліцензійний договір про співпрацю з готельною мережею і щомі-

сяця виплачувати податок для отримання права на використання розро-

бленої даним готельним ланцюгом системи стандартів сервісу, бізнес-

стратегій, а також використання знань і вмінь, методів і винаходів, які 

використовуються готелем у своїй діяльності, що знаходяться під охо-

роною комерційної таємниці.              

Але робота з франчайзингу може мати певні нюанси. Оскільки 

компанія-франчайзі повністю несе матеріальну відповідальність за 

свою діяльність і при за певних ситуацій, вона також може зазнати сер-

йозних збитків. Коли ж готель здійснює свою діяльність, як самостійне 

підприємство, йому необхідно прикладати більше зусиль для досяг-

нення високої якості готельних послуг, високих стандартів сервісу, під-

готовки персоналу, просування готелю на ринку, аніж при співпраці з 

готельною мережею. 

Отже, слід зазначити що франчайзинг має багато переваг щодо ве-

дення бізнесу, особливо для осіб, які починають діяльність і не мають 

яскравих ідей та коштів на рекламу. Також франчайзинг є найбільш 

швидкозростаючим методом організації і розвитку готельного бізнесу і 
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досить затребуваним серед одиночних готелів, тому що організація під-

приємства на умовах франчайзингу знижує підприємницькі ризики, 

оскільки в цьому випадку відбувається використання уже відпрацьова-

ного та перевіреного ефективного бізнесу. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ У 

РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ В УКРАЇНІ 

 

Шестірко А.А. 

Науковий керівник – Оболенцева Л.В., д-р. екон. наук, професор 

 

Останніми роками ресторанна справа в Україні набирає швидких 

темпів розвитку, а використання сучасних систем ведення бізнесу є ак-

туальним в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в 

Україні. До однієї з таких систем належить франчайзинг, який є най-

більш поширеною формою ведення бізнесу у всьому світі. 

Міжнародна асоціація франчайзингових організацій надає досить 

широке визначення поняттю франчайзингу. За міжнародною асоціацією 

франчайзингових організацій, під франчайзингом розуміються взаємо-

відносини, за якими франчайзер надає право займатися деякою підпри-

ємницькою діяльністю, допомогу в організації діяльності за рахунок 

продажу певного унікального досвіду роботи, навчання персоналу нової 

організації, управління за винагороду від франчайзі. Тобто, франчай-

зинг – це система ведення бізнесу, в основі якої лежить надання торго-

вою маркою права здійснювати підприємницьку діяльність під ім’ям 

цієї ж марки. 

Ресторанний бізнес України є дуже привабливим для різних між-

народних компаній, адже, аналізуючи ринок, можна зробити висновок, 

що в Україні франчайзингові системи мало використовуються. Фран-

чайзингові системи в Україні реалізують як мережу елітних ресторан-

них підприємств, так і мережу швидкого обслуговування. Перевагами 

франчайзингу для франчайзі є наступні: 1) франчайзі працює під відо-

мими марками, які вже закріпилися на ринку ресторанних послуг, що 

автоматично надає рекламу по всьому світу; 2) підтримка франчайзером 

франчайзі у період відкриття закладу; 3) надання франчайзі можливості 

навчання нових працівників за вже перевіреною встановленою систе-

мою; 4) менший ризик закриття закладу після його відкриття. 

Отже, управління підприємствами ресторанного бізнесу за допо-

могою системи франчайзингу є однією з найперспективніших форм уп-

равління. Умови, які  надає франчайзингова система ведення бізнесу, є 
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особливо вигідними для підприємців, які щойно розпочинають свій бі-

знес, оскільки вони дозволяють зменшити ризик від невдач та втрати 

коштів. 

 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

РЕГІОНАЛЬНОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Шерстюк К. В. 

Науковий керівник – Полчанінова І.Л., канд. екон. наук, доцент 

 

Тенденцією останніх двох років стала трансформація санаторно-

курортного комплексу регіонів України, подальший розвиток якого, та 

зростання конкурентоспроможності, має бути підпорядкований дотри-

манню адаптивної методики акомодації комплексу управлінських захо-

дів до умов організаційних перетворень. Саме пандемія Covid-19 стала 

тим драйвером, який запустив принципово інші механізми реагування 

на вплив факторів довкілля, і саме тому сучасні тенденції розвитку са-

наторно-курортного комплексу вимагають перегляду заходів управлін-

ського характеру, спровокованого зміною парадигми забезпечення ор-

ганізаційної ефективності. У таких умовах вивчення тенденцій органі-

заційного розвитку стає пріоритетним завданням. 

Насамперед слід зазначити, що пандемія Covid-19 трансформувала 

поведінку споживачів, скоригувала вектори розвитку санаторно-курор-

тного комплексу України, значно змінила ландшафт світового сектора 

рекреації [1]. Це стало вихідним становищем у перегляді горизонту пла-

нування, у тому числі й на рівні окремих регіонів, що спричинило необ-

хідність обліку у прогностичній оцінці створення, будівництва та вве-

дення в експлуатацію будь-яких елементів інфраструктури санаторно-

курортного комплексу. Моделювання будь-якої інфраструктури, особ-

ливо відмінної у своїх базових уявленнях від раніше використовуваної, 

вимагає суттєвих фінансових вкладень, що регламентуються на рівні 

держави в частині формування оптимального співвідношення між кош-

тами, що виділяються з бюджетів, та інвестиційними ресурсами, що 

спрямовуються на підтримку пріоритетних напрямків розвитку, шви-

дше за все визнаних інноваційними [2]. При цьому, у роботі [3] визна-

ється факт того, що, попри визнану значущість інновацій, потрібних у 

санаторно-курортній галузі, в пандемію відбулося зміщення пріоритетів 

у бік екологізації та прогнозованого соціального ефекту, а також забез-

печення стійкості в ситуаціях шоку. 
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Сучасними тенденціями розвитку санаторно-курортного компле-

ксу стає врахування впливу глобальних чинників. Швидше за все це ви-

магатиме розробки принципово нового інструментарію реагування на 

зміни, тому що використовуваний раніше не мав подібних перспектив. 

У подібних обставинах слід говорити про віддалення горизонту плану-

вання, оскільки масштаб змін вимагає прийняття більш прорахованих 

рішень, що неможливо здійснити в стислий термін. В цілому, можна 

спостерігати, що до теперішнього часу не склалося єдиного механізму 

протидії зовнішнім факторам, однак сформувалися одиничні засоби, що 

забезпечують подолання бар'єрів, що виникають, з різною швидкістю і 

різними результатами. 

Можна констатувати, що до цього часу тренд, спрямований на гло-

балізацію, вимагає коригування щодо уточнення умов для відокремле-

ного організаційного розвитку санаторно-курортного комплексу, що 

викликане таким явищем світового охоплення, як Covid-19. Отже, необ-

хідний і перегляд функціонального призначення підприємств санато-

рно-курортного комплексу, особливо тих, які відрізняються схожими 

характеристиками. Насамперед відмінним за умов відокремленого роз-

витку санаторно-курортного комплексу стає повне заповнення раніше 

втрачених функцій щодо забезпечення потреб споживачів усім етапах 

виробничого циклу. Отже, додатковим фактором, що сприяє утри-

манню конкурентних позицій на ринку для сучасних підприємств сана-

торно-курортного комплексу, стане їхня швидка адаптація до забезпе-

чення вимог споживачів. Ті санаторно-курортні підприємства, які 

тільки виходять на ринок, можуть вибрати управлінські рішення, які бу-

дуть універсальними для будь-яких сценаріїв розвитку економіки, або 

ті з них, що характеризуватимуться гнучкістю у реалізації управлінсь-

ких заходів. Відповідно, усунення пріоритетів у розвитку санаторно-ку-

рортного комплексу в постковідних умовах зумовлює і акомодацію ре-

алізованих управлінських заходів, що коригують процес організацій-

ного розвитку санаторно-курортного комплексу регіону. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ У ТУРИЗМІ 

 

Трошина В. Л. 

Науковий керівник – Полчанінова І.Л., канд. екон. наук, доцент 

 

Туристські підприємницькі структури, працюючи в умовах конку-

ренції, постійно шукають шляхи вдосконалення процесів управління бі-

знесом та зростання ефективності 1. Хоча за даною темою досить ве-

лика кількість наукових публікацій, предметом яких є управління підп-

риємницькими структурами, невирішеними залишається низка проблем 

та завдань, що стосуються практичного застосування формування сис-

теми управління підприємницькими структурами у сфері туризму та її 

складників. 

Метою є аналіз основних елементів системи управління туристсь-

ких підприємницьких структур. 

До основних елементів управління відносяться продажі, асортиме-

нти, клієнтська база туристських підприємств. Фундаментальним еле-

ментом системи управління туристських підприємницьких структур є 

управління продажами. Вивчивши взаємодію маркетингу та продажів у 

туристських підприємницьких структурах, у роботі 2 відзначено два 

основні види взаємодії.  

Перший – маркетинг повністю інтегрований у продажу, основні 

функції відділу – тактичні, сконцентровані на обслуговуванні відділу 

продажів.  

Другий – маркетинг не інтегрований у продажу, відділ продажу у 

разі виконує свою головну функцію – дистрибуція турпродукту до спо-

живача. У такому взаємодії відділ маркетингу багато чому управляє від-

ділом продажів. У цьому варіанті підприємство має відділ, який є від-

повідальним за стратегію компанії і формує довгострокові плани. 

Додатковими важливими елементами системи управління турис-

тичної підприємницької структури є асортимент та клієнтська база. 

Найбільш популярними інструментами управління асортиментом у ту-

ристській підприємницькій структурі є АВС-аналіз та BCG-аналіз. 

Проте, використовувати дані інструменти окремо друг від друга недо-

цільно, тому що об'єктивна картина за асортиментом не видно. З одного 

боку, можна вивчити показники економічної ефективності асортименту 

з погляду генерування турпотоку, виторгу та прибутку компанії. З ін-
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шого боку, можна вивчити темпи зростання кожного окремого турпро-

дукту всередині категорії. Об'єднавши дані аналізи, можна побачити 

асортимент у поточній ситуації більш повно та містко. 

Клієнтська база також є важливим елементом системи управління 

туристської підприємницької структури. У туристському підприємниц-

тві виділяють такі категорії клієнтської бази: загальна клієнтська база, 

активна клієнтська база, неактивна клієнтська база. На регулярній ос-

нові необхідно проводити чищення клієнтської бази та ранжувати кліє-

нтів, згідно з АВС-аналізом. Основним критерієм для АВС-аналізу бу-

дуть показники з продажу попередніх періодів. Актуалізація клієнтської 

бази є основою для планування діяльності туристської підприємницької 

структури у заданому часі. 

Використання матриці класифікацій асортименту разом із матри-

цею класифікацій активної клієнтської бази – основа формування про-

дуктових асортиментних матриць, які є базовим сучасним інструментом 

формування системи управління підприємницької структури в туризмі. 

Це доволі трудомісткий процес, проте його реалізація дозволить поба-

чити зростання продажів турпродуктів вже через один квартал після 

впровадження 3. Розробка та використання продуктових асортимент-

них матриць відбувається силами відділу продажу та відділу маркети-

нгу на основі аналізу асортименту та активної клієнтської бази.  

Тоді модель формування системи управління підприємницькими 

структурами у туризмі виглядає так «1. Аналіз асортименту»  «2. До-

слідження активної клієнтської бази»  «3. Формування асортимент-

них матриць турпродукту»  «4. Мотивація персоналу». Використання 

такої моделі є фундаментом для формування системи управління тури-

стського підприємництва. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКО-ГОТЕЛІВ 

 

Чибиряк М.С. 

Науковий керівник – Александрова С.А., канд. пед. наук, доцент 

 

Одним з перспективних напрямків розвитку готельної індустрії є 

екологічні готелі. 

Екологічний готель або ж еко-готель – це екологічно-сертифіко-

ване житло, метою якого є поліпшення стану навколишнього середо-

вища шляхом зведення до мінімуму власного негативного впливу на до-

вкілля. 

Основним завдання при функціонуванні такого засобу розміщення 

є максимальне використання природних ресурсів і натуральних матері-

алів.  

Функціонування еко-готелів пов’язано з впровадженням іннова-

ційних екологічних технології та має на меті збереження часу, грошей, 

енергії. 

Особливістю екологічної концепції готелю є: 

−залежність від природного середовища; 

−екологічна стійкість; 

−внесок у збереження навколишнього середовища; 

−урахування місцевої культури. 

До основних показників, які характеризують екологічність підпри-

ємств готельного господарства відносять: 

−споживання води; 

−споживання енергії; 

−атмосферні викиди, як результат споживання енергії; 

−викиди до атмосфери; 

−викиди у воду; 

−обсяг відходів; 

−пожежі, аварії та інші надзвичайні ситуації; 

−вплив транспорту на довкілля. 

Для функціонування еко-готелів характерним є: 

−використання нетоксичних мийних засобів та прального поро-

шку; 

−використання рушників з бавовни; 

−обмеження паління на території підприємства; 

−використання відновлюваних джерел енергії; 

−устаткування із переробки відходів; 

−можливість гостей відмовитись від частої заміни використаних 

рушників для економії споживання води; 
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−надання гостям еко-автомобілів в оренду; 

−використання при організації харчування власне вирощених або 

місцевих продуктів; 

−повторне використання води з кухонь, номерів та інших примі-

щень для саду та ландшафтного дизайну. 

Підприємства індустрії гостинності мають приймати активну уч-

асть в переході людей до «зеленого» способу мислення.  

 

 

ФРАНЧАЙЗИНГ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ  

 

Скубай К. 

Науковий керівник – Александрова С.А., канд. пед. наук, доцент 

 

Велика кількість людей мріє про власний бізнес, але його органі-

зація та ведення пов’язана з великими ризиками. В таких умовах попу-

лярним стає франчайзинг.  

При покупці франшизи підприємець отримуєте вже «перевірену 

схему», немає потреби розробляти власний готельний продукт, витра-

чати кошти на організацію реклами.  

Франчайзер отримує такі переваги: 

−дохід від продаж франчайзі; 

−досить швидке розширення бізнесу в різних регіонах / країнах, 

при мінімальних витратах; 

−мінімум ризиків, адже веденням і розвитком бізнесу займається 

франчайзі і ризики він бере на себе; 

−чим більше відкрито готелів, ресторанів, тим більше людей діз-

наються про існування бренду. 

Переваги для франчайзі: 

−при франчайзингу підприємець купує вже готовий бізнес. 

−мінімальні витрати на рекламу, бренд, який вже існує на ринку; 

−відсутність необхідності пошуку постачальників; 

−допомога з підбором персоналу і навчанням його; 

−можливість у будь-який час отримати інформаційну підтримку. 

Поряд із цим, така організація господарської діяльності супрово-

джується певними недоліками. Для франчайзера це: 

−відсутність конфіденційності, адже при продажу свого бренду, 

франчайзер продає свої таємниці; 

−можливість отримати в майбутньому серйозного конкурента, 

адже рано чи пізно договір франчайзі закінчиться, колишній партнер 
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може відмовити у продовженні та провести ребрендинг для самостійної 

роботи; 

−необхідність контролювати роботу франчайзі. 

Мінуси для франчайзі: 

−значні початкові інвестиції. Іноді необхідно залучити грошей бі-

льше, ніж витратити на самостійне відкриття бізнесу; 

−закритий список постачальників;  

−жорсткий регламент співпраці. Після укладення договору конце-

сії франчайзі зобов'язаний дотримуватися правил і нормативів, які в 

ньому прописані (незалежно від того, окупається бізнес чи ні); 

−неможливість самостійного ціноутворення, адже ціни встанов-

люються для всієї мережі; 

−ризики банкрутства власника або його зміни. 

Таким чином, приймаючи рішення щодо продажу або покупки 

франшизи, необхідно ретельно зважувати всі можливі вигоди й ризики.  

 

 

ТЕМАТИЧНІ ЕКСКУРСІЙНІ ПОСЛУГИ: ІСТОРИКО-

БІОГРАФІЧНІ ЕКСКУРСІЇ 

 

Фалько  П.К. 

Науковий керівник – Поколодна М.М., канд. геогр. наук, доцент  

 

Узагальнюючи різні підходи до визначення і розуміння екскурсії 

відзначимо два головних:  

Екскурсія – цілеспрямований та запрограмований наочний процес  

пізнання особистістю оточуючого світу, побудований на поєд-

нанні зорових, слухових та інших вражень, який проходить під керівни-

цтвом кваліфікованого фахівця – екскурсовода. 

Екскурсія – комплексна туристська послуга, спрямована на  

ознайомлення туристів і екскурсантів з екскурсійними об’єктами, 

тривалістю до 24 годин, включає обов’язковий супровід екскурсовода, 

проходить по заздалегідь затвердженому маршруту та виключає пос-

луги розміщення. 

У широкому розумінні послуга – результат діяльності підприємс-

тва по задоволенню відповідних потреб споживачів. 

В організації екскурсійної діяльності саме друге визначення по-

няття екскурсії як комплексної послуги є визначальним. 

Для тематичних екскурсій існує цілий ряд відмінностей. Темати-

чні екскурсії за змістом присвячуються розкриттю однієї теми. Їм влас-

тиве всебічне глибоке висвітлення певної теми. Причому такі екскурсії 
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можуть організовуються як по місту, району, туристській дестинації, ін-

шому цілісному територіальному утворенню або по окремому підпри-

ємству чи музейній експозиції.  

Характерними для тематичних екскурсій є такі ознаки: 

– Розподіл  на підтеми, присвячені певним проміжкам часу іс-

нування чи частинам обраного предмету екскурсійного показу. Усі під-

теми пов’язані між собою логічними переходами; 

– Підтеми тематичних екскурсій викладаються ґрунтовно  і до-

волі деталізовано, з метою формування у екскурсантів чіткого цілісного 

уявлення про предмет екскурсії;  

– Використання історичного й сучасного матеріалу. Екскур-

сійна інформація подається з часів першої появи предмету екскурсії  

(першої документальної згадки про нього) до теперішнього часу з 

обов’язковим оглядом перспектив подальшого розвитку; 

– Будуватися така екскурсія може як на різноманітних так і на 

одноманітних об’єктах; 

– Побудова екскурсійного маршруту підпорядковується тема-

тичному принципу. 

Тематичні екскурсії підрозділяються на історичні, виробничі, при-

родознавчі (екологічні), мистецтвознавчі, літературні, архітектурно-мі-

стобудівні, релігійні. 

За своїм змістом історичні екскурсії розподіляються на такі підг-

рупи: 

– Історико-краєзнавчі (наприклад, «Історія виникнення м. Хар-

кова»); 

– Археологічні (наприклад, екскурсія до Археологічного музею  

в с. Старий Салтів Вовчанського району Харківської обл.); 

– Етнографічні, що розповідають про побут, культуру, традиції 

і звичаї різних націй і народностей, наприклад «Весільні традиції на 

Слобожанщині». Найповніше ознайомитися з цією тематикою можливо 

в так званих музеях-скансенах, або музеях під відкритим небом. В Ук-

раїні вони мають назву музеї національної архітектури та побуту. В Ук-

раїні на сьогодні нараховується 13 великих та середніх за площею му-

зеїв просто неба. 

– Військово-історичні, які проводяться по місцях бойової слави 

(битва, бій, бойова операція, оборона, штурм, звільнення міста), (напри-

клад «Поле Полтавської битви», «Меморіали Харкова», «Харків в роки 

Другої світової війни» тощо; 

– Екскурсії в історичні музеї. 
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– Історико-біографічні (по місцях життя і діяльності відомих 

людей «Чугуїв – батьківщина І. Й. Репіна», «Життя і діяльність Г. С. 

Сковороди на Слобожанщині»). 

Історико-біографічні екскурсії на теперішній час стають все дедалі 

популярними серед широкого кола споживачів хоча і мають доволі ву-

зьку тематичну спрямованість. По суті вони мають декілька варіантів 

реалізації: екскурсії присвячені життю та діяльності однієї людини; екс-

курсії присвячені життю та діяльності особистостей, які проживали на 

певній території; які мають відношення до конкретного історичного пе-

ріоду, або є представниками певних професій або роду діяльності. Такі 

екскурсії будуються на самих різноманітних об’єктах починаючи від 

традиційних будинків -місць проживання, пам’ятних місць перебу-

вання, збережених або відтворених  робочих кабінетів/майстерень, 

тощо, місць навчання, пам’ятників, муралів. Місто Харків має значний 

потенціал для проведення даного виду екскурсій, а їх пропозиція серед 

діючих туристсько-екскурсійних підприємств доволі обмежена, що сві-

дчить про актуальність розвитку даного напряму екскурсійної роботи. 

 

 

СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ 

 

Хаблова  В.В. 

Науковий керівник – Поколодна М.М., канд. геогр. наук, доцент  

 

Стрімко зростаюча популярність  гастрономічного туризму у 

всьому світі пов’язана з рядом об’єктивних причин.  По-перше, із змі-

нами традицій споживання їжі, яка проявляється через те що люди час-

тіше  їдять за межами дому. Відвідування ресторану перестало бути по-

дією. А інтерес до нових смаків і кухонь кличе до відкриттів і подоро-

жей. По-друге, великий вплив надає глобалізація. У сучасному світі ско-

рочуються відстані, простір стискається. У супермаркеті в двох кроках 

від будинку можна знайти продукти з різних кліматичних зон, розташо-

ваних на різних континентах. Разом з тим глобалізація дивним чином 

пробуджує у людей інтерес до власного коріння. Сучасна людина пере-

буває в пошуку самоідентичності, в тому числі і через національну ку-

хню, через локальні еногастрономічні традиції. На зростання інтересу 

до гастрономічного туризму впливає позитивний імідж розкручених га-

строномічних брендів та регіонів таких, як Прованс, Тоскана або Грузія, 

парміджано, хамон, китайський чай, узбецький плов, севіче, а також га-

стролі зоряних шеф кухарів, деякі з яких давно перетворилися на спра-
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вжніх шоуменів. Вперше введено до наукового обігу термін «кулінар-

ний туризм» у 1998 році вченими університету Bowling Green (Боулінг 

Грін, США) на кафедрі народної культури. У 2003 р. була створена Між-

народна асоціація кулінарного туризму (International Culinary Tourism 

Association). Вона була перейменована у 2012 р. та одержала назву Все-

світня асоціація гастрономічного туризму (World Food Travel 

Association). Нині дана асоціація охоплює близько 50 тис. професіоналів 

в 139 країнах світу. Саме Всесвітня асоціація гастрономічного туризму 

в 2012 р. запропонувала вживання терміну «гастрономічний туризм». 

Всесвітня асоціація гастрономічного туризму визначає гастроно-

мічний туризм як подорожі з метою отримання аутентичного досвіду, 

заснованого на культурі споживання їжі або напоїв; відкритті унікаль-

них місць та їхньої культури через національну кухню 

Зараз в англомовній літературі найчастіше зустрічаються терміни 

гастрономічний туризм (gastronomic tourism) або харчовий, продоволь-

чий туризм (food tourism). Проте проведені дослідження, зокрема в 

США, показують, що люди розуміють абсолютно різні речі під такими 

начебто схожими поняттями як food tourism, culinary tourism або 

gastronomy tourism. 

Відзначимо, що в українській туризмології немає єдиного термі-

нологічного визначення цього виду туризму. Зустрічаються терміни 

«кулінарний туризм», «винно-гастрономічний туризм», «гурман-тури», 

«гастрономічний туризм». Так  Любіцева О.О. вважає, що, найбільш ви-

черпним є поняття «гастрономічний туризм», який є похідним від тер-

міну «гастрономія» (з грецької γαστήρ – шлунок) – наука, що вивчає 

зв’язок між харчуванням та культурою й відноситься до галузі соціаль-

них дисциплін. Тоді як кулінарія (з латинського culīna – кухня) – галузь 

прикладної діяльності, пов’язаної з приготуванням їжі, що включає ком-

плекс технологій, обладнання та рецептів і є частиною гастрономії. Іс-

нують і інші визначення цього поняття. 

Гастрономічний туризм — це вид туризму, в якому турист насам-

перед приділяє увагу знайомству з місцевою кухнею, її кулінарними до-

сягненнями або просто цікавими особливостями (Комарницький І.О.).  

В. О. Патійчук визначає гастрономічний туризм як подорожі з ме-

тою задовольнити свої гастрономічні смаки – одна із прогресивних та 

перспективних сучасних туристичних галузей, що досить стрімко роз-

вивається.   

Гастрономічний туризм – це подорожі в різні місця світу для озна-

йомлення з місцевими кулінарними традиціями й особливостями націо-
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нальної або регіональної кухні. Головна мета відпочиваючих, які виби-

рають гастрономічний туризм, полягає в дегустації унікальних продук-

тів і страв, властивих виключно для даної місцевості (Кукліна Т. С.). 

Гастрономічний (кулінарний) туризм є складовою культурно-про-

світницького туризму – одного з найбільших сегментів туристичного 

ринку. Гастрономічний туризм презентує етнічну (почасти регіональну) 

кухню як складову традиційної культури певного етносу або його час-

тини. Гастрономічний туризм має свою внутрішню структуру. Структу-

рувати його можна за етнічними ознаками, за видами страв та напоїв, 

технологією приготування, особливостями споживання і т.д. (Омельни-

цька В.О.). 

Відповідно ми пропонуємо наступне визначення: гастрономічний 

туризм - вид туризму, пов’язаний з ознайомленням із виробництвом, те-

хнологією приготування та дегустацією національних страв і напоїв, а 

також кулінарними традиціями народів світу. 

 

 

ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКОЇ ГАЛУЗІ НА 

РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ  

 

Безбородова К.Р. 

Науковий керівник – Богдан Н.М., д-р екон. наук,  професор 

 

Туризм сьогодні відіграє істотну роль у соціально-економічному 

розвитку територій та стимулює збереження наявних у регіоні туристи-

чних ресурсів. Метою розвитку туризму в Україні та її регіонах є ство-

рення сприятливого організаційно-правового та економічного середо-

вища для розвитку цієї сфери на основі ефективного використання при-

родних ресурсів та історико-культурного потенціалу України й забезпе-

чення її соціально-економічних інтересів і екологічної безпеки.  

Формування стратегії розвитку туризму в регіоні сприятиме відт-

воренню духовних і фізичних сил людей, збереженню історичної спад-

щини, розвитку і зближенню культур, створенню нових робочих місць, 

поліпшенню якості життя населення. 

Вагомий внесок у дослідження теоретико-методичних засад стра-

тегії розвитку туристичних ресурсів в   регіонах  зробили   такі   відомі   

автори,    як: О. Александрова, О. Бейдик, М. Блага, М. Борущак, З. Ге-

расимчук, В. Гетьман, В. Грицевич, О. Дудкіна, В. Кифяк, В. Мацола, 

О. Марченко, С. Кузик та інші. Проте, деякі важливі аспекти форму-

вання стратегії розвитку туризму у регіональному розрізі потребують 

подальшого дослідження. 
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Формування стратегії розвитку  туризму  доцільно  почати  з   ви-

значення місії, яка повинна відображати специфіку регіону та виступати 

як пріоритетний орієнтир, що відображає спрямованість діяльності. Мі-

сія повинна спиратися на ключову ідею розвитку в цілому. 

Місія надає визначення майбутнього стану туристської галузі ре-

гіону, визначає дії, які можна сформулювати в такий спосіб: 

1) оцінка рівня розвитку туризму на теперішній час; 

2) формування цілей розвитку туризму, аналіз стратегічних альте-

рнатив, визначення стратегії розвитку; 

3) реалізація стратегії розвитку туризму для досягнення основних 

цілей і завдань [2]. 

Перший етап містить оцінку туристичних ресурсів регіонів за ви-

дами, визначення внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на 

розвиток туристичних   ресурсів  та   визначення   цілей  та   завдань  

стратегії розвитку. 

Завдання другого етапу – аналіз стратегічних альтернатив.  

Цільовою спрямованістю цього етапу є визначення допустимого  

набору варіантів розвитку. У цьому блоці здійснюється аналіз внутріш-

ніх та зовнішніх загроз розвитку туризму, джерел виникнення загроз, 

визначення причинно-наслідкових зв’язків загроз і втрат, формування 

переліку заходів з попередження загроз, розробка пошукових і норма-

тивних сценаріїв розвитку туристичних ресурсів.  

Завдання третього етапу – визначення стратегії розвитку, конкре-

тизація цілей і завдань регіонів на ринку туризму. 

Формування стратегії розвитку туризму в регіоні сприятиме відт-

воренню духовних і фізичних сил людей, збереженню історичної спад-

щини, розвитку і зближенню культур, створенню нових робочих місць, 

поліпшенню якості життя населення. 

 

 

ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ 

ТУРИСТСЬКИХ ПОСЛУГ 
 
Ваніна А.М. 

Науковий керівник – Богдан Н.М., д-р екон. наук,  професор 

 

Останніми роками  ринкові відносисни, бізнес і маркетинг прид-

бали в нашій країні цілком реальних рис. За рівнем розвитку ринкових 

відносин, інститутів технологій виробництва, якості життя основної 

маси населення Україна поки ще істотно відстає від країн Заходу. Однак 

реалії глобалізації ринків і бізнесу не залишають Україні вибору грати 
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за правилами ринку, значить знайти на ринку своє місце і тільки тому, 

можливо, досягти успіху. 

Особливо це стосується сфери туризму, тому, що особливість по-

ведінки споживачів на туристському ринку володіє мінливим, чутливим 

характером та потребує ретельного вивчення та керування. 

Поведінка споживачів – нова галузь знань не тільки в Україні, але 

і в США – на батьківщині менеджменту і маркетингу. Теоретичні пере-

думови поведінки споживачів склалися досить давно. Так, вже на ру-

бежі XIX і XX ст. досліджувалося престижне споживання і можливості 

використання психологічних принципів в рекламі. У 1950-х рр. ідеї 

Фрейда популярізовувалися дослідниками мотивації і використовува-

лися рекламодавцями, отже, необхідність вивчення споживчої поведі-

нки була визнана задовго до того, як в 1950-х рр. була викладена конце-

пція маркетингу. 

За більш ніж тридцятирічну історію свого існування вивчення по-

ведінки споживачів стало   самостійною   галуззю   знань.   Сьогодні   

вивчення поведінки споживачів викладається в   усіх  школах   бізнесу   

американських  університетів для студентів, що спеціалізуються в мар-

кетингу. 

Споживання (consumption) – це набуття, використання продуктів, 

послуг ідей і позбавлення від них. Споживач (consumer) – індивідуум 

або група, що використовують товар, послугу, ідею для задоволення 

своїх потреб. Поведінка споживачів  (consumer behavior) – це діяльність, 

безпосередньо залучена в набуття, споживання і позбавлення від проду-

ктів, послуг, ідей, включаючи процеси рішень, що передують цій діяль-

ності і наступні за нею [1]. 

Американські фахівці D. Hawkins, R. Best, К. Coney [2] пропону-

ють концептуальну модель (рис. 1), навколо якої і будується зміст дос-

лідження поведінки споживачів. 

Ця модель споживацької поведінки представляє взаємозв’язок  

процесу рішення споживача про покупку і факторів, що його визнача-

ють, і виходить з ряду передумов: 

вихідною точкою споживчої  поведінки є  життєвий  (організацій-

ний) стиль,  або   спосіб   життя; 

– споживач має двоїсту сутність. З одного боку, член кількох соці-

альних груп і тому схильний до впливу соціальних, або зовнішніх, чин-

ників. З іншого боку, споживач індивідуальний, а тому його життєвий 

стиль відчуває вплив ряду внутрішніх, психологічних, чинників; 

– прагнення  зберегти  або   поліпшити   свій    життєвий стиль   

формує  відносини і потреби споживача.  У    певній    ситуації   споживач    

усвідомлює  проблему    (необхідність  або   можливість   поліпшення  
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або   підтримки  свого  життєвого стилю), тим самим запускається про-

цес рішення про покупку. 

Отже, змістовну основу, або предмет дослідження поведінки спо-

живачів, складають  процес прийняття рішення споживачем про поку-

пку і фактори, що його визначають. Процес прийняття рішень спожи-

вача розглядається, як правило, в складі наступних етапів: усвідомлення 

споживачем наявності проблеми, інформаційний пошук, оцінка та вибір 

альтернатив покупки, покупка, використання покупки і оцінка рішення. 

Фактори споживчої поведінки діляться на зовнішні (соціальні), тобто 

що представляють переважно зовнішній вплив на споживача, і внутрі-

шні (психологічні). 

 

 

СПЕЦІФІКА РИЗИКІВ В ТУРИЗМІ  

 

Гармаш Д.В. 

Науковий керівник – Богдан Н.М., д-р екон. наук,  професор 

 

Здійснення туристичної діяльності пов’язане з наявністю великої 

кількості ризиків, що пояснюється особливістю туристського продукту,  

наявністю різноманітних факторів ризиків, що впливають як на турис-

тів, так і на діяльність туристських підприємств. Саме тому в сучасних 

умовах для підприємств туристичної галузі ідентифікація, оцінювання 

та оптимізація ризиків є важливим завданням.  

 Особливості ризиків у сфері туристських послуг  визначає її вплив 

на менеджмент туристської організації. Згідно з нею слід визначити, як 

глибоко і в якому напрямку має розвиватися управлінський інструмент, 

щоб правильно вирішити специфічні проблеми, які притаманні тільки 

підприємницьким ризикам у туристської галузі. 

Ризик у туристській діяльності показує ймовірність того, що дане 

підприємство зазнає витрат або збитків, якщо управлінське рішення не 

здійсниться, а також якщо при прийнятті таких рішень були допущені 

помилки та прорахунки. Ризик закладено в самій сутності підприємни-

цької діяльності, тому що підприємець самостійно розпоряджається за-

собами виробництва, вибирає сферу своєї діяльності, але він не завжди 

діє правильно. Діючи у ринкових умовах підприємець відчуває постійну 

конкуренцію з іншими підприємцями, і немає ніякої гарантії, що він 

буде переможцем. Підприємницький ризик – це такий ризик, який може 

виникнути в будь-яких видах підприємницької діяльності. 

При розгляданні різних підходів зарубіжних і вітчизняних науко-

вців щодо класифікації ризиків у туризмі, виявляють певні розбіжності 
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та закономірності. Потрібно враховувати підстави для їхнього існу-

вання та подальшого вирішення. Пропонується поділити ризики тури-

стського бізнесу окремо щодо ризиків споживачів туристських послуг 

та ризиків туристських  підприємств разом з їхньою інфраструктурою.  

Для ризиків споживачів туристських послуг запропоновано класи-

фікувати згідно характеру наслідків, як дуже важкі, важкі, середньої 

важкості, незначні, і тривалістю дії таких наслідків, як довгих або коро-

ткотермінових; їх важко класифікувати за різними критеріями, тому що 

більшість з ризикових випадків схожі за певною ознакою, проте можуть  

відрізнятися через суттєві нюанси; такі ризикові ситуації нерідко випли-

вають одна з одної, як, наприклад, втрата майна, що є фактором стресо-

вого стану, яке вже зашкоджує здоров’ю.  

Ризики туристів мають опосередкований вплив на діяльність під-

приємств не тільки у зв’язку з існуванням певного обов’язку, покладе-

ного вітчизняним законодавством на туристське підприємство, щодо за-

безпечення страхування туристів, чи шляхом реалізації туристу страхо-

вих послуг як від посередника між страховиком і страхувальником, чи 

шляхом контролю за наявністю власної страховки у туриста, що отри-

мана без втручання в процес страхування даного туристського підпри-

ємства. 

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН  ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ТУРИСТСЬКОГО РИНКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Гончаренко А.Д. 

Науковий керівник – Богдан Н.М., д-р екон. наук,   професор 

 

Вже багато років  туризм є важливим чинником стабільного й ди-

намічного збільшення надходжень до бюджету та сприяє активізації і 

стимулюванню роботи цілої мережі галузей народного господарства: 

будівництва, торгівлі, сільського господарства, виробництва товарів на-

родного споживання, транспорту та зв’язку тощо. Індустрія туризму має 

найбільш сильний ефект мультиплікатора, ніж більшість інших еконо-

мічних галузей. 

У Харківській області існують вагомі передумови для того, щоб 

увійти до найбільш розвинутих у туристському відношенні регіонів Ук-

раїни та Європи. Харківщина має вигідне геополітичне розташування, 

комфортні мікрокліматичні умови, різноманітний ландшафт, унікальну 

флору і фауну, історико-культурну спадщину, розвинуту мережу тран-
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спортного сполучення, достатні людські, матеріальні ресурси. На сьо-

годнішній час ринок туристських послуг України, зокрема, Харківської 

області, знаходиться у стані кризи. 

Найбільшого розвитку в Харківському регіоні набули: 

–   історико-культурний туризм, що ґрунтується на екскурсійній 

зацікавленості до пам’яток історії та культури на території міста як з 

боку внутрішньо-українських споживачів (в основному у форматах 

освітнього туризму, поїздок вихідного дня тощо), так і з боку іноземних 

гостей; 

 –  сільський та зелений туризм; 

– спортивний туризм; 

– діловий туризм; 

–  міський туризм (шопінг, дозвілля й розваги), у першу чергу для 

жителів Харківського регіону. 

Аналіз ресурсного забезпечення розвитку туризму в Харківській 

області та результати попередніх досліджень дозволяють стверджувати, 

що для регіону пріоритетними є: діловий туризм; історико-культурний 

туризм; сільський та зелений туризм; мисливський та рибальський ту-

ризм. 

Харківська область, володіючи великим туристським потенціа-

лом, може запропонувати в контексті євро-інтеграційних перспектив та 

розвитку туристського потенціалу об’єкти природно-заповідного фо-

нду, історико-культурні об`єкти, пам`ятки архітектури та інше. 

Але в даний час область має порівнянно нерозвинену туристську 

інфраструктуру, що не дозволяє істотно збільшити розвиток іноземного 

туризму і залучити туристів з інших регіонів України. Матеріальна база 

туризму потребує реконструкції, потрібне істотне розширення мережі 

туристських об’єктів та послуг. 

Певні складнощі в наданні якісних туристичних послуг в регіоні 

створюють: 

1. Матеріально-технічна база. У готелях області якість наданих по-

слуг не відповідає ціні, тобто ціна на послуги перевищена. Низька дос-

тупність і незадовільний технічний та естетичний стан основної маси 

найбільш важливих об'єктів туристського показу в регіоні. Низький рі-

вень розвитку туристської і допоміжної інфраструктури у поєднанні з 

низьким ступенем задовільнення вимог міжнародних галузевих станда-

ртів у туризмі; 

2. Рекламно-інформаційне забезпечення та маркетинг туристської 

діяльності регіону дуже низькі (мало хто знає про туристські об’єкти 

регіону; не проводяться маркетингові дослідження; не відслідкову-

ються попит на маршрути); 
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3. Туроператори мало займаються розробкою нових туристських 

маршрутів, так як вони вимагають створення інфраструктури туризму, 

багато визначних місць в районах області взагалі не представляються 

туристам; 

4. Підготовка кадрів. Нестача кваліфікованих  трудових ресурсів у  

сфері туризму та недостатньо висока якість підготовки фахівців для ту-

ристського сектора.  

Концепція розвитку туризму в Харківській області розглядає ту-

ризм як один з пріоритетних напрямів розвитку економіки регіону. «Ме-

тою розвитку туризму в Харківській області є інтенсифікація галузі, пе-

редусім, зростання її ролі в соціально-економічному житті регіону шля-

хом ефективного використання наявного туристичного потенціалу на 

основі принципів сталого розвитку. Створення на цій основі умов для 

розвитку людського капіталу, забезпечення зайнятості населення, зрос-

тання доходів, формування національної та регіональної конкуренто-

спроможності».  

Регіональна туристська політика в Харківському регіоні   має бути 

спрямована на розвиток внутрішнього і в'їзного туризму, підвищення 

значущості районів області у розвитку туристичної галузі їх тісний зв'я-

зок з економікою регіону.  

Для туристського комплексу регіону найважливішим завданням є 

не тільки утримання існуючої частки ринку, а й розширення ринкової 

ніші, вихід на інші цільові ринки. З метою просування регіональних тур-

продуктів на зовнішніх ринках потрібно створення і розвиток регіона-

льної системи просування послуг 

 

 

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ  ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ ТУРИСТСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

Джалілова К.М. 

Науковий керівник – Богдан Н.М., д-р екон. наук,   професор 

 

Управління фінансово-економічною безпекою підприємств турін-

дустрії є запорукою їх успішного розвитку та одним з чинників форму-

вання соціально-економічної безпеки зокрема галузі, і, загалом, дер-

жави. Діяльність  підприємств туріндустрії у сучасних умовах супрово-

джується постійним впливом негативних зовнішніх та внутрішніх за-

гроз. Тому ефективність їх діяльності значно залежить від правильності 

вибору та реалізації стратегії управління фінансово-економічною безпе-

кою, адже відомо, що ефективне управління  нею може на 60% знизити 
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його прямі та непрямі збитки. 

Практика управління фінансово-економічною безпекою підпри-

ємств туріндустрії повинна враховувати і потреби ринку та вимоги чин-

ного законодавства.  

Проблема управління фінансово-економічною безпекою підпри-

ємств досліджується у наукових працях вітчизняних та зарубіжних вче-

них-економістів, таких як: В. Вітлінський, В. Геєць, Я. Жаліло, В. За-

бродський,  Г. Клейнер, Т. Клебанова,  М. Кизим, В. Крутов, М. Куркін, 

О. Ляшенко, В. Лук'янова, В. Пономаренко, Л. Шемаєва та інші. Ваго-

мий внесок у дослідження методичних підходів щодо управління фінан-

сово-економічною безпекою підприємств зробили вчені Л. Корчевська, 

А. Мелихов, М. Рета, А. Сухоруков, К. Тимощенко, С. Кавун, М. Доро-

шко та інші.  

Підприємства туріндустрії України працюють не лише у 

нестабільному зовнішньому середовищі, а й  перебувають у 

взаємозалежності з іншими господарюючими суб’єктами. Це обмежує 

їх ділову активність при взаємовідносинах з підприємствами-

конкурентами та державою.  

При цьому фінансово-економічна безпека  підприємств туріндуст-

рії, як можливість забезпечення стійкого стану, стабільної результатив-

ної й ефективної діяльності  підприємства під впливом зовнішнього се-

редовища на фоні внутрішніх змін охоплює ієрархічно взаємопов’язані 

рівні: нанорівень (споживачів); мікрорівень (підприємство); макрорі-

вень (безпека дестинацій), що дає можливість підвищувати ефектив-

ність превентивних управлінських заходів щодо запобігання можливим 

збиткам. 

На рис. 1 представлена схема алгоритму діагностики стану фінан-

сово-економічної безпеки підприємства.   

Між  моментом  реалізації  загрози  системі  фінансово-економіч-

ної   безпеки  підприємства  та  прийняттям  управлінських  рішень  щодо  

покращення  його фінансово-господарського стану може виникати пе-

вне запізнення. У  цьому випадку час запізнення реакції на фінансово-

економічну небезпеку повинен  враховуватися  в  процесі  побудови  мо-

делі  прогнозування  стану  фінансово-економічної  безпеки  підприєм-

ства.  Тоді  ймовірність  настання певного стану фінансово-економічної 

безпеки підприємства (наприклад:  нормальний,  передкризовий,  кри-

зовий,  критичний)  залежить  від  тривалості етапів ідентифікації та ді-

агностики загроз. 
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Рис. 1. Схема алгоритму діагностики стану фінансово-економічної без-

пеки  підприємства 

 

Отже, лише за умови  безперервного та регулярного моніторингу 

фінансово-економічного стану підприємства, формування системи за-

безпечення та підвищення рівня фінансово-економічної безпеки підпри-

ємства туріндустрії взмозі забезпечити ефективність своєї діяльності та 

конкурентоспроможність на ринку. 

 

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ 

РІВНІ  

 

Савенко В.В. 

Науковий керівник – Богдан Н.М., д-р екон. наук,  професор 

 

Протягом останніх десятиріч туристична сфера перетворилася на 

одну з найбільш прибуткових галузей світової економіки. Для регіонів 

України туризм відіграє істотну роль у соціально-економічному розви-

тку територій та стимулює збереження наявних у регіоні туристичних 
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ресурсів. Метою розвитку туризму в Україні та на місцевому рівні є 

створення сприятливого організаційно-правового та економічного сере-

довища для розвитку цієї сфери на основі ефективного використання 

природних ресурсів та історико-культурного потенціалу України й за-

безпечення її соціально-економічних інтересів і екологічної безпеки. 

Розвиток туристичної галузі  повинен мати цілеспрямований характер 

на основі розробки і реалізації регіональних цільових програм. 

Формування стратегії розвитку туризму на місцевому рівні сприя-

тиме відтворенню духовних і фізичних сил людей, збереженню істори-

чної спадщини, розвитку і зближенню культур, створенню нових робо-

чих місць, поліпшенню якості життя населення. 

Наукова проблематика розвитку туризму  на регыоанльному  та 

місцевому рівнях висвітлюється у працях вітчизняних вчених, таких як: 

І. Бережна, І. Буднікевич, В. Гаворецький,  Г. Голембський, В. Євдоки-

менко, А. Єфремов, Н. Коніщева, В. Кравців, В. Мамутов, А. Новаков-

ська, В. Павлов, А.  Панасюк, І. Писаревський, О. Шаблій, Л. Шевчук та 

ін. 

Розвиток туризму обумовлений наступними чинниками: 

– зміною зовнішнього середовища (економіка, політика, культура 

й т.і.); 

– зміною  внутрішнього середовища   (поліпшення  МТБ,  перехід 

на  нові технології, переміщення працівників та інше); 

– потребами і інтересами людини і суспільства (потреба у відпо-

чинку, потреба в саморозвитку та інше); 

– старінням і зносом матеріальних елементів (ресурсів, людини, 

технологій); 

– зміною екології; 

– технічним прогресом; 

– глобальним станом світової цивілізації тощо. 

Усі ці чинники найбезпосереднішим і істотнішим чином вплива-

ють на сам факт існування туристської галузі, а значить, і на її розвиток. 

Причому, будь-який з цих чинників залежно від ситуації може грати в 

розвитку туризму визначальну роль. 

Ефективне управління та створення в регіонах і в Україні в цілому 

сучасної та високоефективної туристичної та курортно-рекреаційної ін-

дустрії сприятиме економічному та соціальному розвитку багатьох ре-

гіонів, насамперед, депресивних, а також  створенню в цих регіонах но-

вих робочих місць та комплексному залученню інвестицій, відро-
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дженню та збереженню пам’яток культурної спадщини, відповідаль-

ному ставленню до навколишнього середовища, щонайкраще змінить 

стиль та якість життя наших громадян. 

Отже, саме комплексний регіональний підхід до управління розви-

тком туристичної сфери може забезпечити необхідну охорону, збере-

ження і використання історико-культурного та природного середовища 

та перетворення рекреаційно-туристичної сфери в один із пріоритетних 

напрямів регіонального розвитку та структурної розбудови національ-

ної економіки.  

Формування стратегії розвитку  туризму  доцільно  почати  з   ви-

значення місії, яка повинна відображати специфіку міста та виступати 

як пріоритетний орієнтир, що відображає спрямованість діяльності. Мі-

сія повинна спиратися на ключову ідею розвитку в цілому. 

Місія надає визначення майбутнього стану туристської галузі ре-

гіону, визначає дії, які можна сформулювати в такий спосіб: 

1) оцінка рівня розвитку туризму на теперішній час; 

2) формування цілей розвитку туризму, аналіз стратегічних альте-

рнатив, визначення стратегії розвитку; 

3) реалізація стратегії розвитку туризму для досягнення основних 

цілей і завдань. 

6. Залучення нових відвідувачів, інвесторів, підприємців; 

7. Збільшення ступеня ідентифікації громадян зі своєю терито-

рією; 

8. Підвищення рівня популярності туристичних ресурсів вище ре-

гіонального (національного). 

З одного боку, держава проголосила сталий розвиток туристичної 

сфери до 2026 року. З іншого, в умовах політичних реалій, коли КМУ 

змінюється кожні два роки, такі довгострокові стратегії ставлять під 

сумнів відповідальність тих людей, які їх приймають. 

Стратегія має бути доступною для кожного українця. Однак, хоча 

КМУ оприлюднив новину про те, що стратегія затверджена, але досі у 

публічному доступі тексту документа немає, хоча сам факт його появи 

є великим позитивом. 

Потрібно створити якісний туристичний продукт і для іноземних 

туристів, і для українських громадян, щоб якомога більше людей могли 

подорожувати, відпочивати і лікуватися всередині власної країни. Тому 

фахівці у туристичній сфері ініціюють доопрацювання документа, який 

затвердив Кабмін, для того, щоб це була дійсно стратегієя, а не декла-

рація про наміри. 
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ФОРМУВАННЯ ТУРИСТСЬКОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТСЬКИХ ДЕСТИНАЦІЙ 

 

Зубенко Г.М. 

Науковий керівник – Богдан Н.М., д-р екон. наук,   професор 

 

Успішна діяльність будь-якого підприємства на ринку значною мі-

рою залежить від привабливості товарів чи послуг, які воно пропонує. 

У туризмі, як і в будь-якій іншій галузі економіки, для забезпечення ефе-

ктивної діяльності та привертання уваги потенційних споживачів, пер-

шою чергою, необхідно повною мірою поєднувати основні фактори ви-

робництва: землю, капітал і трудові ресурси. Специфіка туристичної га-

лузі зумовлена використанням туристичних ресурсів, наявність яких ви-

значає профіль освоєння певної території (туристичного регіону). 

 Із розвитком туристичної галузі на ринку туристичних послуг Ук-

раїни з’являється більше пропозицій для туристів, які бажають відпо-

чити в межах України. З розширенням асортименту пропозиції турис-

тичного продукту, зростає здорова конкуренція не лише серед туристи-

чних фірм, а й серед туристичних дестинацій, які можуть реалізувати 

комплексний туристичний продукт на ринку. Все це в перспективі спри-

ятиме підвищенню якості обслуговування, урізноманітненню пропози-

ції на ринку, покращенню інфраструктури, відновленню та збереженню 

туристичних об’єктів. 

Саме на основі оцінки туристичної привабливості регіонів країни 

державні органи можуть регулювати та визначати пріоритетні види ту-

ризму для селективного стимулювання розвитку регіонів, що сприятиме 

формуванню та просуванню туристичного продукту на національному 

та міжнародному ринках.  

Проблеми щодо підвищення конкурентоспроможності та туристи-

чної привабливості регіонів досліджували у своїх працях такі зарубіжні 

та вітчизняні науковці: В. Гавран, О. Любіцеву, А. Мокляк, О. Музиче-

нко-Козловська, М. Омуш та інші. Питаннями дослідження привабли-

вості туристичних регіонів займались багато вчених, а саме М. Портер, 

С.І. Попович, Квартальнов В.О., Кабушкин М.И., Чудновський О.Д. та 

інші. 

Україна має значні потенційні можливості для розвитку туристич-

ної сфери – унікальні природно-кліматичні, історико-культурні та наці-

онально-етнографічні ресурси таких регіонів, як Крим, Карпати, куль-

турні пам’ятки Києва, Львова, Чернівців тощо. Туристична діяльність в 
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Україні сприяє розвитку територій з привабливими туристичними ресу-

рси, створюючи нові робочі місця, підвищуючи рівень доходів насе-

лення, водночас забезпечуючи збереження історико-культурної спад-

щини.  

Незважаючи на імідж України як політично нестабільної держави, 

інтерес до України постійно зростає, це сприяє стабільному нарощу-

ванню обсягів виробництва туристичного продукту без залучення дер-

жавних дотацій.  

Згідно з даними Всесвітнього економічного форуму, де експерти 

оцінювали конкурентоспроможність у сфері туризму 141 країни світу за 

14 критеріями, перші позиції очолила Іспанія, Франція, Німеччина, 

США та Великобританія, а Україна не потрапила до цього рейтингу. Ро-

звиток туристичного бізнесу дозволив багатьом країнам з менш прива-

бливими, ніж в Україні, природними та культурно-історичними перед-

умовами підвищити рівень соціально-економічного розвитку.  

Отже,  проведення  якісної  оцінки   та регулювання   туристичної  

привабливості регіонів і країни набувають значної актуальності.  

Привабливість – це властивість викликати захоплення, притягу-

вати до себе особливими якостями, властивостями. У науковій літера-

турі, присвяченій туристичній діяльності, зазначається, що поняття ат-

рактивності є основним і визначальним під час дослідження потоків лю-

дей. У нашому розумінні територія тоді приваблива, якщо вона має ту-

ристичні ресурси – природні (насамперед – екологічно чисті), історико-

культурні та соціально-економічні, розвинуту матеріально-технічну 

базу, насичену інфраструктурою, зручним транспортно-географічним 

розташуванням і доступною про неї інформацією. 

Туристична привабливість території формується передусім за ная-

вності природних або історико-культурних туристичних ресурсів, а ще 

краще – за їх поєднання. Водночас такі ресурси ще не встановлюють 

рівень привабливості цієї чи іншої території. Туристична привабливість 

часто мінлива і може змінюватися залежно від багатьох чинників, котрі 

впливають на привабливість туристичної території.  

Саме на основі оцінки туристичної привабливості регіонів країни 

державні органи можуть регулювати та визначати пріоритетні види ту-

ризму для селективного стимулювання розвитку регіонів, що сприятиме 

формуванню та просуванню туристичного продукту на національному 

та міжнародному ринках.  
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

 

Лазарєва Є.В. 

Науковий керівник – Богдан Н.М., д-р екон. наук,   професор 

 

Об'єктивна необхідність забезпечення відповідної якості в процесі 

проектування, постачання та здійснення послуги ініціює застосування у 

діяльності підприємств  сфери гостинності системи показників якості, 

яка дає змогу визначати та контролювати рівень якості. 

В сучасних умовах розвитку індустрії гостинності виникає необ-

хідність дослідження та оцінки якості обслуговування, що досліджу-

вали як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, зокрема М. Босовська, А. 

Дурович, М. Кабушкін, П. Лоуренс, Дж. Лорш, М. Портер, Л. Шульгіна 

та ін. Разом із тим, на якість надання послуг підприємств сфери гостин-

ності впливає низка чинників,  що   потребує  

постійного спостереження і аналізу. 

Органолептичний метод ґрунтується на сприйнятті властивостей  

послуг та її складових за допомогою органів чуття людини. Користую-

чись цим методом, застосовують бальну систему оцінки показників яко-

сті, виходячи із стандартного переліку ознак (властивостей), які найпо-

вніше охоплюють основні якісні характеристики. Точність і достовір-

ність цих значень залежить від здібностей, кваліфікації та навичок осіб, 

що їх визначають. 

Виходячи із специфічних  особливостей послуг підприємств інду-

стрії гостинності, цей метод використовують лише для оцінки окремих 

складових комплексної послуги (наприклад, харчування). 

Розрахунковий метод передбачає обчислення значень параметрів 

якості продукції, послуг, отриманих іншими методами. Числові зна-

чення показників якості розраховуються на основі встановлених теоре-

тичних та емпіричних залежностей. Використовуються правила прикла-

дної математичної статистики.  

Традиційний метод передбачає отримання інформації про кількі-

сну оцінку показників якості з традиційних джерел інформації. 

Експертний метод передбачає використання експертних оцінок 

під час визначення значень показників якості. Метод базується на засто-

суванні досвіду та інтуїції спеціалістів-експертів та узагальнені їх ду-

мок. Група складається з 5-7 або більше експертів, об'єднаних у комісії, 

що діють постійно, періодично або епізодично, кожен член яких має 

право вирішального голосу. В якості експертів підприємства залучають 
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своїх клієнтів, що дозволяє отримувати детальну інформацію про від-

повідність, часткову або повну невідповідність якості послуг очікуван-

ням споживачів та ефективно корегувати усі проблеми в сфері якості 

туристських  послуг. 

Метод застосовується у тих випадках, коли ті чи інші показники 

якості не можуть бути визначені іншими, об'єктивнішими методами.  

Соціологічний метод базується на визначенні якості послуг на ос-

нові вивчення думок реальних та/або потенційних споживачів про неї. 

Метод використовується проводиться шляхом усних опитувань, за до-

помогою анкетування, а також на нарадах, виставках, інших заходах. За 

умови досконалої організації системи опитування і правильно складеної 

анкети метод дає об'єктивну та необхідну інформацію. Результати опи-

тування підлягають математико-статистичній обробці (може викорис-

товуватися розрахунковий метод). Соціологічний метод та експертний 

метод мають багато загального та можуть доповнювати один одного. 

Комбінований метод включає декілька методів визначення показ-

ників якості. 

Визначення характеристик показників якості є однією з найважли-

віших операцій оцінювання рівня якості і, як правило, вимагає викори-

стання статистичних методів. Необхідність їх використання зумовлена 

тим, що в більшості випадків характеристики показників якості є випа-

дковими величинами, тому що в процесі надання й споживання послуги 

впливає значна кількість випадкових факторів. 

Комплексний метод полягає у визначенні узагальненого показника 

якості. Одним з таких може бути інтегральний показник. Іноді для ком-

плексної оцінки якості застосовують середньозважену арифметичну ве-

личину  з  використанням під час її обчислення коефіцієнтів вагомості 

всіх розрахункових показників. 

Інтегральний метод оцінки рівня якості базується на співвідно-

шенні інтегральних показників  рівня   якості   послуги,  що    оцінюється  

та  базового зразка (еталонної оцінки). 

Під час оцінки рівня якості продукції у кваліметрії широко засто-

совуються також методи порівняння на основі експертних оцінок. Екс-

пертні методи порівняння базуються на шкаліруванні. 

Отже, об'єктивна необхідність забезпечення відповідної якості в 

процесі проектування, постачання та здійснення послуги ініціює розро-

блення, формування та застосування у діяльності підприємств системи 

показників якості, яка дає змогу визначати та контролювати рівень яко-

сті.  
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ІННОВАЦІЇ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

ТУРІНДУСТРІЇ 

 

Луценко О.І. 

Науковий керівник – Богдан Н.М., д-р екон. наук,  професор 

 
На сучасному етапі розвитку туристичної індустрії істотне зна-

чення має створення й ефективне використання системи інноваційного 
менеджменту. В умовах жорсткої конкуренції на ринку туристичних по-
слуг довгостроковий успіх компанії нерозривно пов’язаний з її здатні-
стю безперервно впроваджувати інновації. Інноваційна діяльність у ту-
ризмі знаходить своє втілення у створенні нових або поліпшенні існую-
чих турпродуктів, удосконаленні транспортних, готельних та інших по-
слуг, освоєнні нових ринків, упровадженні провідних інформаційних і 
телекомунікаційних технологій, сучасних форм організаційно-управлі-
нської діяльності, нових підходів до задоволення потреб туристів.  

 Питаннями інноваційного розвитку підприємств присвячені дос-
лідження  багатьох науковців, але, незважаючи на значну кількість нау-
кових праць та розробок, присвячених особливостям застосування інно-
вацій у туризмі, деякі питання досі є невирішеними.  

Вихідні положення методології дослідження інноваційної пробле-
матики визначені в роботах багатьох вчених, зокрема О.С. Віханського, 
В.В. Гончарова, В.Н. Гуніна, С.Д. Ільєнко, Р.А. Фатхутдінова, Ю.В. 
Яковця та інших. Проблеми теоретичних аспектів формування механі-
зму інноваційного розвитку туристських підприємств в даний час пред-
ставлені в роботах вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі туризму, 
таких як А.А. Жуков, Д. Аакер,  Н.Д. Закорінена, О.В. Євтушенко, І.Ю. 
Матюшенко, В.С. Новіков, М.М. Малахов та інших. 

 Останнім часом були зроблені значні кроки в бік застосування 
інноваційного менеджменту в туристичній індустрії, але,  в умовах ди-
намічного розвитку новітніх технологій недостатня увага приділяється 
питанням пошуку та впровадження інновацій саме в такій специфічній  
галузі як туризм. 

Розвиток туризму багато в чому залежить від розробки і впрова-
дження інноваційних технологій, спрямованих на вдосконалення обслу-
говування клієнтів і розширення сервісних туристичних можливостей.  
Саме своєчасний вихід нового турпродукту на ринок здатний залучити 
нових клієнтів, збільшити дохід підприємства, загалом підвищити еко-
номічну ефективність його діяльності.  

Визначення майбутнього прибутку від нового туристичного про-
дукту є завданням інноваційного менеджменту. Інноваційний менедж-
мент представляє собою поєднання різних функцій (таких як маркетинг, 
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планування, організація, розробка, контроль). Основними завданнями 
інноваційного менеджменту є вивчення стану сфери господарської дія-
льності та господарських систем, що здійснюють нововведення; ви-
вчення самої специфіки інноваційного процесу.  

Отже, застосування інновацій у туристичній сфері спрямоване на 
формування нового туристичного продукту, надання унікальних турис-
тичних послуг, застосування нових маркетингових підходів, викорис-
танні новітніх техніки та ІТ-технологій, що підвищить конкурентоспро-
можність туристичного продукту на національному та міжнародному 
ринках, призведе до появи нових видів туризму.  

На сьогоднішній день ці технології в основному полягають в 
комп’ютеризації, глобалізації та переході на електроніку. Електронний 
бізнес відкриває великі можливості для розвитку будь-якого підприєм-
ства. Це нова форма ринкових відносин, заснована на застосуванні но-
вітніх телекомунікаційних технологій та Інтернету. Але головне, що ту-
ризм має важливу перевагу перед іншими секторами електронної торгі-
влі – його споживач отримує турпродукт безпосередньо в місці його ви-
робництва, в туристичному центрі чи на туристичному підприємстві.  

Отже, застосування інновацій у туристичній сфері значно підви-
щує конкурентоспроможність туристичного продукту на національ-
ному та міжнародному ринках, призводить до появи нових видів тури-
зму. До того ж,  упровадження продуктових, ресурсних, техніко-техно-
логічних, організаційних та маркетингових інновацій у практику вітчи-
зняних підприємств індустрії туризму не тільки дозволяє залучити до-
датковий туристичний потік, поліпшити економічні показники діяльно-
сті туристичних підприємств і підвищити їх конкурентоспроможність 
як на внутрішньому, так і зовнішньому туристичному ринках, але і за-
безпечує підвищення якості обслуговування гостей, більш повне задо-
волення їх потреб з урахуванням специфічних запитів окремих груп 
споживачів. 

 

 

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО 

БІЗНЕСУ  

 

Мальцева В.В. 

Науковий керівник – Богдан Н.М., д-р екон. наук,  професор 

 

Для успішного існування готельного підприємства в умовах висо-

кого ступеня невизначеності, посиленої конкуренції необхідно прави-

льно оцінювати ступінь ризику і вміти управляти ним, щоб досягти 

більш ефективних результатів.  
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В сучасних умовах існування країни, актуальність даної теми по-

лягає у тому, що готельне підприємство не може обмежуватися тільки 

поточним плануванням і оперативним управлінням своєю діяльністю.    

Перед   готельними   підприємствами    постає   проблема  

використання ефективної методики розрахунку ризиків. 

Проблемою кількісної оцінки ризиків підприємств займалися такі 

вітчизняні й закордонні вчені як Лопатовський В. Г., Газетдинов Р.Р., 

Захаров Г.П., Мішин О. Ю., Овчаров А. О. Незважаючи на значний 

вклад вчених стосовно даної теми, проблема оцінки ризиків готельного 

підприємства залишилась невирішеною. 

Кількісний аналіз ризиків є одним з найважливіших складових 

процесу ефективного управління господарською діяльністю готельних 

підприємств. Адже недостатньо знати, які ризики виникають на підпри-

ємстві, необхідно вміти кількісно оцінити ці ризики. Виходячи с цього 

готельне підприємство обирає свій шлях розвитку: більш високий сту-

пінь ризику й можливість придбання більшого прибутку або низький 

ступінь ризику й більш низький прибуток. Тому, ціль даної статті – на 

основі роботи Лопатовського В.Г. скорегувати методику розрахунку кі-

лькісного аналізу ризиків для готельних підприємств. 

За допомогою кількісного аналізу ризиків можна визначити: 

- певну ймовірність досягнення запланованого результату даного 

готельного підприємства; 

- ступінь впливу ризиків на готельне підприємство та обсяги ре-

сурсів, що можуть знадобитись; 

- виявити ризики, які потребують найскорішого реагування готе-

льного підприємства на них, адже їх вплив на підприємство найбіль-

ший. 

При кількісному аналізі завжди присутня ймовірність як кількісна 

характеристика випадкових подій. Приймати ризик на себе підприємця 

примушує невизначеність певних ситуацій на ринку, що оточують ту чи 

іншу діяльність, та перспектив змін цих обставин. Чим більше невизна-

ченість господарської ситуації при прийнятті рішень, тим більше  сту-

пінь ризику. 

Задля того, щоб врахувати  основні види втрат, що може понести 

готельне підприємство та вжити конкретні заходи, щодо їх подолання, 

охарактеризуємо їх, а саме: фінансові, матеріальні, втрати часу, трудові 

втрати та спеціальні втрати. 

Ймовірності певних рівнів втрат є важливими показниками для го-

тельного підприємства, що дозволяють висловлювати судження про 

очікуваний ризик і його прийнятність.   Таким чином, головним завдан-

ням являється встановити чотири характерні точки (найбільш імовірний 
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рівень ризику та ймовірності допустимої, критичною і катастрофічною 

втрати) для впевненості ефективності діяльності даного готельного під-

приємства. 

 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТУРИСТСЬКИХ 

ПОСЛУГ  

 

Марковська Є.В. 

Науковий керівник – Богдан Н.М., д-р екон. наук,   професор 

 

При роботі в сфері якості турпослуг необхідно враховувати деякі 

специфічні для сфери туризму фактори, в значній мірі, що впливають на 

створення якісного туристичного продукту:  

1) дискретність (безперервність) виробництва туристських послуг 

і цілісність їх споживання. Професіонали турбізнесу часто говорять: 

«Гостинність – мистецтво дрібниць».  

2) можливість повторного виробництва турпослуг на однаково ви-

сокому рівні, або тривалість якості. Рішення даної проблеми для бага-

тьох виробників турпродукту виявляється непосильним завданням, що, 

в свою чергу, часто стає причиною різкого зниження конкурентоспро-

можності всього підприємства;  

3) сфера туризму відноситься до такого виду діяльності, де вироб-

лений продукт, будучи недосяжним, споживається одночасно з його ви-

робництвом. У персоналу підприємства немає шансу на виправлення 

браку, а також на повернення гостя. 

На практиці якість послуги визначається:  

1) оперативністю роботи по підбору і організації турів по запитах 

клієнтів – швидкість обслуговування в комплексі визначає ступінь за-

доволення кожного клієнта;  

2) термінами отримання довідкової інформації; 

 3) ввічливістю обслуговування, яке виражається в привітності 

співробітників туристської фірми, їх увазі до запитів кожного клієнта, 

терпінні при обговоренні маршруту;  

4) відповідністю пропонованого туру реальному змісту;  

5) наявністю узгодження всіх складових частин комплексного об-

слуговування. 

З урахуванням зазначеного вище, пропонуємо напрямки для під-

вищення рівня обслуговування і надання послуг:  

1) підвищення вимог до персоналу під час прийому на роботу;  

2) підвищення кваліфікації кадрів:  
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- первинне навчання відповідно до завдань підприємства та специ-

фіки роботи;  

- навчання для ліквідації розриву між вимогами до посади і особи-

стими якостями;  

- навчання для підвищення загальної кваліфікації;  

- навчання для засвоєння нових прийомів та методів виконання 

операцій;  

3) впровадження нових технологій в обслуговуванні туристів;  

4) застосування методу нульового дефекту;  

5) скорочення випадків порушення трудової дисципліни завдяки 

проведенню роботи з персоналом;  

6) зниження кількості витрат, пов'язаних з проведенням робіт 

щодо обслуговування персоналу;  

7) впровадження заходів наукової організації роботи: розстановка 

кадрів відповідно до кваліфікації, освітою, віком, темпераментом і т.п.  

Особливого значення в процесі підвищення якості туристських по-

слуг набуває робота з регістрацією, виправленням та компенсацією 

скарг та побажань клієнтів, а також необхідно вести облік витрат на як-

ість та планувати їх постійне скорочення.  

 

 

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РИЗИКІВ  ТУРИСТСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ  

 

Попюк А.Р. 

Науковий керівник – Богдан Н.М., д-р екон. наук,   професор 

 

Міжнародне суспільство під наглядом Всесвітньої торгівельної 

організації (WТО) встановило певні умови до застосування методів імо-

вірнісної оцінки ризиків щодо прийняття рішень про потенційну небез-

пеку для об’єктів, технологій та процесів при виникненні надзвичайної 

(аварійної) ситуації тощо. Вони базуються на стандартах, конвенціях і 

рекомендаціях, що були розроблені під керівництвом секретаріатів 

впливових міжнародних організацій та при сприянні регіональних орга-

нізацій, що діють під егідою цих структур. 

Відповідність вимогам міжнародних організацій (WТО, ІРРС, 

ІМО, ОІЕ, СООЕХ тощо) при застосуванні методів імовірнісної оцінки 

ризиків визначаються за наступними критеріями: 

1. Наявність наукової обґрунтованості, використання самих пов-

них і надійних вихідних даних для проведення оцінок ризику та активне 
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залучення науково-дослідницьких установ до такої роботи; застосу-

вання комплексного підходу, що містить детальне вивчення предмета і 

дослідження, своєчасне виявлення невизначеності та пропусків у вихід-

них даних, здатність до врахування нової інформації. 

2. Логічність та доступність оцінки ризиків, які враховують її ак-

туальність, обґрунтованість, раціональність, та об’єктивність. 

3. Практична спрямованість оцінки ризиків, а саме – відповідність 

наявним ресурсам та сумісність з вимогами спеціалізованих установ, які 

є провідними у досліджуваній галузі. 

4. Документальна обґрунтованість, за якою вся отримана інформа-

ція при оцінці ризику обробляється, оцінюється та подається в логічно-

структурованому та систематизованому вигляді, а також з достатнім 

ступенем деталізації для того, щоб зацікавлені сторони мали можли-

вість зрозуміти не лише наданий підсумковий документ, але й сам про-

цес його створення, тобто присутній принцип прозорості. 

Процедура визначення рівня небезпеки, тобто ризику об’єктів або 

процесів базується на концепції прийнятого ризику, що містить дві 

складові, а саме – безпосередньо оцінку ризику та подальше керування  

цим ризиком. 

Найчастіше в теоретичних джерелах зустрічається така класифіка-

ція методів оцінки ризиків: 

1) експертні методи – метод анкетування, метод інтерв'ю, побу-

дова карти ризиків; 

2) статистичні методи (VaR (CFaR), Stress Testing); 

3) аналітичні методи – фінансовий аналіз, аналіз документації, ана-

ліз бізнес-процесів, Benchmarking, факторний аналіз. 

Також зустрічається поділ методів оцінки ризиків на кількісні і 

якісні. 

Застосування якісних методів оцінки ризиків в діяльності підпри-

ємства дозволяє створити структуру ризиків і полягає в виявленні дже-

рел і причин ризику, етапів і робіт за проектом, при виконанні яких ви-

никає ризик. 

Підсумовуючи розглянуті найпоширеніші підходи до проблеми 

оцінки та зниження ризиків, а також основних чинників системи мето-

дів та критеріїв оцінки ризиків в туристському бізнесі. Варто зазначити, 

що вибір методу та критеріїв оцінювання ризику відбувається відпо-

відно до інформаційної  бази та завдань дослідження. 
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ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ВЕЛОСИПЕДНОГО ТУРИЗМУ В 

ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Тімченко Ю.С. 

Науковий керівник – Абрамов В.В., доцент  

 

Велосипед з кожним роком набуває все більш важливого значення 

для суспільства. Його мобільність все частіше змушує людей купувати 

цей практичний вид пересування. Крім цього він є головним атрибутом 

для організації велосипедного туризму, який користується попитом у 

багатьох містах України, зокрема у молодіжному та дуже активному мі-

сті Харків. 

Взагалі, Слобожанщина була та є одним із найперспективніших 

міст у розвитку спортивного туризму. За всю історію його розквіту ха-

рків'яни викували не одне покоління найміцніших спортсменів не лише 

в СРСР, а й у сьогоденній Україні. За процвітанням спортивного тури-

зму у Харківській області слідкують та працюють дві організації, а саме 

Відокремлений  підрозділ ФСТУ «ФСТ Харківської області" та Харків-

ський обласний туристсько-спортивний союз (ХОТСС). Завдяки роботі 

цих міцних організацій харківські туристи вважаються одними з найси-

льніших спортсменів в Україні, що зумовлено науковим поглядом на 

безмежний потенціал людей Харкова. 

Але, що стосується, саме велосипедного туризму, то Харкову, по-

рівнюючи з іншими напрямами, все ж таки ще треба розвивати та вдос-

коналювати дану індустрію шляхом введення перспективних рішень. 

Звісно, головною проблемою розвитку велосипедного туризму у 

Харкові та багатьох міст України є слабкий розвиток інфраструктури 

(нестача велосипедних доріжок, недостатня кількість маркованих трас 

та ін.), який вважається основою вело туризму. Адже інфраструктура 

дуже впливає на зацікавленість туристів. Різноманітність і можливість 

побачити та відчути щось нове всяким чином мотивує власників «заліз-

них коней» до подолання нових висот та перспектив. 

За визначенням багатьох авторів, велосипедні маршрути - це про-

нумеровані чи по-іншому визначені напрямки, які можуть долатися 

вздовж стежок та доріг, і є свідомо обраними для цього шляхами. Мар-

ковані велосипедні маршрути звісно є й на Слобожанщині, але для біль-

шого розвитку даного виду туризму можна запропонувати багато нових 

трас. Однією з них може стати маршрут, який пролягає фортецями Ук-

раїнської оборонної лінії XVIII століття, що пролягає у південній час-

тині Харківської області. 
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Спираючись на історичні факти, Українська лінія — це оборонна 

споруда, яка формується з безперервного валу та рову завдовжки 302 

км. Лінію почали будувати у 1731-1733 роках на кордоні Харківського 

та Полтавського козацьких полків, і тяглася вона від Дніпра до Сіверсь-

кого Дінця (звивисто проходила вздовж річок Орель, Берестова та Бе-

река).  

На думку деяких українських науковців, цей маршрут є дуже пер-

спективним та знаходиться у стадії розробки. Він може перетинати од-

разу декілька цілей велосипедного походу між собою, а саме, спорти-

вно-вольову, долаючи нові перешкоди, та пізнавальну, бо саме за цим 

шляхом можна буде відвідати всі шість фортець, які залишилися з тих 

часів: Олексіївську, Єфремівську, Парасковійську, Орловську, Іванів-

ську та Білівську. 

Ця траса може стати справжньою перепоною навіть для досвідче-

них туристів, бо вона простягається близько на 110 кілометрів у напря-

мку міста Красноград. Але це і можна назвати мотивацією для підко-

рення нових та цікавих місць нашого Слобідського краю. 

Підсумовуючи, можна сказати, що велосипедний туризм ‒ це до-

сить поширений масовий напрямок спортивного туризму, який має 

спроможність удосконалюватися, адже з кожним роком з’являється все 

більше нових і цікавих ідей та розробок. Тим паче з появою молодих та 

зростаючих кадрів зі спортивного туризму – цілком можливий стрімкий 

перспективний розвиток у цій сфері. 

 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА 

ЇХ ВИРІШЕННЯ  

 

Торопова А.С. 

Науковий керівник – Абрамов В.В., доцент 

 

У наш час діловий туризм все більше набуває актуальності . Такий 

вид туризму дозволяє знаходити потрібні зв’язки, здобувати нові 

знання. Щороку по всьому світу відбувається понад 100 мільйонів біз-

нес-турів.  За оцінками експертів UNWTO, частка ділового туризму у 

світі становить майже 20%,  50% доходів авіакомпаній і 60% доходів 

готелів – це послуги туристів цієї категорії.  Діловий туризм складний і 

багатогранний.  Більше 73% його обсягу становлять корпоративні подо-

рожі  - індивідуальні відрядження та участь у заходах, організованих 

промисловими та комерційними корпораціями. 
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На сьогодні тема дослідження розвитку ділового туризму в нашій 

державі є дуже актуальною, адже Україна має сприятливі природно-клі-

матичні умови, значний історико-культурний потенціал, необхідні люд-

ські і матеріальні ресурси. Але інфраструктура ділового продовжує ак-

тивно розвиватися.  

Сьогодні  у країні є багато гідних місць для проведення ділових 

зустрічей та заходів будь-якого масштабу та рівня. Однією з тенденцій 

ділового туризму є будування бізнес-готелів, бізнес-центрів, форму-

вання спеціалізованих туристських компаній з різних видів туризму, по-

ява фірм, що займаються виключно діловими подорожами та вистав-

ками, семінарами та конференціями за кордоном.   

За перше півріччя 2021 року Україну відвідало півтора мільйона 

туристів із різних країн, третину яких склали саме бізнес-туристи. І їхня 

кількість постійно зростає. Ділові люди, що працюють у різних сферах, 

чекають від ділових поїздок не тільки укладення нових вигідних конт-

рактів, а й підвищення творчої активності і набуття нових незабутніх 

вражень про країну перебування. Найчастіше відрядники відвідують 

Київ, Харків, Дніпро, Одесу, Львів. 

Слід зазначити, що туристська  сфера в усьому світі зазнає збитків 

внаслідок пандемії COVID-19. Поряд із виїзним туризмом значних 

втрат зазнав і внутрішній туризм. В цілому, втрати туристської галузі в 

Україні оцінюються у понад 1,5 млрд дол. США. 

Але окрім COVID-19 в  Україні існує низка проблем, які перешко-

джають швидкому розвитку туризму в цілому та ділового туризму зок-

рема. Наприклад, відсутність належної готельної інфраструктури. Від-

чувається дефіцит кваліфікованих кадрів у туристській галузі з відпо-

відним світовим досвідом.  

Ділова людина, особливо іноземний бізнесмен, хотів би оселитися 

в Україні не просто в першокласному готелі, а в спеціалізованому біз-

нес-готелі, який має надавати багато бізнес-послуг. Роблячи з цього ви-

сновки, сучасний готель має поєднувати в собі різноманітні можливості 

бізнес-центру, послуги таких центрів мають відповідати найвищим між-

народним вимогам, створювати комфортну обстановку внутрішнім та 

іноземним бізнес-туристам, не створювати в них почуття дискомфорту. 

Тому вкрай важливо в перспективах розвитку туристської індуст-

рії враховувати принципи створення сучасної інфраструктури . 

    Комплекс проблем, що пов’язані із прийомом ділових туристів 

у наших готелях, можливо вирішити шляхом створення великих націо-

нальних готельних мереж (у тому числі готелів високого класу), які бу-

дуть відповідати усім вищеперерахованим нормам.  Враховуючи, що 
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наразі українські готелі перебувають у різних формах власності та уп-

равління, широко використовується франчайзинг, який не потребує 

зміни власника.  Створення сучасної готельної мережі в Україні, об’єд-

наної єдиним брендом і високим рівнем якості, пов’язане з певними 

проблемами: певним ризиком через бюрократичні процедури, можливі 

фінансові втрати. 

Водночас Україна гостро потребує підвищення маркетингової дія-

льності  в туристській спільноті та залучення до світового інформацій-

ного простору.  За кордоном бракує інформації про Україну загалом та 

про туристські послуги, які там надаються.  Для цього необхідно спря-

мувати зусилля на розвиток інформаційно-рекламної та виставкової ді-

яльності, організацію міжнародних та регіональних туристських сало-

нів, ярмарків, бірж в Україні. 

Діловий туризм в Україні має розвиватися на основі особливої ук-

раїнської національної специфіки, на свідомому рівні відтворення наці-

онального середовища, певного колориту й атмосфери. 

 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Сизько Ю.Р. 

Науковий керівник ‒ Абрамов.В.В., доцент  

 

Ставлення пересічних українців відіграє важливу роль у форму-

ванні та впровадженні в соціально-економічне життя населення такої 

діяльності, як сільський туризм. На цьому етапі все зовсім по-іншому – 

від абсолютної відмови від цього виду відпочинку до значного захоп-

лення його екологічністю та економічністю. У зв’язку з цим на перший 

план виходить популяризація ідеї сільського туризму та ознайомлення 

громадян України з його основними принципами. З метою упорядку-

вання наведеної вище інформації про феномен «сільського туризму», а 

також для узагальнення проблем та перспектив його розвитку в Україні 

було проведено SWOT-аналіз цієї діяльності, який охарактеризував су-

часний стан сільського туризму в Україні. і запобігти можливим про-

блемам. Проведений SWOT-аналіз дозволяє зробити певні висновки. 

По-перше, для подальшого розвитку сільського туризму в Україні необ-

хідно сформувати єдину нормативну базу, яка б контролювала цю сферу 

послуг. По-друге, класифікуйте існуючі заклади відпочинку. По-третє, 

розробити заходи, які б спонукали відпочиваючих до збільшення трива-

лості перебування в сільській садибі. По-четверте, у містах необхідно 

створити інформаційні центри, які б достовірно інформували населення 
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про власників агропоселень, цінову ситуацію та задовольнили всі інфо-

рмаційні потреби туристів. По-п’яте, обов’язковим є проведення трені-

нгів та семінарів для власників будинків, які можуть займатися сільсь-

ким туризмом, де вони могли б поділитися досвідом та отримати нові 

знання. По-шосте, для подальшого розвитку сільського туризму необхі-

дно категоризувати зелені садиби. Таким чином, враховуючи особливо-

сті надання послуг сільського туризму в Україні, можна згрупувати ви-

значальні проблеми, які перешкоджають розвитку цього виду туризму, 

у три блоки: 1. Інституційний. 2. Організаційний. 3. Фінансові. Інститу-

ційний комплекс проблем розвитку сільського туризму включає відсут-

ність законодавчої бази, необхідної для чіткого регулювання діяльності. 

Також є потреба у створенні єдиних інституцій, які б аналізували пото-

чну ситуацію та прогнозували розвиток сільського туризму. До органі-

заційного блоку проблем входять: низька інформаційна грамотність мо-

жливостей розвитку нового виду туризму між потенційними суб’єктами 

сільського туризму; слабкі комунікації; відсутність чіткого поділу та ка-

тегоризації садиб (сільськогосподарських поселень); недостатня поін-

формованість населення як споживача нових туристських послуг. До 

грошового блоку проблем розвитку цього виду діяльності можна відне-

сти практичну відсутність фінансової підтримки з боку країни, високі 

ставки за кредитами, відсутність пільг або спрощене оподаткування 

суб’єктів сільського туризму. 

Усунення сучасних соціально-економічних проблем сільської міс-

цевості можливе шляхом розвитку сільського туризму шляхом всебіч-

ного заохочення громадян України до участі в його розвитку та ви-

знання державою сільського туризму як важливої допоміжної ланки ту-

ристської галузі України. Позитивний вплив сільського туризму на ви-

рішення соціально-економічних проблем села полягає насамперед у 

тому, що він розширює зайнятість сільського населення (не тільки у ви-

робництві, а й у сфері послуг) та дозволяє диверсифікувати його діяль-

ність шляхом пошуку ніші, яка дозволить максимізувати прибуток. , 

підвищити стійкість до конкуренції, зменшити можливі виробничі, еко-

номічні та фінансові ризики. Важливою умовою сталого розвитку рек-

реації в українському селі, враховуючи сучасний стан економіки, є на-

лагодження регульованих партнерських відносин між державою, бізне-

сом та професійними організаціями, а також потреби сільського тури-

зму у розвитку та затвердження національних та місцевих організацій. 

програми соціально-економічного розвитку. 
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ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ І ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Козир Д.О. 

Науковий керівник – Абрамов В.В. доцент  

 

Лiкувaльний туризм здiйcнюєтьcя з мeтoю змiцнeння здoрoв'я i 

пeрeдбaчaє пeрeбувaння в caнaтoрнo-курoртниx уcтaнoвax. Tуризм iз 

мeтoю лiкувaння виoкрeмлeний i у клacифiкaцiї ociб, якi пoдoрoжують, 

рeкoмeндoвaнiй UNWTO. Meтoю oздoрoвчoгo туризму є прoфiлaктикa 

зaxвoрювaнь i вiдпoчинoк. Biн xaрaктeризуєтьcя бiльшoю тривaлicтю 

пoдoрoжi, вiдвiдувaнням мeншoї кiлькocтi мicт i бiльшoю тривaлicтю 

пeрeбувaння в oднoму мicцi, тoбтo пoряд iз прoвeдeнням дoзвiлля 

пeрeдбaчaє вiдпoчинoк. Bиoкрeмлeння oздoрoвчoгo туризму тaкoж 

вiдпoвiдaє клacифiкaцiї UNWTO.  

Oднiєю з нaйaктуaльнiшиx прoблeм у caнaтoрнo-курoртнiй гaлузi, 

якa зaгocтрилacя з пoчaтку пeрeбудoви eкoнoмiчнoї cиcтeми Укрaїни, є 

знaчнe змeншeння дeржaвнoгo фiнaнcувaння тa знижeння eфeктивнocтi 

упрaвлiння cпeцiaлiзoвaними лiкувaльнo-oздoрoвчими зaклaдaми, щo 

нeгaтивнo вплинулo нa рiвeнь їx кoнкурeнтocпрoмoжнocтi пoрiвнянo з 

iншими кoлeктивними зacoбaми рoзмiщeння. Boднoчac icнує прoблeмa, 

пoв‘язaнa з нeдocтaтньoю пoтужнicтю внутрiшнix тa зoвнiшнix тури-

cтcький пoтoкiв. Tрeбa вiдмiтити, щo цiни нa мeдичнe oбcлугoвувaння 

в Укрaїнi нижчe єврoпeйcькиx цiн, щo мoжe бути викoриcтaнo в якocтi 

кoнкурeнтнoї пeрeвaги при фoрмувaннi цiнoвoї cтрaтeгiї у рaмкax 

прoвeдeння мaркeтингoвoї цiнoвoї пoлiтики caнaтoрнo-курoртними пiд-

приємcтвaм. Oцiнкa якocтi рiзниx acпeктiв вiдпoчинку пoкaзує, щo 

укрaїнcькi курoрти, в пoрiвняннi з iншими мicцями для вiдпoчинку, ви-

грaють пo кiлькocтi пaм'ятoк, курoртнo-рeкрeaцiйниx i прирoдниx 

рecурciв, мoжливocтi лiкувaння i oздoрoвлeння. Нажаль наші курорти  

прoгрaють iншим курoртaм зa якicтю трaнcпoртнiй iнфрacтруктурi тa 

дoрoжньoгo пoкриття, в якocтi лiкувaльнo-прoфiлaктичнoгo xaр-

чувaння, рiвню рoзвитку iндуcтрiї рoзвaг, умoвaм вiдпoчинку для тури-

cтiв, якi пoдoрoжують нa aвтo. B тoй жe чac, уcя нaявнa caнaтoрнo-

курoртнa бaзa, якa нa ocнoвi нaукoвoгo пiдxoду cтвoрювaлacя дoвгi рoки 

i cьoгoднi мaє пeрeдoвi нaукoвi рoзрoбки у cфeрi лiкувaння, рeaбiлiтaцiї, 

вiднoвлeння i прoфiлaктики здoрoв'я у cвiтi, a тaкoж унiкaльнi прирoднi 

лiкувaльнi рecурcи які викoриcтoвуютьcя зaрaз нeeфeктивнo. 

Гoлoвними причинaми тaкoгo нeдoлiку є низькa oбiзнaнicть 

пoтeнцiйниx cпoживaчiв лiкувaльнo-oздoрoвчoгo туризму зa мeжaми 

нaшoї дeржaви, нeдocтaтня кoмпeтeнтнicть туриcтcькиx oпeрaтoрiв з 
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питaнь ocoбливocтeй лiкувaльнo-oздoрoвчиx прoгрaм нa курoртax 

Укрaїни. Звiдcи в ocнoвнoму увecь туриcтcький пoтiк приxoдитьcя нa 

липeнь-ceрпeнь, щo cпричиняє зa coбoю втрaту прибутку дo 65%. 

Bнacлiдoк пiдвищeнoгo пoпиту в пeрioд aктивнoгo ceзoну i пiдвищeння 

цiн нa лiкувaльнo-oздoрoвчi пocлуги, цiнoвa пoлiтикa caнaтoрнo-курoр-

тниx уcтaнoв нe вiдпoвiдaє якocтi, тим caмим cпричиняє зa coбoю 

нeзaдoвoлeння туриcтiв дo 20%. B кoнтeкcтi вищe нaвeдeнoгo тa для 

змiни cитуaцiї, щo cклaлacя, в цiляx рoзвитку лiкувaльнo-oздoрoвчoгo 

туризму нeoбxiднo aктивiзувaти eфeктивну мaркeтингoву дiяльнicть ту-

риcтcькo-рeкрeaцiйниx пiдприємcтв, a caмe нaпрaвити мaркeтингoвi aк-

тивнocтi в пeршу чeргу нa cтвoрeння кoнкурeнтoздaтнoгo курoртнoгo 

прoдукту, який вiдпoвiдaтимe cвiтoвим cтaндaртaм якocтi, щo дoзвoлить 

пeрeлaмaти тeндeнцiю пaдiння кoнкурeнтocпрoмoжнocтi cиcтeми 

caнaтoрнo-курoртнoгo лiкувaння, oздoрoвлeння в Укрaїнi i oднoчacнoї 

дocтупнocтi її пocлуг для ширoкиx вeрcтв нaceлeння. 

 

 

РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 

ТУРИСТСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 

 

Садигова Д.М. 

Науковий керівник – Абрамов В.В., доцент  

 
Релігійний туризм – це різновид туризму, пов'язаний з наданням 

послуг і задоволенням потреб туристів, що прямують до святих місць і 
релігійних центрів, що знаходяться за межами звичайного для них сере-
довища.  

Він поділяється на такі різновиди як :  

 паломницький туризм – це сукупність поїздок представників 
різних конфесій з метою паломництва; 

 езотеричний туризм – його метою е розширення традиційного 
релігійного світогляду, і відповідно до цієї мети здійснюється філософ-
ський пошук у процесі подорожі; 

  екскурсійно-пізнавальний туризм який спрямований на відві-
дування місць, пов'язаних з історією релігій та їх культових споруд;  

 сакральний туризм – вид, коли турист під час відвідування пе-
вних місць створює, відновлює або підкреслює зв'язок з уявним потой-
бічним.  

 За геопросторовою ознакою релігійно-паломницький туризм по-
діляють на локальний, регіональний і глобальний. На місцевому рівні 
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релігійно-паломницького туризму зазвичай поширені одноденні подо-
рожі, регіональні - короткострокові та глобальні - довгострокові. Біль-
шість паломників цікавляться відвідуванням монастирів, храмів, визна-
них святих місць: джерел, каменів, гір, де «явилася» Божа Матір чи 
хтось із святих, а до об’єктів священної історії паломників належать такі 
місця, як місце народження Ісуса, Богородиця, розп’яття Ісуса та інші 
місця, що нагадують про основні віхи біблійної історії, також палом-
ники менше звертають увагу на якість обслуговування в закладах про-
живання та харчування. Паломництво ґрунтується на вірі, любові та по-
вазі до святині. Щоб здійснити паломництво, необхідно заздалегідь під-
готуватися до нього, виконати певні релігійні цілі, як-от молитви, піст, 
утримання від гніву, роздратування, осуду, утішання, зберегти душевну 
рівновагу. Раніше за традицією більшість людей ходили до святих місць 
пішки, у зручному витоптаному взутті, лише дуже слабких возили на 
возах. З молодих і здорових тільки вельможі дозволили собі порушити 
правило прочан – йти пішки. Ночували в корчмах або селяни на сінях. 

Джерела релігійного туризму сягають часів становлення основних 
світових релігій: християнства, ісламу, іудаїзму та буддизму. Турист-
ські потоки, пов'язані з іншими релігіями, незначні. Щорічно у світі 
здійснюють паломництво понад 220 мільйонів людей, у тому числі 150 
мільйонів – християни, 50 мільйонів – мусульмани, буддисти, 20 міль-
йонів – представники інших конфесій. Він виконує ряд важливих функ-
цій, серед яких пізнавальна, естетична, освітня. Пам’ятки церковної іс-
торії та культури є засобом зміцнення національної свідомості та само-
свідомості, відтворення історичної пам’яті, виховання патріотизму, ро-
звитку естетичних і художніх смаків.  

Релігійний вид туризму більш стійкий до будь-яких коливань, ніж 
інші види туризму. Світ вже переконався, що за умови дотримання пра-
вил безпеки туризм, у тому числі релігійний, може бути безпечним на-
віть під час пандемії. 

Релігійні туристcькі поїздки в Україну можуть охопити всі регіони 
країни, адже в кожному регіоні є святі місця, які хочуть відвідати пало-
мники. Вони відомі своїми фізичними характеристиками, лікувальними 
властивостями і явищами святих, а також неповторною красою архіте-
ктурних ансамблів. Найбільш привабливими для релігійного туризму в 
Україні є Києво-Печерська, Почаївська та Святогірська лаври. Цей 
вид туризму має особливе значення для розвитку внутрішнього тури-
зму в Україні, оскільки викликає великий інтерес не лише для вірую-
чих, а й для інших верств населення. Адже закономірним наслід-
ком тривалого домінування в суспільстві атеїстичних ідей та ідеологіч-
них заповідей в оцінці релігійних явищ, антирелігійної пропага-
нди та порушення конституційного принципу свободи совісті є підви-
щена увага до тих явищ, які тривалий час було заборонено. 
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Нині в деяких країнах світу посилилася міжетнічна напруженість, 
що свідчить про недоліки в освітній та культурній політиці цих країн. 
Для цього потрібна комплексна робота щодо збагачення населення 
знаннями про культуру свого та інших народів. Необхідно виховувати 
у населення повагу до традицій і духовного життя різних народів. Важ-
ливу роль у цьому може зіграти туризм, у тому числі релігійний. У су-
часних умовах проблема розвитку туризму особливо актуальна для 
оздоровлення економіки деяких країн, зміцнення контактів між пред-
ставниками різних конфесій. Це також стосується і України. 

Першочергові завдання щодо розвитку релігійного туризму в Ук-
раїні необхідно виконати таким чином: 

 провести повномасштабну реставрацію давніх релігійних архіте-
ктурних об’єктів; 

 відновити дерев’яну культову архітектуру; 

 реставрувати і відновити давні живописні, скульптурні і пись-
менні культурні об’єкти; 

 відновити палацові комплекси та облаштувати їх території; 

 необхідно видавати популярну літературу іноземними мовами, у 
якій доступно та захоплююче систематично інформувати про релігійну 
історію України, розвиток окремих релігійних і духовних осередків, її 
видатних діячів, багато з яких проживали в Західній Європі, існування 
в країні сакральних і святих місць. 

 сформувати систему пільг для тих туристських організацій, які 
будуть активно просувати релігійний туризм у своєму пакеті послуг; 

 створити системи пільг для інвесторів з метою залучення інвес-
тицій у реставрацію історичних пам’яток України; 

 розробити оптимальні маршрути для релігійних туристів, при 
цьому із залученням до маршруту відповідних інших історичних місць 
України. 

 
 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ЗАХОДІВ В РЕСТОРАНІ 

 

Піддубна Є.В. 

Науковий керівник – Соколенко А.С., канд. екон. наук, доцент 

 

Зниження витрат є актуальним завданням для громадського харчу-

вання. У статті розглядаються організаційні заходи, спрямовані на зни-

ження витрат виробництва та обігу при організації та обслуговуванні 
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бенкетів у ресторані мережевого готелю. Визначено ефективність вико-

ристання теплових шаф для зберігання порціонованих основних гаря-

чих страв у гарячому стані. Встановлено, що це рішення дозволяє ско-

ротити тимчасові та трудові витрати при обслуговуванні банкету. 

Ключові слова: банкет, витрати, шляхи зниження, теплова шафа. 

Для раціональної організації процесу надання послуг необхідно 

дотримуватися низки вимог: створити клієнтам максимально комфортні 

умови при користуванні послугами, дотримуватися мінімально можли-

вих термінів надання послуг, підвищувати якість обслуговування кліє-

нтів та якість самих послуг, економити час клієнтів на оформлення та 

видачу замовлення. [1]. 

Необхідність розробки методичних і організаційних основ зни-

ження витрат виробництва. Рішення великою мірою залежить від удо-

сконалення теоретичної бази обліку та зниження виробничих витрат; 

від впровадження ресурсозаощаджувальних та високопродуктивних те-

хнологій; від формування маркетингової політики підприємства; від ін-

форматизації та автоматизації системи обліку та управління витратами 

виробництва на підприємствах [2]. 

Метою досліджень є розробка та впровадження заходів, що дозво-

ляють знизити трудові та тимчасові витрати при організації та обслуго-

вуванні заходів на підприємствах громадського харчування. 

Об'єкт дослідження – послуги з організації харчування та обслуго-

вування бенкетів, що надаються рестораном у готелі категорії «чотири 

зірки».  

Аналіз діяльності ресторану при готелі показав, що заклад регуля-

рно організовує банкети, і для їх обслуговування виділяють групи куха-

рів та офіціантів:  чотири офіціанти , чотири кухарі. З метою забезпе-

чення високої якості кулінарної продукції під час обслуговування конт-

ролюється температура подачі: супів – не нижче 75 °С, основних гаря-

чих страв – не нижче 65 °С.  

З метою скорочення часу обслуговування пропонується викорис-

тати камеру для зберігання кулінарної продукції в гарячому стані (хот 

бокс). Теплова шафа по конструкції нагадує звичайні закриті стелажі з 

вмонтованими електричними нагрівальними елементами. Рівень темпе-

ратури повітря (від 50 до 80 °С) всередині шафи підтримується за допо-

могою спеціальних терморегуляторівВизначено, що час обслугову-

вання скорочується з 55 до 37 хв. Збільшення швидкості обслуговування 

відбувається завдяки скорочення часу очікування офіціантом порціону-

вання та оформлення кухарем основних гарячих страв. 
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Використання теплової шафи при організації та обслуговуванні 

бенкету також дозволяє скоротити чисельність працівників та знизити 

вартість заходу: два офіціанти,  два кухарі. 

Впровадження заходів при організації та обслуговуванні бенкету в 

ресторані, що дозволяють знизити витрати, мають переслідувати такі 

цілі: підвищення продуктивності праці за збереження високої якості 

страв та обслуговування; постійну підтримку лише на рівні заданих по-

казників якості, тобто «уніфікація» якості страв та високий рівень сер-

вісу; високі смакові переваги страв та виробів. 

Успішна реалізація програми скорочення витрат та створення ме-

ханізму регулярної оптимізації витрат дозволить ресторану підвищити 

ефективність. Для цього необхідно розробляти організаційні заходи, за-

вдяки яким можна спланувати діяльність закладу, спрямовану на дося-

гнення мінімальних витрат на виробництві та при обслуговуванні. 
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Актуальність обраного дослідження полягає в тому, що специфіка 

ресторанного бізнесу як галузі сфери послуг передбачає не тільки по-

ліпшення якості життя людей, але і впровадження інноваційних техно-

логій господарювання в галузі ресторанного бізнесу. в українських реа-

ліях сьогодення сфера ресторанного бізнесу перебуває лише у процесі 

формування через проблеми сучасного економічного та політичного 

стану країни. З метою стимулювання підприємницької активності у 

сфері ресторанного господарства одним із найпотужніших інструментів 

у конкурентній боротьбі є подальше впровадження інноваційних підхо-

дів на підприємствах. Будь-яке сучасне обладнання для громадського 

харчування, в якому використовуються інноваційні технології, що роб-

лять його більш ефективним і екологічно безпечним, можна назвати 
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інноваційним обладнанням для громадського харчування. Матеріально-

технічна основа підприємства ресторанного господарства є, з од-ного 

боку, вагомою причиною інноваційного розвитку, з іншого – його нас-

лідком. Завдяки тому, що багато великих підприємств громадського ха-

рчування прокладають шлях, використовуючи сучасні технології для 

досягнення і поліпшення бізнес-цілей, сьогодні інноваційне обладнання 

вийшло на передній план в індустрії громадського харчування.  

В Україні можна спостерігати такі сучасні інноваційні тенденції. 

З’являються  монозаклади,  як  правило,  вони  зосереджуються  на  при-

готуванні певної етнічної страви з варіаціями. Також можна відзначити, 

що заклади вуличної їжі виходять на якісно новий рівень приготування 

і обслуговування. У сфері маркетингу відбувся зсув від традиційних ре-

кламних інструментів до співпраці з аудиторією он-лайн та провідною 

роллю SMM (Social Media Marketing). Таким чином, будь-який клієнт 

може вплинути на репутацію закладу своїм відгуком в інтернет-мереж. 

Незважаючи на кризу, у готельно-ресторанній галузі поступово запро-

ваджуються елементи автоматизації виробництва: електронне меню, 

нові технології приготування їжі, можливість використання знижки за 

допомогою додатків на мобільному телефоні тощо. 

На сьогодні в Україні можна відзначити такі тенденції розвитку 

роботи закладів ресторанного бізнесу: популяризація та поліпшення ре-

путації вуличної їжі; впровадження мерчандайзингу (збуту продукції та 

послуг); відкриття концептуальних та монозакладів; організація обслу-

говування за системою кейтеринг, відкриття ресторанів пан-азіатської, 

в’єтнамської та китайської кухонь; 

Для сфери ресторанного господарства характерний швидкий рух 

інформації, у цій галузі дуже важливо мати актуальну інформацію на 

власному сайті, впроваджувати активну рекламну кампанію в соціаль-

них мережах тощо. Наразі в закладах ресторанного господарства вико-

ристовується багато сучасних інформаційних технологій: інформаційні 

системи резервування, інтегровані комунікаційні мережі, мультимедіа, 

інформаційні системи управління тощо.  

Сучасна розвинута комп’ютерна система CRS (Computer 

Reservation System) дозволяє значно полегшити процес резервування. 

Використання QR-коду дозволяє інтенсивно використовувати можли-

вості онлайн та офлайн методів одночасно з більшим ефектом. Цей ви-

нахід є надзвичайно корисним для аудиторії, яка віддає перевагу техно-

логіям, та спрощує популяризацію закладу у випадках, коли викорис-

тання класичних рекламних засобів є незручним.  

Найбільш популярними автоматизованими системами управління 

рестораном в можна вважати програмні комплекси Fidello F&B, Micros, 
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SERVIO, 1C-Парус: Ресторан + Бар + Кафе, Iikoта, R-keeper (Степова, & 

Когут, 2014). Глобальне  завдання  інформаційних  технологій  –  спри-

яти  прибутковості  й ефективності бізнесу, спростити його управління 

і підвищити різноманітні економічні показники та конкурентоспромож-

ність, зменшити частку неефективної праці, втрачання грошей та часу 

Перспективи  подальших  наукових  розвідок  спричиняють  роз-

виток  технологій для ресторанного бізнесу, який здатний досягати ве-

ликих висот, а використання інноваційних розробок, їх втілення в су-

часному ресторані – це ще один крок у створення ідеальної кухні, під-

вищення іміджу, попиту, лояльності споживачів по-слуг  сфери  ресто-

ранного  бізнесу.  В  подальшому  перспективними  можуть  бути ви-

вчення  сучасного  закордонного  досвіду  і  розробка  механізму  впро-

вадження в діяльність закладів нових інноваційних технологій господа-

рювання. Вважаємо, що це дозволить закладам ресторанного господар-

ства ефективно реалізовувати послуги та бути конкурентоздатними у 

жорстких ринкових умовах господарювання. 

 

ПРОГРЕСИВНІ СПОСОБИ ПРИГОТУВАННЯ КУЛІНАРНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 

 

Тян А.А. 

Науковий керівник – Соколенко А.С., канд. екон. наук, доцент 

 

Технічний прогрес в індустрії харчування є актуальним питанням, 

яке призводить до вдосконалення традиційних технологічних процесів 

та розробки інноваційних рішень швидкого приготування та тривалого 

зберігання їжі. Cook&Chill, Cook&Freeze, Cook&Hold Cook&MAP, 

CapKold, PacoJet та ін. - це прогресивні технології приготування куліна-

рної продукції, які на данний момент в індустрії харчування вимагають 

вивчення факторів, що формують якість страв і напівфабрикатів. 

Інновації у сфері виробництва кулінарної продукції пов'язані з по-

шуком нових способів та засобів, що забезпечують економічне отри-

мання якісних та безпечних страв та напоїв, включаючи харчову цін-

ність, органолептичні властивості, а також властивості, що визначають 

користь для здоров'я. Технічний прогрес в індустрії харчування призво-

дить не тільки до вдосконалення технології традиційних продуктів і 

створення продуктів нового покоління, але і розробки технологічних рі-

шень швидкого приготування і тривалого зберігання їжі. 

Сучасні технології приготування кулінарної продукції представ-

лені декількома напрямками, що сформувалися внаслідок особливостей 
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виробництва, зберігання, транспортування, регенерації (відновлення 

методом розігріву) та реалізації кулінарної продукції [1]. 

Технологія Cook&Chill – «готуй та охолоджуй» (англ.) – готова ку-

лінарна продукція не заморожується, а швидко охолоджується до тем-

ператури від плюс 2 °С до плюс 4 °С, щоб не залишатися в «зоні небез-

пеки» розмноження мікроорганізмів (в діапазоні температур від плюс 4 

°С до плюс 60 °С).  

Технологія Cook&Freeze – «готуй та заморожуй» (англ.) – техно-

логія приготування кулінарної продукції та напівфабрикатів різного 

ступеня готовності з подальшим глибоким шоковим заморожуванням. 

Головним критерієм цього процесу є швидкість замерзання, а чи не те-

мпературний режим. Особливості зміни стану харчових систем при за-

морожуванні визначаються процесом кристалоутворення, що супрово-

джується змінами фізико-хімічних, біохімічних та морфологічних влас-

тивостей, а також залежить від умов заморожування. 

Переваги шокової заморозки полягає в тому, що температура го-

тового кулінарного виробу знижується з плюс 85 до мінус 18 °С за чо-

тири години. При цьому зменшуються втрати вологи, мінімізуються не-

бажані біохімічні зміни, що призводить до збереження цінності проду-

кту. Сюди ж належать «нітро-технології» – заморожування із застосу-

ванням рідкого азоту. 

Технологія Cook&Hold – «готуй і зберігай» (англ.) – технологія 

приготування кулінарної продукції з подальшим зберіганням у термо-

портах та термоємностях для подачі у гарячому вигляді через деякий 

проміжок часу. 

Технологія Cook&MAP – «готуй та упаковуй у модифікованій га-

зовій атмосфері» (англ.) - технологія приготування сирих та термічно 

оброблених кулінарних виробів з наступним упакуванням у середовищі 

«захисної атмосфери». До переваг цієї технології відносять: збільшення 

терміну придатності швидкопсувних харчових продуктів; зменшення 

зростання мікроогранізмів; підтримання форми та текстури їжі; збере-

ження кольору та поживної цінності продуктів. Модифікована газова 

атмосфера (МГС) – здійснює заміщення повітря в упаковці для вида-

лення кисню, тим самим захищає та продовжує термін зберігання про-

дуктів харчування без використання стабілізаторів та консервантів. Те-

хнологія CapKold – Controlled Atmospheric Packaging Kept Cold – «упа-

ковка з контрольованою внутрішньою атмосферою, що зберігається 

охолодженою» (англ.) – приготування продуктів у котлах з паровими 

сорочками або технологія sous-vide. 
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Sous-vide – це технологія приготування герметично упакованої 

продукції у водному середовищі або на водяній бані за низької темпе-

ратури протягом тривалого часу (до 72 годин). Перевагою даної техно-

логії є покращення смакових якостей та збереження насиченого аро-

мату; зменшення усушки та втрат маси продуктів; збільшення термінів 

зберігання [2-4]. 

Технологія PacoJet (пакоджеттинг) – заснована на гомогенізації за-

морожених продуктів, вони перемелюються на дрібну крихту, утворю-

ючи пюреподібну масу. Це технологія молекулярної кухні, яка отри-

мала назву від приладу гомогенізатора, випущеного фірмою PacoJet.  

Таким чином, розвиток інновацій в харчуванні, а саме таких про-

гресивних технологій, як Cook&Chill, Cook&Freeze, Cook&Hold 

Cook&MAP, CapKold, PacoJet пов'язані з впровадженням прогресивних 

технологій приготування кулінарної продукції, вимагають подальшого 

вивчення факторів, що формують якість страв і напівфабрикатів. Ці те-

хнології мають велике значення в розвитку іновацій в харчуванні. 

 

 

МОНОКОНЦЕПЦІЯ – НОВИЙ ТРЕНД В ЗАКЛАДАХ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Пономар В.С. 

Науковий керівник – Соколенко А.С., канд. екон. наук, доцент 

 

На цей час індустрія громадського харчування у світі включає ве-

личезну кількість різноформатних закладів з різними формами обслуго-

вування, великим асортиментом кулінарної продукції та обладнання. 

Ресторатори та управлінці постійно перебувають у пошуку незвичайних 

та нових рішень для підприємств громадського харчування. Таким рі-

шенням для багатьох підприємств є особлива концепція, що вирізняє їх 

серед конкурентів. 

Все більше і більше стало з'являтися підприємств харчування з 

найширшим вибором страв та напоїв. Така концепція має місце бути, 

адже чим ширший асортимент, тим більша ймовірність, що гість, знайде 

в меню щось на свій смак, однак і тут є підступ. Встежити за якістю 

такої кількості найменувань вкрай складно. У світлі вищесказаного од-

ним із перспективних напрямів став новий тренд у громадському хар-

чуванні – моноконцепція. 

Моноконцепція – концепція підприємства громадського харчу-

вання, що передбачає використання одного продукту (або виду проду-
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кту) як основу та побудову меню навколо нього. На сьогодні монокон-

цептуальні підприємства мають на увазі високий рівень обслугову-

вання, цікаві дизайнерські та технологічні рішення. 

Нині на ринку громадського харчування найбільш відомим пред-

ставником та законодавцем моди на монокухню є Михайло Зельман. 

Дев’ять років тому, 2012 року Михайло Зельман сформулював так 

званий «Монопродуктовий маніфест». 

Згідно з цим документом, основна причина виникнення монокон-

цепцій у ресторанному бізнесі – це відображення на конкретному ринку 

абсолютно загальних, глобальних процесів, що стосуються різних обла-

стей. Їх причини – розвиток технологій, прискорення часу та спожи-

вання. На сьогодні виробники великим вибором послуг та продуктів 

провокують у споживачів нескінченний вибір, тому саме перенасичення 

ринку спричинило виникнення монопродуктових ресторанів.  

Другий і не менш важливий аспект «Монопродуктового маніфе-

сту» свідчить, що підприємство, яке має невеликий асортимент, для ус-

піху на ринку має пропонувати споживачеві найкращу страву у місті. І 

саме моноконцепція дозволяє виробнику стати найкращим на ринку. 

Моноконцепція передбачає економію на кожному етапі роботи, 

починаючи від закупівлі устаткування й сировини до витрат за виплату 

зарплат зайвим працівникам.  

Ще один плюс використання монопродуктової концепції в ресто-

ранному бізнесі – це можливість проявити фантазію, свою креативність 

та показати багатогранність вибраного продукту. 

«Rooster Grill Restaurant» – один з перших монопродуктових рес-

торанів в Україні, який не тільки вивів кухню на новий рівень, а й успі-

шно працює в сучасних реаліях. 

В Україні у цей час також функціонує декілька інших моноресто-

ранів. Так, в Одесі працює «Фарш», який має досить широкий асорти-

мент бургерів, навіть з котлетами з м'яса страуса. «Call me Cacao» – одне 

з перших монозакладів в Україні та єдине монокафе, в якому готують 

виключно какао та варіації на його тему. Заклад позиціонує себе як ка-

каоварня, перша та поки що єдина в Україні. 

Так, наприклад, якщо взяти помідори як концептуальний формат, 

на думку відразу спадають страви: супи, гарячі страви, пироги з помі-

дорами, а також дуже незвичайні десерти, приготовані з помідорів і на-

віть напої. 

Загальна ідея такого підприємства полягає у наданні послуг гро-

мадського харчування для мешканців та гостей міста за меню, побудо-

ваним на основі помідорів. Таке меню дозволяє гостям ресторану поди-

витися на помідори з іншого боку: скуштувати нові незвичайні страви, 
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здивуватися незвичайним смаком давно знайомих страв, в рецептуру 

яких було внесено помідори. 

Таким чином, монопроєкти у громадському харчуванні є перспек-

тивним напрямком і одним із найцікавіших є помідори. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ 

 

Шаповалова А. А. 

Науковий керівник – Влащенко Н. М., канд. екон. наук, доцент 

 

Туризм сьогодні вважається одним із найперспективніших напря-

мів соціально-економічного розвитку країни, регіонів та міст. Адже ту-

ристична індустрія генерує 4,2% валового продукту в світі [1]. Аналіз 

ситуації в Україні показує, що туристичне господарство поступово роз-

вивається, хоч не характеризується стабільним зростанням. 

Кількість іноземних мандрівників, які в’їхали до України у 2021 

р., зросла на 26,3%, у порівнянні з 2020 р., та становила майже 4,3 млн 

осіб [2]. Аналогічне коливання за роками кількості туристів є характер-

ним і для внутрішнього туризму. Водночас, у нашій країні є всі переду-

мови для розвитку туризму: історичні, географічні, природні, економі-

чні, соціально-демографічні. Відповідно, причинами нестабільності є 

низка проблем, які уповільнюють розвиток туризму в Україні та галь-

мують розвиток туристичної індустрії. Насамперед у засобах масової 

інформації населення активно проводиться реклама міжнародного ту-

ризму та майже відсутня реклама внутрішнього туризму, за винятком 

загальновідомих зон туризму та рекреації (Півдня України та Карпат). 

По-друге, відсутні кошти на реконструкцію пам’яток історії та ар-

хітектурного мистецтва, а залучення інвестицій гальмується через нев-

регульовану нормативно-законодавчу базу країни. Як відомо, значна кі-

лькість населених пунктів України – Хотин, Межиріччя, Ізяслав, Шарі-

вка тощо та інші мають визначні пам’ятки архітектури ХVІІ-ХІХ сто-

ліття, для відновлення яких необхідні значні капіталовкладення. 

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-43
https://www.facebook.com/zelmanschool/posts/481328392067285/
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По-третє, в Україні не розвинений сектор інформаційного супро-

воду туристичної індустрії. У містах України майже відсутня можли-

вість безкоштовного отримання буклетів-путівників історико-культур-

них пам’яток міста. Крім того, не у всіх містах є такі путівники, що обу-

мовлено вузьким тлумаченням туризму та малою поінформованістю 

про різноманітність туристичних послуг. 

По-четверте, різноманіттям туристичних послуг можуть похвали-

тися переважно міста-мільйонери, міста загальновизнаних зон рекреації 

та туризму, деякі історичні та культурні центри. У той же час в більшо-

сті міст України можна розвивати промисловий, оздоровчий та інші 

види туризму. Але для цього потрібні інвестиції для створення бізнес-

центрів, рекреаційних зон відпочинку, які поєднували в собі пасивні та 

активні види рекреації. Наявні проблеми гальмують розвиток туризму 

та туристичної індустрії в Україні. Вирішення розглянутих проблем 

вплине як на поліпшення економічного, так і соціального розвитку кра-

їни. 

Для забезпечення сталого розвитку туризму в Україні необхідно 

підвищити рівень використання ресурсного потенціалу, професійну під-

готовку персоналу в індустрії туризму, розвитку транспортної інфра-

структури, знизити сезонність та просторову нерівномірність розподілу 

туристів, підвищити фінансові показники підприємств індустрії тури-

зму тощо. 

Останнім часом набувають великого значення внутрішні фактори, 

що впливають на розвиток туризму та визначають конкурентоспромож-

ність певних регіонів (дестинацій). До них насамперед відносять стан 

матеріально-технічної бази, пов’язаної із розвитком засобів розмі-

щення, транспорту, підприємств харчування, побутового обслугову-

вання, рекреаційної сфери, роздрібної торгівлі тощо. Крім того, необхі-

дно виділити такі фактори, безпосередньо пов’язані з попитом та про-

позицією туристських послуг:  

– зростання поінформованості споживачів та зміна їх переваг, що 

передбачає перехід від стандартизованого масового туризму до дифере-

нційованого з гнучкішими та різноманітнішими формами обслугову-

вання; 

– зростання ролі координації діяльності у сфері туризму та проце-

сів монополізації (партнерські відносини великих фірм із середнім та 

малим бізнесом; створення туристських спілок на основі вертикальної 

інтеграції; концентрація та глобалізація туристського бізнесу тощо);  

– забезпечення сфери туризму кадрами (збільшення чисельності 

працівників; підвищення значення їхньої професійної підготовки; по-

ліпшення організації праці тощо); 
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– сприяння розвитку приватного туристського бізнесу (створення 

умов, за яких забезпечується ефективна реалізація туристських послуг 

на основі професійного маркетингу, що, у свою чергу, викликає необ-

хідність підвищення кваліфікації персоналу); 

– підвищення значущості засобів масової інформації в рекламі та 

просуванні туристських послуг тощо. 
Список використаних джерел: 
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СТРУКТУРА МІСТА-КУРОРТУ ЯК КЛАСТЕРНОГО 

УТВОРЕННЯ 

 

Монастирьова К. А. 

Науковий керівник – Влащенко Н. М., канд. екон. наук, доцент 

 

Центрами лікувального туризму, до яких спрямовуються турист-

ські потоки з лікувальними цілями, є оздоровчі курорти. В Україні фу-

нкціонує 58 курорти міжнародного та загальнодержавного значення, а 

також 10 місцевого значення [1]. Розташування курортів територією Ук-

раїни, на відміну самих видів лікувального туризму, нерівномірно. З 24 

регіонів України лише у 15 функціонують курорти міжнародного та 

державного значення. 

Найбільшим курортним регіоном країни є Карпатський, у якому 

понад третини всіх курортів країни (Закарпатська область – 9, Львівська 

– 6, Івано-Франківська – 4, а також курорти Чернівецької області). 

Другу позицію займає Азово-Чорноморський регіон, де функціо-

нує 13 курортів. Більша половина з них розташована на Одещині (7), на 

Херсонщині – 3, на Запорізькій – 2 та 1 у Миколаївській областях. 

Структуру міста-курорту як кластерного утворення складають три 

ріні, які охоплюють різні види діяльності курорту та різні за силою види 

впливу на його діяльність. 

Перший рівень характеризує розвиток лікувальної інфраструктури 

курорту та відповідні виробничі зв’язки між підприємствами, які функ-

ціонують на цій території. Перший рівень складають чотири головних 

блоки підприємств: 

– підприємства курортної інфраструктури (бювети мінеральних 

вод, водолікарні, курортні поліклініки тощо); 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3388681-ukrainu-torik-vidvidali-ponad-4-miljoni-inozemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3388681-ukrainu-torik-vidvidali-ponad-4-miljoni-inozemciv.html
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– науково-дослідні установи, які займаються вивченням природ-

них лікувальних факторів, вдосконаленням методик лікування тощо; 

– санаторно-курортні заклади, до яких відносять санаторії, пансіо-

нати з лікуванням, реабілітаційні центри на курортах, курортні готелі, 

дитячі табори тощо; 

– лікувально-оздоровчі ресурси, на базі яких формується лікуваль-

ний профіль курорту: мінеральні води, лікувальні грязі, лікувальній клі-

мат тощо. 

В центром першого структурного рівня є рекреанти, які здійсню-

ють оздоровчу діяльність та з’єднують зазначені чотири блоки. 

Другий рівень становить обслуговуючу інфраструктуру курорту, 

до якої зараховують підприємства транспорту та зв’язку, комунальні 

підприємства, роздрібної торгівлі, заклади харчування, організації до-

звілля, екскурсійні підприємства тощо. До цього з рівня можна віднести 

і підприємства харчової промисловості, медичної та фармацевтичної 

промисловості, які забезпечують усім необхідним як безпосередньо ре-

креантів, так і всі інфраструктурні підприємства першого рівня. 

Третій рівень становить управлінську ланку регіонального та за-

гально-державного рівня, яка впливає на діяльність санаторно-курорт-

ної сфери загалом або окремих курортів через запровадження та конт-

роль дотримання законодавчих актів в зазначеній сфері. 

Зазначимо також наявність конкурентного середовища в курорт-

ній сфері, яке впливає на діяльність підприємств першого та другого рі-

внів. Курортні регіони в межах країни конкурують за: 

– залучення інвестиційних ресурсів (зовнішніх та внутрішніх); 

– державне фінансування (забезпечення) санаторно-курортної 

сфери; 

– за трудові ресурси (лікарів оздоровниць та адміністративно-

управлінський персонал високої кваліфікації як для санаторіїв, так і для 

курортних готелів тощо); 

– за залучення рекреантів як головної умови соціально-економіч-

ного розвитку курорту. 

Зазначимо наявність значного конкурентного впливу з боку зако-

рдонних курортів, який стимулює вдосконалення якості обслугову-

вання рекреантів в процесі формування як «м’якого», так і «твердого» 

санаторно-курортного продукту. 
Список використаних джерел: 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ІМІДЖУ ТУРИСТСЬКОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Бережной Д. В. 

Науковий керівник – Влащенко Н. М., канд. екон. наук, доцент 

 

В епоху «інформаційного суспільства», коли уявлення людей про 

світ і процеси, що відбуваються, значною мірою формуються засобами 

масової комунікації, коли репутація будь-якого суб'єкта і об'єкта стала 

відігравати набагато важливішу роль, ніж раніше, імідж підприємства 

набуває статусу одного з основних ресурсів, які зумовлюють його еко-

номічну перспективу. Необхідність дослідження іміджу підприємства 

зумовлена розумінням того, що імідж підприємства є реальним управ-

лінським ресурсом, що істотною мірою зумовлює успішність його еко-

номічних і соціальних позицій; важливістю виявлення основних струк-

турних компонентів іміджу підприємства, скерованих на його позицію-

вання в інформаційному просторі; необхідністю дослідження наукового 

вивчення комунікаційних процесів, що впливають на формування імі-

джу підприємства [1]. 

Суб’єктами, тобто носіями корпоративного іміджу, його комуніка-

торами, адресантами можуть бути всі, хто і що здатне поширювати ін-

формацію в масштабах підприємства і за його межами, тобто різні кате-

горії персоналу, громадські організації, а також ті, від кого конкретно 

виходить «соціальне замовлення», тобто суб’єктів-організаторів, чиї ін-

тереси реалізуються в процесі формування іміджу. Поняття суб’єкта ав-

томатично поширюється і на носіїв, провідників цього інтересу, тобто 

канали і засоби інформації. 

Основними складовими іміджу організації є: 

- корпоративна філософія; 

- історія-легенда організації; 

- зовнішній вигляд організації; 

- корпоративна культура; 

- розвиток стосунків з громадськістю. 

Даний опис складових іміджу є загальним. 

Зазвичай виділяють імідж організації для різних груп громадсько-

сті: для споживачів, партнерів, персоналу, для державних, фінансових 

структур, для громадських організацій, для місцевої громади, для між-

народних організацій тощо. 

Найбільші маркетингові зусилля туристських підприємств спря-

мовані на імідж для реальних та потенціальних споживачів. Для його 
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створення часто використовують систему контролю якості, надання ін-

формації про тури в зручному для споживача форматі (на сайті, соціа-

льних мережах, використовують персональну розсилку через Вайбер та 

Телеграм тощо). 

З урахуванням того, що туристські фірми мають безліч ділових 

зв’язків, великого значення набуває імідж для їх партнерів. Партнерами 

туристських фірм-операторів є туристські агенти, страхові компанії, 

транспортні підприємства, засоби розміщення, авіакомпанії, екскур-

сійні бюро тощо. Для створення іміджу для зазначеної групи сприй-

няття зазвичай використовують принципи побудови взаємин на основі 

маркетингової концепції В2В. Її основу складають добропорядність, ві-

дкритість та надійність у відносинах між контрагентами туристського 

бізнесу. 

Чим більший розмір туристського підприємства, тим більшу заці-

кавленість воно має у державних та фінансових структур та громадсь-

ких організацій як роботодавець, інвестор, меценат, як бізнес-одиниця 

у складі міста, регіону та країни, оскільки такі підприємства впливають 

на інвестиційний клімат відповідних дестинацій та на їхню ділову акти-

вність. У свою чергу державні структури мають сприяти поліпшенню 

ділової активності туристських підприємств через нормативно-правове 

регулювання, зокрема податкове, інвестиційне стимулювання тощо. 

Імідж туристських підприємств для персоналу складають рівень 

заробітної плати, соціальні пакети для персоналу, можливість кар’єр-

ного зростання, підвищення кваліфікації за кошти роботодавця, умови 

праці, наявність стійкої корпоративної культури тощо. 

Таким чином, формування ефективного іміджу туристського під-

приємства – процес складний та багатогранний, що потребує достатньої 

кількості часу, особливої уваги та великих зусиль. Туристське підпри-

ємство має постійно дбати про формування та підтримання доброзич-

ливого ставлення суспільства та співробітників до себе. Наука ство-

рення позитивного образу туристського підприємства потребує компле-

ксного підходу. Команда професіоналів, що працює над проблемою фо-

рмування та підтримки іміджу, повинна мати синтез знань у різних га-

лузях, таких як психологія, дизайн, журналістика і навіть фізіологія лю-

дини. 
Список використаних джерел: 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Мамчур В. О. 

Науковий керівник – Влащенко Н. М., канд. екон. наук, доцент 

 

З розвитком ринкового механізму проблема конкурентоспромож-

ності підприємств туристичного господарства різко загострилася, та її 

вирішення вимагає від суб’єктів господарювання активного пошуку 

шляхів та методів створення конкурентних переваг на ринку турпослуг. 

У зв'язку з цим забезпечення конкурентоспроможності необхідне для 

закріплення позицій на ринку з метою отримання максимального при-

бутку та сталого розвитку в довгостроковій перспективі. 

Конкурентоспроможність - це властивість об'єкта, що характери-

зується ступенем реального чи потенційного задоволення ним конкрет-

ної потреби у порівнянні з аналогічними об'єктами, представленими 

цьому ринку. 

Організаційні заходи, створені задля підвищення конкурентоспро-

можності турпідприємства, можна звести до таких: 

- забезпечення якісних показників, що створюють пріоритетність 

турпослуг фірми на ринку; 

- виявлення переваг та недоліків товарів-аналогів, які випускають 

конкуренти, та відповідне використання цих результатів на своєму під-

приємстві; 

- вивчення заходів конкурентів щодо вдосконалення аналогічних 

товарів, з якими вони виступають на ринку, та розробка заходів, що да-

ють переваги порівняно з конкурентами; 

- визначення можливих модифікацій турпродукту шляхом підви-

щення якісних характеристик, наприклад, таких як, надійність, поліп-

шення зовнішнього оформлення; 

- виявлення та використання цінових факторів підвищення конку-

рентоспроможності послуг, зокрема тих, що пропонуються підприємст-

вами-конкурентами (знижок з ціни, гарантій); 

- диференціація турпослуг, що забезпечує стійку перевагу покуп-

ців, віддається певним видам взаємозамінних турпродуктів [1]. 

Конкурентоспроможність туристичної фірми включає наступні ас-

пекти: 

– уміння та здатність фірми передбачати очікування цільових сег-

ментів споживачів, а також тенденції споживчої поведінки. Для досяг-
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нення такого результату необхідно найточніше описати цільові сегме-

нти з урахуванням впливу на них економічних, соціально-культурних, 

психологічних факторів; 

– здатність надати послуги як найбільш корисного товару з опти-

мальним співвідношенням ціна-якість; 

– вміння реалізувати ефективну рекламну політику; 

– компанія повинна постійно шукати можливості зниження витрат 

з метою забезпечення факторами виробництва; 

– здатність до створення, утримання або оновлення використову-

ваних технологій. Причому це стосується і виробництва, і збуту, і уп-

равління; 

– уміння розробки та реалізації ефективної стратегії, що базується 

на інноваціях; 

– підтримка та розвиток потенціалу висококваліфікованих праців-

ників на різних рівнях управління. Це виявляється в умінні ефективного 

використання існуючих технологій та готовності освоювати перспекти-

вні технології; в умінні вирішувати поточні функціональні завдання, по-

в'язуючи їх із стратегічними цілями; в умінні пошуку нових ринкових 

можливостей на ринку відповідно до стратегічних і тактичних планів; 

– досягнення продуктової, фінансової стійкості та вміння мінімі-

зувати та/або запобігати несприятливим факторам зовнішнього середо-

вища, у тому числі конкурентам. 

Конкурентоспроможність є багатоаспектним поняттям, що озна-

чає відповідність наданих компанією послуг умовам ринку, конкретним 

вимогам споживачів не тільки за своїми якісними, технічними, економі-

чними, естетичними характеристиками, але і за комерційними та ін-

шими умовами його реалізації, зокрема за ціною, якістю та термінами 

обслуговування тощо. 

Для підвищення конкурентоспроможності туристського підприєм-

ства рекомендовано такі заходи: 

 покращувати технологію обслуговування клієнтів (гостинність); 

 знижувати вартість (собівартість) продуктів (робити їх більш до-

ступними); 

  збільшувати простоту та ясність обслуговування; 

 збільшувати гнучкість туристичних пропозицій; 

 збільшувати цілісність, обґрунтованість та комплексність турис-

тичних пакетів.  
Список використаних джерел: 

1. Підлужна О. Б., Колос З. В. Конкурентоспроможність в туризмі як провідний на-
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ТУРИЗМУ 

 

Срібна А.О. 

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

 

Сьогодні 3,5 мільярда людей мають доступ до Інтернету. У цю ци-

фру входять люди різних вікових груп, з різним заробітком і соціальним 

статусом. З кожним роком цей показник зростає. Якщо раніше вважа-

лося, що Інтернетом користується переважно молодь, зараз все більше 

люди середнього віку та люди похилого віку, особливо за кордоном, що-

дня користуються соціальними мережами та Інтернетом для пошуку ін-

формації, – сказав Дулат Іман, директор департаменту PR та маркетингу 

Національної компанії Kazakh Tourism. [1].  

Туристичні компанії, які не інвестують у свою цифровізацію, не 

виживуть, не кажучи вже про процвітання в майбутньому. Напрямки, 

підприємства та ширший туристичний сектор повинні будуть повністю 

використовувати ці нові технології, щоб залишатися конкурентоспро-

можними, а також використовувати переваги інновацій, продуктивності 

та потенціалу створення вартості. Представники системи публічного 

управління мають відігравати важливу роль, щоб допомогти туристич-

ним підприємствам будь-якого розміру, брати участь у цифровій рево-

люції. 

Дискусія ведеться навколо трьох ключових тем: як цифровізація 

змінює природу, в якій працюють туристичні підприємства; нові бізнес-

моделі; та політичні підходи для підтримки цифровізації туристичних 

підприємств.  

Інформаційно-комунікаційні технології внесли значний внесок у 

розвиток і зростання індустрії туризму. Туристичні підприємства  вико-

ристовують Інтернет на всіх етапах подорожі клієнта. У 2020 році зви-

чайний користувач щодня проводив в Інтернеті в середньому 6 годин 43 

хвилини, що становило близько 40% життя [2]. На мобільні пристрої 

припадає більше половини всього часу в Інтернеті, але більшість кори-

стувачів Інтернету все ще використовують поєднання мобільних теле-

фонів і комп’ютерів для доступу до Інтернету.  

Таким чином, цифровий маркетинг відкриває великі можливості 

для туристичних організацій і постачальників для просування та про-

дажу своїх пропозицій і встановлення довготривалих відносин зі своїми 

клієнтами.  

Процес цифровізації туристичної галузі сприятиме збільшенню 

конкурентоспроможності, оскільки клієнти матимуть кращу якість ту-

ристичного обслуговування, компанії отримають більший дохід від 
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своєї діяльності. Таким чином, під впливом цифрової трансформації, ва-

жливі тенденції та перспективи з'явилися в туристичній індустрії. Вико-

ристання можливостей інноваційних та цифрових технологій у сфері ту-

ризму має позитивний вплив на підвищення конкурентоспроможності 

туристичної галузі в сучасному цифровому світі. 
Список використаних джерел: 

1. Угоднікова О. І. Порівняння специфіки та особливостей визначення поняття ма-
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тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2017_7_5 

2. Скільки людей користуються Інтернетом – офіційна статистка ООН. Електрон-
ний ресурс. Режим доступу: https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/290933-

skilki-lyudey-u-sviti-koristuyutsya-internetom-oon 

 

 

ДІДЖИТАЛ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО 

БРЕНДУ 

 

Дрожевська В.Д. 

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

 
За останнє десятиліття використання Інтернету як на настільних 

комп'ютерах, так і на мобільних пристроях зростало з величезною шви-
дкістю. В останній час люди використовували свої електронні пристрої 
як вікно у світ, надаючи унікальну можливість для бізнесу. 

Діджитал-маркетинг, використання діджитал-медіа для ведення 
бізнесу дає шанс на щире спілкування між людьми, на пропозицію їм 
реальної цінності, яку дає реалізований товар/послуга в умовах високої 
конкуренції та  відритого доступну до інформації та можливості її порі-
вняння у конкурентів. 

Істотна відмінність диджитал-маркетингу від маркетингу тради-
ційного полягає у використанні диджитал-маркетингом нових інструме-
нтів, що дозволяють забезпечувати: підрахунок та прогнозування до-
ходу; налаштування індивідуального підходу; вимір результатів рекла-
мних кампаній; розуміння допущених помилок та подальше їх недопу-
щення. 

Поява та швидкий розвиток Інтернет-маркетингу в сучасній циф-
ровій економіці вплинули на туристичний бізнес більше, ніж будь-які 
інші види діяльності. Сьогодні інформаційні технології займають над-
звичайно важливе місце у процесі функціонування будь-якого туристи-
чного підприємства. Крім вирішення традиційних завдань автоматизації 
офісу, загальних практично для всіх типів підприємств використання 
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локальних мереж, мультимедійних технологій, організації електрон-
ного документообігу та інше, можливе застосування засобів, специфіч-
них саме для сфери туризму, наприклад, міжнародних систем броню-
вання квитків та резервування номерів у готелях. 

Використання подібних технологій дозволяє суттєво скоротити 
управлінські та допоміжні штати, прискорити процес формування турів, 
оптимально вирішити завдання управління фінансовими потоками, ви-
користовувати нові перспективні канали дистрибуції товарів та послуг. 
До теперішнього часу в турбізнесі Інтернет-маркетинг утвердився як ос-
новний канал розподілу та просування туристичного продукту, розкри-
ваючи при цьому свої величезні потенційні можливості. 

На ринку туристичних послуг впровадження цифрових технологій 
дозволяє знизити витрати на пошук та оформлення замовлень, сприяє 
оптимальному підбору турпродуктів, що відповідають вимогам спожи-
вача, забезпечує підвищення прозорості угод. Користувачі можуть по-
рівнювати ціни, характеристики, послуги та відгуки про послугу або то-
вар в дистанційному режимі. Крім того, цифровізація спричиняє витіс-
нення власниками цифрових платформ класичних компаній-посередни-
ків з ринку. 

Отже, цифровий маркетинг як засіб просування товару чи послуги 
став важливою частиною сучасної економіки. Кожен основний сегмент 
ринку розвивається за допомогою цифрових технологій, використову-
ючи їх для збільшення продажів, впізнаваності бренду та створення пе-
вних тенденцій, пов’язаних з діяльністю компанії чи організації. Туризм 
використовує цифрові технології як найкоротший і найефективніший 
шлях досягнення мети. Оскільки кінцевий користувач може перебувати 
за тисячі кілометрів від маршруту подорожі. Цифрове просування віді-
грає важливу роль в індустрії туризму. 

Список використаних джерел: 
1. Марченко В.В. Угоднікова О.І. Механізми державного управління туристським 

брендом регіону // Марченко В.В. Угоднікова О.І. // Electronic Scientific Publication “Public 
Administration and National Security” https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-2 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В 

СФЕРІ ТУРИЗМУ 

 

Міськова Д. А. 

Науковий керівник – Краснокутська Ю. В., канд. екон. наук, доцент 

 

Розвиток туристичного ринку України та його поступова адапта-

ція до європейських стандартів відображається в рості чисельності ту-
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ристичних організацій та, як наслідок, загостренні конкуренції. Для су-

часних туристичних організацій, метою яких є підвищення коефіцієнту 

завантаження номерного фонду, реклама є найкращим способом інфор-

мування та переконання потенційних клієнтів. 

Сьогодні рекламна діяльність будь-якої туристської організації 

стає все більш складною, багаторівневою та багатоструктурною. Нині 

немає єдиної класифікації видів реклами, що ускладнює їх вибір під час 

здійснення маркетингових комунікацій. Модель рекламної комунікації 

має на увазі передачу звернення джерела інформації до її одержувача у 

вигляді певного каналу. 

Засоби поширення реклами об'єднують учасників процесу комуні-

кації та носіїв інформації з моменту розробки рекламного звернення до 

отримання адресатом. Передача інформації може обмежуватися одним 

засобом поширення реклами. Незважаючи на те, що поєднання коштів 

призводить до додаткових труднощів і витрат, здебільшого ефектив-

ність комунікації значно зростає. 

Туристична реклама несе велику відповідальність за правдивість і 

точність повідомлень, що просуваються за її допомогою, оскільки тури-

стичні організації у своїх рекламних зверненнях часто розміщують ін-

формацію про ціни та знижки. Якість туристичних послуг дуже мінлива, 

як наслідок, відбувається орієнтація на такі риси реклами, як інформа-

ційність та художність. Об'єкти туристичного інтересу повинні бути ві-

дображені повно, барвисто. 

Роль рекламі в розвитку туристичних послуг полягає у наступ-

ному: 

- посилення конкурентної боротьби між туристичними організа-

ціями; 

- просування туристичних продуктів та підвищення обсягів про-

дажів; 

- вирішення іміджевих задач туристичної організації; 

- забезпечення відомостями споживача про нові туристичні про-

дукти та ціни; 

- підвищення доходності; 

- удосконалення існуючих туристичних продуктів та розробка 

нових. 

Реклама у традиційних формах, найбільш затребувана у туристсь-

кому бізнесі, стимулює лише 4–5 % потенційних споживачів. Це пояс-

нюється в першу чергу перенасиченістю ринку виїзного туризму, і на-

віть однотипністю наявних пропозицій. В цих умовах провідні опера-

тори вдаються до розширення рекламних каналів, використовуючи ве-

ликий арсенал коштів – телебачення, радіо, пресу, Інтернет, рекламні 
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кампанії, прямий маркетинг, зовнішню і нестандартну рекламу. Одно-

часно середні та невеликі фірми, залежно від розуміння своєї місії, на-

магаються заощаджувати на рекламі – діють «по-старому», за рахунок 

використання багаторазово випробуваних прийомів, або намагаються 

знайти вигідні резервні ніші реклами. 

Можна виділити такі групи проблем, пов'язаних з удосконаленням 

управління рекламною діяльністю в туризмі. Перша група акумулює 

проблеми, пов'язані з труднощами пізнання сутності реклами, цільової 

аудиторії, повноти і точності відображення рекламного повідомлення.  

Друга група проблем вдосконалення управління рекламною діяль-

ністю в туризмі охоплює проблеми загальноуправлінського характеру. 

До таких перш за все відносять проблеми повноти реалізації функцій 

управління, створення та реалізації рекламних стратегій, вдосконалення 

структури взаємовідносин рекламодавця з рекламним агентством.  

Третя група проблем управління рекламною діяльністю в туризмі 

пов'язана зі складністю пізнання реклами як комунікаційного процесу 

та як інструменту маркетингу. Будучи частиною системи маркетинго-

вих комунікацій, реклама повинна набути систематичну цілеспрямова-

ність, нерозривний зв'язок з процесами планування і створення турис-

тичного продукту, вивченням попиту на нього, ціноутворенням. Четве-

рта група проблем управління рекламою визначається особливостями 

туристського ринку.  

Інтереси учасників рекламного бізнесу можуть не співпадати і на-

віть суперечити один одному. Завданням управління в зв’язку з цим є 

зміцнення співробітництва, балансування інтересів учасників реклам-

ного бізнесу. Необхідно підкреслити існування зв'язків між різнорівне-

вими проблемами вдосконалення управління рекламною діяльністю в 

туризмі і наполегливістю комплексного вирішення зазначених проблем. 

 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Гришин Є. П. 

Науковий керівник – Краснокутська Ю. В., канд. екон. наук, доцент 

 

Готельне господарство території не є однорідним утворенням: го-

тельні підприємства в його складі розрізняються з точки зору розташу-

вання, архітектури та конструктивних особливостей будівель, ємкості 

та функціонального призначення, режиму експлуатації, комфорту, цін 

та інших критеріїв.  
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Критерії класифікації, що застосовуються для готельних підпри-

ємств, здебільшого є непридатними для готельного господарства як їх-

ньої сукупності. Тут застосовується така система критеріїв класифіка-

ції: територіальне охоплення, основна спеціалізація, абсолютна потуж-

ність, відносна потужність, рівень концентрації, темп розвитку, модель 

організації. 

З огляду на взаємопов'язаність елементів готельного господарства 

території, а також зв'язок самого готельного господарства з рештою її 

соціально-економічної системи, можна припускати, що процеси його 

функціонування та розвитку повинні мати єдину базу, що забезпечує 

дотримання інтересів усіх зацікавлених суб'єктів. Відповідно виникає 

необхідність формулювання принципів, на основі яких повинні здійс-

нюватися дані процеси.  

Будучи одночасно і елементом локальної економічної системи, і 

галузевою частиною індустрії туризму, готельне господарство у конце-

пції свого сталого розвитку має поєднувати принципи сталого розвитку 

на локальному рівні та принципи сталого розвитку туризму. Воно має:  

1. Сприяти розвитку на національному та міжнародному рівні со-

ціальної та культурної сфери, економіки, людського капіталу через за-

доволення потреб людей у подорожах.  

2. Забезпечувати культурну самобутність, зростання рівня освіти, 

знань та навичок, підвищення добробуту та якості життя місцевого на-

селення.  

3. Створювати передумови системного сталого розвитку на місце-

вому рівні через ефективну взаємодію із суміжними галузями у процесі 

використання всіх видів ресурсів.  

4. Зберігати місцеву біотичну різноманітність та екологічну рівно-

вагу, поєднуючи це з дотриманням вимог забезпечення інвестиційної 

привабливості, саморозвитку, зростання обсягів надання послуг. 

У всіх випадках взаємодія готельного підприємства та об'єднання 

здійснюється на платній основі, причому його цінові параметри завжди 

виходять із принципу раціональності: плата за участь в об'єднанні вияв-

ляється тим вищою, чим більше економічних переваг надає дане об'єд-

нання і чим вищі витрати, які воно при цьому несе.  

Вибір готельним підприємством об'єднання участі є складним ба-

гатоступінчастим процесом, здійснюваним за умов підвищеної відпові-

дальності за якість прийнятого рішення. Остання буде тим вищою, чим 

ширший спектр вирішуваних за допомогою об'єднання проблем: його 

розширення неминуче тягне за собою необхідність вступу в дедалі жо-

рсткіші форми об'єднань, які, по-перше, більше обмежують ступінь сво-
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боди в подальшому прийнятті рішень і, по-друге, як правило, практику-

ють дуже жорсткі умови виходу. 

Входження готельного підприємства до складу однієї чи кількох 

об'єднань призводить до реорганізації управління, і навіть у вигляді да-

ної реорганізації – реорганізації операційної діяльності. Цей факт акту-

алізує формування методики оцінки управління, що дає можливість зі-

ставляти різні його варіанти, оцінювати ефективність реалізованих за-

ходів, проводити порівняння управління різними готельними підприєм-

ствами. 

Ефективність управління готельним підприємством з боку їх об'є-

днання, в цілому, може бути оцінена:  

- у разі «м'яких» та франчайзингових об'єднань, а також об'єднань 

на основі договорів управління та спільної участі у власності – через 

показники поточної та майбутньої прибутковості капіталу;  

- у разі об'єднань на основі довгострокових договорів оренди – ви-

ключно через показники майбутньої доходності. 

Конкурентоспроможність готельного підприємства та готельного 

господарства перетворюється на фактор формування конкурентоспро-

можності туристської території, що робить їх об'єктом інтересів не лише 

власників готельних підприємств, а й органів державної влади, місце-

вого самоврядування, суміжного бізнесу, локальної спільноти. Відпо-

відно підвищується роль стратегічного управління розвитком готель-

ного господарства. 

Зіставлення різних варіантів розвитку управління готельним підп-

риємством, у тому числі варіантів збереження автономії та входження 

до різних об'єднань, дозволить зробити прийняті рішення максимально 

обґрунтованими з використанням чіткої, зрозумілої та прозорої еконо-

міко-математичної бази. 

 

 

БЕЗПЕКООРІЕНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ  

 

Густова Є.С. 

Науковий керівник – Світлична В.Ю., канд. екон. наук, доцент 

 

У сучасних умовах функціонування для туристичних  особливої 

актуальності набуває питання досягнення сталих засад функціонування. 

Останнє можливо досягти за умови безпекоорієнтованого управління, 

яке досягається за умови ефективного розвитку фінансової, правової, 

технологічної, кадрової, інтелектуальної та інформаційної складових 
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його безпеки. Саме безпекоорієнтоване управління туристичним підп-

риємством несе в собі потенціал забезпечення його конкуретоспромож-

ності, економічної стабільності та підвищення динамічності його розви-

тку.  

Одним з важливих аспектів побудови ефективної політики безпе-

коорієнтованого управління туристичним підприємством виступає уп-

равління його інформаційними потоками. Саме високий рівень інфор-

матизації всіх управлінських процесів, необхідність оперативно вирі-

шувати  поточні економічні  проблеми  на  основі  аналізу  зовнішньої  

та внутрішньої інформації – все це у сукупності координує ефективну 

інформаційну політику підприємства.  

В процесі здійснення безпекоорієнтованого управління за допомо-

гою інформації керівництво отримує відомості про внутрішній стан під-

приємства і про процеси, що відбуваються ззовні підприємства. Досто-

вірна, прозора і об’єктивна інформація, яка виступає фундаментом без-

пекоорієнтованого управління підприємством, грає роль інструменту 

формування як всієї системи управління, так і системи управління ре-

зультатами діяльності підприємства.  

До складових інформації у системі забезпечення безпекоорієнтова-

ного управління підприємством туристичної сфери відносяться: полі-

тико-правова інформація; техніко-технологічна інформація; ринкова ін-

формація; фінансово-інвестиційна інформація; інтелектуально-кадрова 

інформація; планово-економічна інформація; екологічна інформація; 

інформація про безпеку. 

Здатність своєчасно виявляти і попереджати загрози є запорукою 

стійкого функціонування підприємства. Впровадження на туристич-

ному підприємстві системи інформаційно-аналітичного забезпечення  

дозволить знижувати рівень загроз, використовувати позитивний вплив 

зовнішніх і внутрішніх чинників, оперативно приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати безпекооріентованне управління 

підприємства. 

Головною метою інформаційно-аналітичного забезпечення безпе-

кооріентованного управління підприємства туристичної сфери  є 

розв’язання інформаційно-аналітичними засобами проблем захисту від 

загроз і ризиків, що виникають. 

Якість та обґрунтованість інформаційно-аналітичного забезпе-

чення прямо впливає на ефективність здійснення безпекоорієнтованого 

управління підприємством, дозволяє здійснювати результативну конку-

рентну політику, оптимізувати виробничі ресурси, мінімізувати ризико-

вані фактори зовнішнього та внутрішнього впливу. Також інформа-
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ційно-аналітичне забезпечення дозволяє розробляти заходи із своєчас-

ного реагування на зміни зовнішніх політичних, економічних, соціаль-

них факторів, а також аналізувати потенціал підприємства для можли-

вого розширення масштабів своєї діяльності.  

Аналізуючи тісний та взаємообумовлюючий вплив безпекооріен-

тованного управління підприємства та його інформаційно-аналітичного 

забезпечення підтверджується теза про необхідність ефективної інфор-

маційно-аналітичної діяльності. Ця діяльність включає одержання вели-

кого обсягу достовірної інформації про стан факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища, подальшу систематизацію такої інформації, 

аналіз, оцінку й виявлення оптимальних, з погляду безпеки, варіантів 

поведінки. Завданнями інформаційно-аналітичної діяльності щодо за-

безпечення безпекооріентованного управління підприємства виступа-

ють: забезпечення своєчасного надходження надійної і всебічної інфо-

рмації по питаннях, що цікавлять керівництво;  опис сценаріїв дій кон-

курентів, здійснення постійного моніторингу подій у зовнішній конку-

рентному середовищі і на ринку, які можуть мати значення для інтересів 

підприємства; забезпечення безпеки власних інформаційних ресурсів .  

Отже, інформаційно-аналітичне забезпечення безпекооріентован-

ного управління туристичного підприємства базується на  визначених 

стратегічних цілях розвитку підприємства та є відображенням довго-

строкового бачення перспектив розвитку підприємства взагалі. 

Здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення та побудова 

ефективної структури інформаційних ресурсів дозволить туристичному 

підприємству швидко адаптуватися до стрімких змін економічних по-

дій, здійснювати ефективну роботу із моніторингу зовнішнього середо-

вища, передбачувати можливі потенційні загрози, а також розробляти 

основні дії з мінімізації їх впливу.  

 

 

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ  ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ: 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Москаленко Є.М. 

Науковий керівник – Світлична В.Ю., канд. екон. наук, доцент 

 

Сучасний світ характеризується високим рівнем непередбачувано-

сті: карантинні обмеження, загострення економічних питань, – все це у 

сукупності підвищують вплив факторів економічного ризику на діяль-

ність підприємств, в тому числі і туристичних. Уникнути повністю чи 
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усунути ризиковий характер функціонування підприємств сфери тури-

зму неможливо, а от здійснюючи оцінку факторів ризику можна досяг-

нути мінімізації його негативного впливу на їх економічний розвиток. 

Питанням категоріального визначення, управління й оцінки ризи-

ків присвячено достатньо велика кількість робіт вітчизняних та зарубі-

жних економістів і фахівців в галузі менеджменту. Серед них можна ви-

ділити праці таких фахівців, як: Брич В., Вітлінський В.В., Євтушенко 

Г.В., Кравцова А.В. та ін.  

Дослідження сучасного стану наукових досліджень питання управ-

ління ризиками свідчить про багатоваріантність та найчастіше – поляр-

ність трактовок економічного змісту категорії «ризик», а також недоста-

тність розробок методичних положень з вибору методу оцінки цього 

економічного явища.  

В економічній літературі і досі не має єдиного загальноприйнят-

ного визначення категорії «ризик». Його трактують, як: невизначеність 

здійснення дій внаслідок впливу на діяльність багаточисленних непе-

редбачуваних факторів; як діяльність із запобігання невизначеності в 

ситуації недостатності інформації; як ймовірність, загроза втрат та на-

стання визначених несприятливих подій.  

Загалом можна виділити такі основні моменти, що є невід’ємними 

характеристиками категорії «ризик»: економічний характер даного 

явища; об’єктивність існування; випадковий, імовірнісний характер, на-

явність невизначеності; суб’єктивність сприйняття ризику людиною; 

наявність альтернативних рішень; виникнення можливих відхилень від 

поставленої мети. 

Особливість динамічних процесів розвитку туристичної сфери та 

практично всеохоплюючий вплив ризиків на неї вимагає від фахівців з 

ризик-менеджменту уміння працювати в умовах невизначеності, здійс-

нювати раціональний вибір з безлічі можливих альтернативних варіан-

тів, брати на себе ризик в допустимих межах.  

Ризик-менеджмент – це процес виявлення і оцінки ризиків, а також 

вибір методів та інструментів управління з метою його оптимізації. Це 

вміння використовувати в управлінській діяльності різноманітні під-

ходи, процеси, заходи, які дають можливість в певній мірі прогнозувати 

можливість настання ризикових подій і намагатися знизити ступень ри-

зику до припустимого рівня. 

З метою мінімізації можливих негативних наслідків ризикової си-

туації в функціонуванні підприємств ризик діяльності туристичних під-

приємств ризики необхідно оцінювати кількісно. Це дозволяє з декіль-

кох альтернатив вибрати варіант дій з найменшими втратами й збит-
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ками фінансово-господарських результатів підприємств. В практиці ви-

користовується достатньо широкий спектр методів та критеріїв оцінки 

діяльності підприємств. Найбільш відомі такі методи оцінки ризику: 

аналітичний, експертний, математико-статистичний, «дерево рішень», 

аналогів, сценарний, чутливості проекту, графічний та ін. 

В сучасних умовах ефективність оцінки ризику та в цілому сис-

теми ризик-менеджменту багато в чому визначається наявністю інфор-

маційної бази. В цьому сенсі оцінка ризику на базі аналізу фінансового 

стану підприємства виступає одним із самих доступних та простих ме-

тодів кількісної оцінки рівня ризику. А сполучення аналітичного методу 

за результатами фінансового аналізу та методу матричного моделю-

вання дозволяє відслідковувати динаміку загального ризику діяльності, 

що виникає від комбінації впливу внутрішніх та зовнішніх умов функ-

ціонування туристичного підприємства. Аналіз динаміки загального ри-

зику діяльності підприємства туристичної сфери не тільки виступає не-

обхідним етапом самої системи ризик-менеджменту на підприємстві, а 

й інформаційною базою в розробці загальної економічної стратегії його 

діяльності. 

Об’єктивність та багатогранність ризику у діяльності підприємств 

туристичної сфери в сучасних умовах потребує необхідності ураху-

вання його при розробці економічної стратегії їх діяльності. Створення 

ефективної системи ризик-менеджменту забезпечить підприємствам ту-

ристичної сфери здатність розвиватися у сучасному динамічному сере-

довищі. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО МЕТОДУ КОНСЕРВУВАННЯ 

 

Малютіна  А. В. 

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

 

Україна, як відомо, багата врожаєм фруктів та овочі, яким, на 

жаль, не притаманне довгострокове зберігання при найсприятливіших 

умовах. Тому подовжити строки і поліпшити смакові властивості фрук-

тів та овочів можна шляхом консервування, а саме  фізичним методом 

консервування. 

Мета роботи – вивчити сучасні методи фізичного консервування. 

До фізичних методів  консервування відносять консервування, ос-

новане на дії високих і низьких температур, механічну стерилізацію, об-

робку продуктів іонізуючим випромінюванням, ультрафіолетовими 



 

 

204 

променями, ультразвуком, струмами ультрависокої і надвисокої час-

тоти (УВЧ і НВЧ). 

Розрізняють два метода високотемпературної обробки –пастериза-

цію і стерилізацію. Під час пастеризації продукт нагрівають до темпе-

ратури 63-98 °С і витримують при цій температурі деякий час (20–30 

хв.). При такій обробці гинуть мікроорганізми, але спори залишаються 

в життєздатному стані і при виникненні сприятливих умов починають 

розвиватися. 

Стерилізація - це нагрівання харчових продуктів при температурі 

вище 100 °С. Під час стерилізації гинуть не тільки вегетативні форми 

мікроорганізмів, але і більшість спор. Тому стерилізовані продукти до-

бре зберігаються навіть при кімнатній температурі. 

До фізичних методів консервування, заснованим на дії низьких те-

мператур, відносять охолодження і заморожування. Харчова цінність 

охолоджених і заморожених продуктів не зазнає істотних змін. 

Охолодження – це обробка і зберігання харчових продуктів при те-

мпературі, близькій до кріоскопічної (кріоскопічна температура – це те-

мпература початку льодоутворення у плодах). Для більшості продуктів 

ця температура знаходиться близько 0 °С. Охолоджують картоплю (від 

2 °С до 4 °С), цибулю і часник (від -3 °С до -1 °С) і інші продукти. При 

охолодженні ферментативні процеси сповільнюються, але не припиня-

ються, знижується, але не зупиняється життєдіяльність мікроорганізмів. 

Тривалість зберігання харчових продуктів в охолодженому стані може 

бути до 6–10 міс.  

Заморожування – це обробка і зберігання харчових продуктів при 

температурі -6...- 8 °С і нижче. Заморожені продукти зберігаються декі-

лька місяців (плоди і овочі) Якість заморожених продуктів залежить від 

швидкості заморожування і способу розморожування. Подібна техноло-

гія заморожування і розморожування дозволяє максимально зберегти 

якість, в т. ч. харчову цінність, продукту. 

Заморожування здійснюють різними способами: з використанням 

природного холоду; з використанням швидко морозильних апаратів і 

камер; з використанням методу флюїдизації (флюїдизації – це перетво-

рення твердої речовини на порошок для обробки його як рідкого. Цей 

метод не тільки полегшує транспортування твердих речовин, але й при-

скорює реакції між твердою речовиною та газом. Газ вводять знизу, а 

порошок доводять до утворення киплячого шару, ідеального стану для 

промислового сушіння або випалу.); в атмосфері рідкого азоту при тем-

пературі від -80 °С до -190 °С і ін. За харчовою цінністю заморожені 

продукти поступаються охолодженим. 

Механічна стерилізація – це метод консервування, заснований на 
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використанні знепліднювання фільтрів (знепліднювання фільтрів - це 

фільтрування рідких продуктів (соків) через спеціальні знепліднювати 

фільтруючі пластинки (які затримують мікроорганізми) з подальшим 

розливом в стерильну тару, герметично запаковану), розмір пор яких 

менше, ніж розмір клітин мікроорганізмів. Використовується для рід-

ких продуктів: освітлених соків та ін. Перевагою методу є максимальне 

збереження харчової цінності, органолептичних властивостей, біологі-

чно активних речовин. 

Ефективність впливу ультрафіолетового випромінювання  на мік-

роорганізми залежить від дози опромінення. Для стерилізації плодоово-

чевих консервів його не застосовують через низьку здатність променів 

до проникнення. Вважається за можливе застосування Ультрафіолето-

вого випромінювання  при стерилізації плодоовочевих соків і вин в то-

нкому шарі. 

Ультразвук – звук з коливаннями вище 20 кГц – застосовують для 

консервування виноградного сусла, знезараження води, стерилізації 

консервів. 

Консервування струмами ультрависокої і надвисокої частоти 

(УВЧ і НВЧ) засноване на швидкому (від декількох секунд до декількох 

хвилин) рівномірному прогріванні продукту до температури 100 °С і 

вище. При такому нагріванні добре зберігається харчова цінність і шви-

дко досягається ефект стерилізації. Метод використовується для стери-

лізації рідких продуктів  (соків). 

Отже, існують безліч фізичних методів консервування, завдяки 

яким, можна подовжити термін придатності продуктів яким, на жаль, не 

притаманне довгострокове зберігання, і, водночас, поліпшити їхні сма-

кові властивості. 

 

 

РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО  

ГОСПОДАРСТВА 

 

Лисачок О. Д. 

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

 

Благополуччя здоров’я людини на 70% залежить від способу 

життя. Їжа – це своєрідне “пальне”, без якого наш організм не може фу-

нкціонувати, адже вона дає нам енергію, котра забезпечує нормалізо-

вану роботу нашого організму. Але кожній людині треба усвідомлю-

вати, що надлишок енергії небезпечний так само, як і її нестача. Орга-

нізм, не маючи змоги використати всю енергію, відкладає її у вигляді 
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зайвих жирів, що в подальшому призводить до зайвої ваги, що несе за 

собою сумні наслідки для здоров’я. 

Обрана тема, без сумнівів, є актуальною для суспільства в будь-

який час. Тема раціонального харчування тісно пов’язана з ресторанним 

господарством, адже раціон більшості людей складається з кулінарних 

страв. 

 В багатьох закладах ресторанного господарства існує таке по-

няття, як «приваблювання клієнтів за допомогою гарної картинки». На-

приклад, працівники закладу готують клієнту естетично привабливу 

страву, енергетична цінність якої не відповідає нормам через зменшену 

порцію, або навпаки, через надлишок деяких речовин. Таким чином, пі-

сля відвідування закладу людина задовольняє свою, так би мовити, «ес-

тетичну» потребу, а не потреби організму в поживних речовинах.  

 Продукти харчування мають виконувати три основні функції: по-

стачати всі необхідні матеріали для побудови клітин; постачати енергію 

для функціонування органів (робота мозку, кровообіг та ін.) та надавати 

організмові здатність чинити опір хворобам. На думку автора, потреба 

в естетичному задоволенні не має такого важливого значення, як вище 

перелічені пункти.  

Для засвоювання їжі потрібне її постачання в певних співвідно-

шеннях мiж основними компонентами харчування в пропорцiї 50:20:30. 

Щоденне вживання калорiй повинно розподiлятися так: 50% – на вугле-

води, 20% – бiлки i 30% – жири [1, 2]. 

 Бiлковi продукти повиннi складати бiля 20% калорiй, якi ми що-

денно вживаємо. До них вiдносяться риба, телятина, пiсна яловичина, 

баранина, свинина, твердий сир, молоко, молочнокислий сир, яйця. 

Бiлки складають основу структурних елементiв клiтин i тканин тiла лю-

дини, входять в склад ферментiв, беруть участь у виробленнi iмунiтету. 

Вуглеводи складають основу наших харчових продуктiв, таких, як 

свiжi фрукти, овочi, боби, горох, картопля, кукурудза, хлiб, вiвсяна 

каша, рис. Клiтковина, яка входить до складу овочiв i фруктiв, в кишеч-

нику людини розщеплюється за участю бактерiальної флори. Вона по-

силює жовчевидiлення, виведення з організму холестерину i забезпечує 

почуття насичення. 

Надлишок жирів особливо небезпечний для нашого організму. 

Отже треба вміти обмежувати щоденне вживання жирiв до 30% відсот-

ків. Сучасні дієтологи рекомендують вживати менше жирів тваринного 

походження, які насичені жировими кислотами, що сприяють утво-

ренню холестерину та закупорці кровоносних судин. Це може привести 

до інсульту або до інфаркту [3]. Ось, наприклад,  продукти, що багаті на 
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холестерин, які рекомендується їсти тільки в невеликих кількостях: жи-

рне м’ясо всіх сортів, печінка, нирки; вершкова, пальмова і кокосова 

олія, сало, маргарин; копчені ковбаси,  паштети; жирні молочнокислі 

продукти, також майонез, ряжанку та сметану; здобний білий хліб, тіс-

течка та торти; продукти, що містять шоколад і какао; смажені в маслі 

картоплю і делікатесні горішки [3, 4]. Рекомендується вживати проду-

кти, що містять лецитин, який, за науковими дослідженнями всього за 

два місяці здатен знизити рівень холестерину в організмі на 42% [5]. 

Лецитин міститься в таких продуктах: рослинні олії: соняшникова, со-

єва, кукурудзяна, оливкова; жирні сорти морських риб – скумбрія, сар-

дини, тунець, лосось, а також устриці, мідії, риб’ячий жир; вівсяна і гре-

чана крупа; нежирні сорти м’яса і птиці – індичка, курка, телятина, кро-

лик, дичина; більшість овочів і фруктів; зелень у вигляді салату, петру-

шки, кінзи, шпинату, кропу, цибулі, часнику [5]. 

Враховуючи все вищесказане, хочеться сподіватись, що не тільки 

заклади ресторанного господарства, але й клієнти тих самих закладів 

незважаючи на швидкий темп життя, будуть приділяти збереженню здо-

ров’я достатньо уваги. Адже правильно організоване харчування допо-

може зберегти енергію, працездатність та, найголовніше – здоров’я! 
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ В СТРУКТУРИЗАЦІЇ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

Дейкун Т. Д.  

Науковий керівник – Баландіна І. С., канд. екон. наук, доцент 

 

Визначенням оптимального ступеня впливу держави на економі-

чні процеси закладів ресторанного господарства означає, що державне 
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регулювання має вплив на економічні процеси, які відбуваються на різ-

них ієрархічних рівнях економічної системи, здійснюється з метою 

створення й удосконалення умов економічного розвитку відповідно до 

певного соціального устрою. 

Політика держави щодо розвитку ресторанного господарства 

спрямована на забезпечення населення необхідною кількістю закладів 

із відповідним асортиментом та високою якістю продукції. Правові за-

сади роботи закладів ресторанного господарства поширюються на:  

- умови провадження торговельної діяльності через об’єкти ресто-

ранного господарства;  

- регулювання відносин між споживачами та продавцями;  

- класифікацію, асортимент, технологію приготування, якість про-

дукції;  

- санітарні вимоги до території, приміщення та обладнання, а та-

кож транспортування, прийому, зберігання, виробництва, продажу про-

дукції;  

- механізм здійснення державного контролю;  

- ведення бухгалтерського, податкового обліку та подання звітно-

сті підприємствами ресторанного господарства. 

Незважаючи на кризу та її наслідки, все більшої популярності на-

бувають об’єкти ресторанного бізнесу, створення яких сприяли збіль-

шенню кількості робочих місць. Розвиток ресторанного бізнесу знач-

ною мірою визначається ефективністю соціально-економічної політики 

держави. Тому актуальним є завдання створення цілісної та ефективної 

системи державного регулювання, особливо у сфері харчування і пос-

луг. 

Основними функціями держави в економіці країни є стабілізація 

економіки шляхом застосування кредитно-грошової політики, розподіл 

ресурсів, забезпечення соціального захисту, захист конкуренції. 

Розвиток сфери ресторанного господарства та її підприємств в Ук-

раїні пов’язаний з необхідністю удосконалення державного регулю-

вання торговельно-виробничої діяльності, розроблення та запрова-

дження заходів, націлених на:  

- максимальне задоволення потреби населення у продуктах харчу-

вання;  

- посилення соціальної спрямованості розвитку мережі закладів 

ресторанного господарства; 

- активізацію підприємництва та підтримку малого бізнесу;  

- збільшення грошових надходжень у бюджет від діяльності зага-

льнодоступних підприємств РГ та обмеження можливостей для їх тіньо-

вого обороту;  
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- поширення найбільш зручних і прогресивних технологій торго-

вельно-виробничого обслуговування населення;  

- підвищення контролю за якістю та безпекою харчових продуктів, 

що реалізуються як мережею підприємств – юридичних осіб, так і фізи-

чних осіб-підприємців;  

- удосконалення інформаційного, кадрового, наукового забезпе-

чення підприємств, що здійснюють свою діяльність у сфері ресторан-

ного господарства. 

Особливо гостро в закладах ресторанного господарства проявля-

ються проблеми, пов’язані з численними дозвільними документами, що 

повинен отримати підприємець для здійснення діяльності у ресторан-

ному бізнесі. Основою ефективної економіки є створення прозорої та 

чіткої нормативно-правової бази, мінімізація суперечностей у ній. Це 

пов’язано з тим, що нормативно-правова база задає правила та умови 

функціонування, як на ринку в цілому, так і на ринку ресторанного гос-

подарства зокрема. Нормативне-правове регулювання у ресторанному 

господарстві України здійснюється цілою низкою законів, декретів, 

правил, та порядків. 

Отже, стратегічними цілями держави у розвитку ресторанного го-

сподарства є задоволення потреби населення, зокрема запобігання не-

обґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку. Цінова політика 

– це частина економічної політики. Практично всі розвинуті країни ре-

гулюють більшість цін на продукти харчування. Вони орієнтуються на 

забезпечення певного рівня доходів і нагромадження в галузі, а зміна 

співвідношення цін на певні види продукції стимулює структурні пере-

творення товаровиробників залежно від кон’юнктури ринку або націо-

нальних інтересів. В цьому випадку застосовуються класичні, переві-

рені практикою методи: встановлення фіксованих цін, контроль за ці-

нами монополій і великих виробників, визначення меж для зміни ціни, 

створення умов для їх зниження. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ТУРИСТІВ: 

КРОС-КУЛЬТУРНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ 

 

Чехмістренко А.К. 

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

 
Одна з відкритих проблем в сфері туризму - це забезпеченість про-

фесійними кадрами, що відповідають вимогам ринку. Це стосується 
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всіх структурних підрозділів менеджменту сервісу і туризму. Придба-
вши тільки теоретичні знання, новоспечений менеджер не має досвіду з 
реалізації туру, не знає специфіки роботи з іноземними туристами і, від-
повідно, не може кваліфіковано розробити тур. Незважаючи на те, що 
крос-культурна складова є невіддільною частиною системи обслугову-
вання іноземних туристів, їй не приділяється достатньо уваги з боку до-
слідників. В теорії крос-культурного менеджменту автори виділяють 
безліч факторів, що характеризують представників тієї чи іншої куль-
тури. 

Першими дослідниками, що заклали основи теорії крос-культур-
ного менеджменту, стали Г. Хофштеде, Е. Холл, Ф. Тромпенаарс, Ч. 
Хампден - Тернер, Ч. Йошіхіса, Ф. Лютенс. 

При обслуговуванні іноземних туристів слід враховувати такі фа-
ктори, як національні особливості, традиції, звички, спосіб життя, релі-
гія, упередження, забобони. Ці фактори можна назвати крос-культур-
ними, це ті чинники, які можуть впливати на поведінку, світогляд або 
спосіб життя представників тієї чи іншої культурної приналежності. 

Не можна також залишати поза увагою всілякі упередження інозе-
мних туристів. Досвідчені менеджери давно помітили, що люди не хо-
чуть селитися в кімнату під номером 13, якою б вона не була прекрас-
ною. До речі, в деяких українських готелях, де керівництво замислю-
ється над такими деталями, відсутні кімнати з номером 13. Що стосу-
ється забобонів, то в Японії числа «4» і «9» також вважаються невда-
лими для нумерації кімнат і поверхів. Справа в тому, що японське слово, 
що означає «чотири», звучить так само, як і інше, що означає «смерть», 
слово, що означає «дев’ять», звучить схоже на слово «біль». Деякі го-
телі, очікуючи японців і знаючи їх пристрасть до чаювання, постачають 
номера чайними аксесуарами. Представники цієї нації віддають пере-
вагу ванній, ніж душовій кабіні. Японські подружні пари, за винятком 
молодят, сплять окремо, тому їм необхідно надавати номери з двома ро-
здільними ліжками, на відміну від латиноамериканців, які будуть неза-
доволені відсутністю двоспального ліжка в номері. 

На думку М. Кашнер надання туристських послуг, як правило, су-
проводжується взаємодією виробників послуг однієї культури і клієнтів 
абсолютно іншої. Взаємодія представників різних культур часто приз-
водить до непорозумінь і конфліктів. Наслідки можуть бути різні: як не-
задоволеність клієнтів, так і втрата бізнесу. 

Отже, можна виділити 3 основні крос-культурні чинники, які по-
винні пам’ятати працівники туристських підприємств при обслугову-
ванні іноземних туристів: 

Перший - поведінковий елемент, мистецтво і майстерність бути 
уважним, чемним і ввічливим. 
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Другий - функціональна стилістика мови, коли ми маємо справу з 
двома ролями (гість і працівник) - працівник зобов’язаний знати, що 
входить в асортимент послуг готелю, і яким чином можна скористатися 
ними; а також, знання про те, що оточує будівлю готелю. 

Третій - культурний елемент: мати уявлення про те, як вести себе 
при спілкуванні з іноземцями, як представниками іншої комунікаційної 
культури. 

Ще одною складовою під час обслуговування іноземних громадян 
є психологічний аспект. До основних психологічних особливостей під 
час обслуговування іноземних туристів можна віднести «культурний 
шок» та «міжкультурну чутливість».  

Процес комунікації в полікультурному просторі так чи інакше 
буде супроводжуватися культурним шоком. Термін «культурний шок» 
був введений антропологом К. Обергом в 1954 році. Він визначив його 
як наслідок тривоги, який з’являється в результаті втрати всіх звичних 
знаків і символів соціальної взаємодії.  

Поняття «Міжкультурної чутливості» відноситься до вміння пра-
цівників туристської індустрії «відчувати споживача». Так,  
Д. Бхавук описує міжкультурну чутливість як уважність до важливості 
культурних відмінностей і точок зору інших людей.  

Таким чином культурний шок це поняття що описує психологіч-
ний стан іноземних туристів, що подорожують іншою країною, а між-
культурна чутливість це поняття що описує ставлення обслуговуючого 
персоналу до іноземних туристів. 

Під час прийому на роботу, підприємствам туристської індустрії, 
що обслуговують іноземних туристів слід звертати значну на знання ка-
ндидатів крос-культурних та психологічних аспектів обслуговування. 
Також ці аспекти слід краще розкривати під час навчання в закладах 
освіти, що готують спеціалістів в сфері обслуговування.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ 

 

Вернигор В.В. 

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

 

У світі зростає інтерес туристів до оздоровчого туризму. Швидкий 

темп життя, безліч стресових ситуацій, зростання потоку інформації, не-

сприятлива екологічна обстановка в більшості країн змушує людей зве-

ртатися до цього виду туризму.  
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Оздоровчий туризм як сегмент туристського ринку займає відно-

сно невелику частку в загальносвітовому туристському потоці, однак 

навести точні статистичні дані неможливо. Це пов'язано з наявністю ве-

ликої кількості підвидів та форм лікувально-оздоровчого туризму в різ-

них країнах та регіонах світу, за багатьма з яких не ведеться статистика 

зв'язку з їх національно-обумовленою специфікою, а також у зв'язку з 

відсутністю спеціальних досліджень з національно-специфічним видам 

лікувального та оздоровчого обслуговування. 

На думку фахівців, лікувально-оздоровчий відпочинок – це різно-

вид як індивідуального, так і групового відпочинку, який передбачає 

проходження певних відновлюваних і лікувальних процедур. Але за 

своїм змістом оздоровчий туризм є значно ширшим поняттям і передба-

чає досягнення таких цілей як відпочинок, рекреація (відновлення), лі-

кування, оздоровлення. На сьогоднішній день оздоровчий туризм роз-

вивається практично у всіх регіонах світу і є одним із найпопулярніших 

напрямків туристичної діяльності.  

Сучасний лікувально-оздоровчий туризм має на меті підтримання 

або покращення стану здоров'я та орієнтований на дестинації та об'єкти, 

що спеціалізуються на наданні лікувально-оздоровчих послуг: морські 

кліматичні курорти, бальнеологічні або бальнеокліматичні курорти, те-

рмальні курорти на тепловодних озерах, санаторії та лікарні на мінера-

льних водах та грязях, термальних джерелах, гірничокліматичні та гір-

ськолижні курорти. 

Фахівці виділяють три основні форми лікувально-оздоровчого ту-

ризму: 

1) лікування, або медичний туризм (поїздки до конкретних клінік 

або до конкретним спеціалістам для отримання спеціалізованого ліку-

вання або тієї якості лікування, яка недоступна на території проживання 

туриста); 

2) оздоровлення (fitness & wellness або spa & wellness; поїздки на 

спеціалізовані об'єкти, такі як брудо- або водолікарня, клініка по зни-

ження ваги, косметологічна клініка, здравниця з підтримки фізичної фо-

рми та краси); 

3) реабілітація та відновлення (поїздки у дестинації або на об'єкти, 

що пропонують особливий догляд, або які знаходяться в районах, що 

вважаються особливо сприятливими для здоров'я або одужання). 

В Україні цей вид туризму також займає досить вагоме місце за-

вдяки сприятливим кліматичним умовам, близькістю моря та гір. В Ук-

раїні найсприятливішими місцями для оздоровчого відпочинку є При-

карпаття та Причорномор’я. Одним із найбільш популярних серед при-

хильників оздоровчого туризму регіонів України є Львівська область. 
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Цей регіон має все необхідне для перспективного розвитку оздоровчого 

туризму: сприятливі кліматичні умови, наявність природних мінераль-

них вод, лікувальних грязей та озокериту. Відомо, що основним чинни-

ком розвитку оздоровчого туризму є наявність території з природними 

лікувальними ресурсами. На базі цих територій для туристів розробля-

ються різноманітні програми оздоровчого туризму. При розробці таких 

програм необхідно враховувати для кого розробляються ці тури, і пам'-

ятати, що основною метою є відновлення та покращення здоров'я. Ос-

новою перспективного розвитку оздоровчого туризму у Львівській об-

ласті є 5 найбільших бальнеологічних курортів: Трускавець, Моршин, 

Східниця, Немирів, Великий Любінь.  

Одним із першочергових заходів щодо активізації розвитку оздо-

ровчого туризму в Україні, на нашу думку, має бути реконструкція на-

явних санаторно-курортних закладів, більшість з яких на сьогоднішній 

день не відповідають міжнародним стандартам. Також потребує змін 

сама концепція формування оздоровчих турів територією регіону, які 

мають передбачати не лише стаціонарні лікувально-профілактичні за-

ходи, а й екскурсійні та спортивні маршрути, розважальні програми. Ін-

шими словами, необхідною є адаптація змісту оздоровчого туризму до 

потреб населення, що постійно змінюються.  

 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Вікулова Д.Р. 

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

 

В Україні темпи розвитку туристичної галузі послуг розвиваються 

не так динамічно, як у світі. На тлі бурхливого розвитку світового тури-

зму закономірно постає питання про роль України на світовому ринку 

туристичних послуг. Слід зазначити, що об'ективно вона має всі перед-

умови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму: 

особливості географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, 

багатство природного, історико-культурного та туристично - рекреацій-

ного потенціалів.  

На тлі світового туризму, який набирає потужність фантастично 

швидкими темпами, Україна виглядає досить скромно. На сьогодні ук-

раїнські громадяни є інвесторами зарубіжних країн. Туризм, за розраху-

нками фахівців, лише у вигляді податків міг би щороку приносити в дер-

жавну скарбницю до 4 млрд. дол.  
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Вкрай несприятливі внутрішні умови розвитку при порівняно сла-

бких міжнародних позиціях економіки України примушують активно 

шукати нестандартні шляхи виходу з кризи, засоби формування по-

справжньому міжнародною конкурентоспроможної національної еко-

номіки. 

Безумовно, причини треба шукати в складній соціально-економіч-

ної ситуації в державі, в невідрегульованості механізмів стимулювання 

туристичної індустрії, відсутності ефективної стратегії розвитку цієї га-

лузі як на національному, так і регіональному рівнях. Але проблема є 

значно ширшою. Питання стосується, напевно, не лише туристичної га-

лузі України, а взагалі шляхів залучення країн з перехідною економікою 

(до яких належить і Україна) з могутніми інтеграційними процесам та 

конкурентоспроможності таких економік на світовому ринку.  

Ситуація, яка склалася в туристичній сфері останнім часом, вима-

гає активного пошуку засобів подолання кризових явищ та інтенсифіка-

ції виробництва туристичного продукту, із забезпеченням необхідної 

якості.  

Головними зовнішніми факторами, що стримують розвиток тури-

зму в Україні, є викликана млявістю і несподіванкою економічних ре-

форм несприятливих існуючих умов для підприємництва взагалі та ту-

ристичного зокрема, недосконалість і навіть певна агресивність норма-

тивно-правового поля і, як наслідок, відсутність необхідних інвестицій 

для розвитку туризму ‒ як внутрішніх (через тривалу економічну 

кризу), так і іноземних (через несприятливий інвестиційний клімат).  

Саме ці зовнішні та внутрішні фактори можуть бути базою, на ос-

нові якої будуть розроблятися пропозиції щодо виходу з кризового ста-

новища та слугувати показниками подальших напрямків її розвитку.  

Отже, підсумовуючи все вищенаведене, приходимо до висновку. 

Так, можна стверджувати, що в галузі туризму проблемним сьогодні є 

неефективне та нераціональне використання відповідних ресурсів, сьо-

годнішній рівень розвитку туристичної індустрії не відповідає наявному 

потенціалу. Це є визначальним питанням, яке має диференційовану 

структуру, складаючись, в свою чергу, з ряду інших, більш конкретних 

питань. Так, до останніх можна віднести відсутність розвиненої інфра-

структури, низька якість обслуговування, відсутність якісної реклами та 

глибинної інформації про готелі, санаторії, тури по країні та послуги, 

які надаються не на світовому рівні. Саме тому потрібно розвивати на-

явні туристичні ресурси, залучати інвестиції для розвитку об’єктів від-

відування та проводити рекламну кампанію як на рівні України, так і на 

міжнародному ринку туристичних послуг. 
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ЕФЕКТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІВЕНТ-ЗАХОДІВ 

 

Діланян К.Х. 

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

 

Організація івент-заходів ‒ відповідальна і непроста робота, яка 

включає в себе безліч різноманітних аспектів.  

Для кращої організації івент-заходу необхідно дотримуватися пе-

вного алгоритму дій в процесі планування інвенту.  

По-перше, огранізація будь-якого івенту починається з форму-

вання цілей і задач. Це є ключовим та обов’язковим етапом, потрібний 

для того, щоб не втратити сенс заходу.  

По-друге, важливим є вибір дати, часу та місця проведення. На-

приклад, дата та час повинні будити сприятливими для цільової аудито-

рії, щоб охопити максимальну кількість людей. Теж саме стосується мі-

сця проведення, його теж рекомендується ретельно вибирати: ртеба 

бути впевненим, що по розмірам зала підходить для кількості учасників 

івенту та свободна у день проведення заходу; бажано, щоб до місця ло-

кації було легко добиратися.  

По-третє, це правильне складання бюджету. Треба визначитися, 

яку суму виділено на проведення івент-заходу, щоб відповідно до цього 

правильно розподілити кошти на виконання поставлених завдань.  

По-четверте, це розробка сценарію, де детально буде прописано 

план івенту.  

Також, неохіно створити команду професіоналів та розподілити 

між ними завдання. У кожного повинна бути своя зона, яку потрібно 

контролювати протягом організації та проведення заходу. Наприклад, 

хтось відповідає за реєстрацію учасників, хтось за взаємодію із засо-

бами масової інформації, хтось за кейтеринг.  

Окреме місце займає анкетування учасників івенту, задля отри-

мання зворотнього зв’язку з аудиторією. Зазвичай розробляють два вида 

анкетувань: попереднє та оціночне. Попереднє анкетування необхідно 

для того, щоб дізнатися про усі побажання гостей, проводиться для ма-

ксимально ефективної організації заходу. Оціночне ‒ щоб оцінити ре-

зультати вже проведеного івенту. Допомогає уникнути помилки у май-

бутньому, оцінює сильні й слабкі сторони, поліпшує якість проведення 

наступних заходів.  

Останній фактор, на який треба звернути увагу ‒ це деталі. Важ-

ливо продумати кожну дрібницю: яка музика буде грати, у що будуть 

одягнені члени команди, чим будуть заповнені перерви тощо. Все це до-

поможе краще передати атмосферу івенту.  
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Отже, щоб досягти максимального ефекту й певних успіхів у орга-

нізації та проведенні івент-заходів, рекомендується дотримуватися ви-

щезгаданого алгоритму, який допомогає уникнути основних проблем, 

які зуістрічаються на шляху івентора.  

 

 

ПЕРЕВАГИ ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

БІЗНЕСУ  

 

Романова Є.В. 

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

 

Групи підприємств у складі готельних мереж, і незалежні підпри-

ємства мають певні переваги й недоліки.  

Готельні мережі володіють наступними перевагами:  

1. Можливість придбання великих партій товарів і послуг за опто-

вими цінами. У силу того, що власник мережі керує декількома 

об’єктами, він може робити крупнооптові закупівлі й пропонувати ін-

шим підприємствам – членам мережі устаткування для номерів, біли-

зну, мийні засоби, предмети санітарногігієнічного призначення тощо за 

низькими цінами.  

2. Економія витрат на підготовку персоналу. Як правило, мережа 

здійснює централізовану підготовку кадрів, що значноскорочує витрати 

кожного члена мережі окремо. Участь у мережі робить доступними для 

його членів послуги високооплачуваних фахівців-експертів у певних 

сферах, оплата вартості яких кожному готелю окремо була б проблема-

тичною. 

3. Ефективне просування готельних послуг на ринок і економія на 

рекламних заходах. Проведення організованої рекламної кампанії пот-

ребує значних витрат, що відчутно для бюджету окремих незалежних 

готелів. Готельні мережі дозволяють своїм членам розподіляти між со-

бою витрати на рекламу і просування, а рекламну функцію виконує то-

ргова марка мережі.  

4. Використання централізованої системи бронювання, що дозво-

ляє підвищити завантаження номерного фонду всіх підприємств – чле-

нів мережі.  

5. Використання централізованої системи бухгалтерського обліку, 

проведення загальних маркетингових досліджень, будівництво, здійс-

нення операцій з нерухомістю. Фахівці, зайняті в цьому, можуть обслу-

говувати всі готелі мережі, що скорочує відповідні витрати кожного 

члена мережі окремо.  
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6. Інвестування. Групі готелів, що здійснюють колективний бізнес, 

легше обґрунтувати одержання інвестицій, мобілізувати капітал і на-

правити його на розширення і підвищення ефективності своєї діяльно-

сті.  

З огляду на безперечні переваги готельних мереж як форми орга-

нізації бізнесу, можна говорити про швидкий процес лобалізації готель-

ного господарства. Мережа, як показує зарубіжна практика, найбільш 

ефективний спосіб господарювання в готельному бізнесі. Її головні пе-

реваги зниження витрат за рахунок загального управління, постачання, 

маркетингу; загальні стандарти якості; централізоване навчання персо-

налу і, як наслідок всього цього, підвищення продуктивності праці. 

Процес зростання значущості готельних ланцюгів в управлінні сві-

товим готельним господарством характеризується істотним протиріч-

чям: з одного боку, укрупнюються провідні готельні ланцюги у багатьох 

країнах, з іншого − все більше число країн створює власні готельні лан-

цюги, що успішно конкурують з інтернаціональними монополіями. 

Незалежні готелі використовують специфічні особливості свого 

місцерозташування, привносять елемент унікальності до сервісу, ін-

тер’єру і управління. Готелі, що входять в міжнародні готельні ланцюги, 

обмежені в цьому з наступних причин:  

– готельний продукт набуває усередненого характеру із-за необ-

хідності задоволення широкого кола споживачів;  

– знаходячись в ланцюзі, готелі прагнуть до одноманітності з усіма 

готелями цього ланцюга (повторення позитивного досвіду та іміджу);  

– стандартизація готельного продукту спрощує процес підготовки 

персоналу, контроль за якістю послуг і управління готелем в цілому.  

У готельних ланцюгах скорочення витрат йде за рахунок росту об-

сягів продаж. Помилки в процесі діяльності одного з готелів можуть 

бути покриті за рахунок значних доходів і підтримки інших готелів, що 

входять в ланцюг. Незалежні готелі майже не мають такої можливості 

помилятися. Отже, можна говорити про стійкіше і стабільніше поло-

ження готелів, що є членами міжнародних або національних готельних 

ланцюгів.  

Затвердивши своє монопольне положення в економіці приймаючої 

країни, міжнародний готельний ланцюг здатний зробити тиск на уряд 

для збільшення витрат на інфраструктуру. Часто міжнародні готельні 

ланцюги лобіюють зміни в структурі землекористування, прагнуть ви-

значати політику в області готельного бізнесу, переслідуючи власні 

цілі.  
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ  

 

Вишкварок А.В. 

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

 

Для забезпечення оптимізації діяльності суб’єктів готельного під-

приємництва доцільно використовувати синергетичний підхід та збала-

нсовану систему показників. 

Збалансована система показників є аналітико-стратегічною й 

управлінською системою, що переводить місію і стратегію готельного 

кластеру у режим ефективного використання й нарощування потенці-

алу. Одним з найважливіших інструментів методики збалансованої си-

стеми показників є оцінка й відстеження «руху» показників зростання і 

ступеня їхньої стабільності в допрогнозний і прогнозний періоди. Це 

дає змогу визначити не тільки сильні та слабкі сторони об’єднання, але 

й виявити толерантність і стійкість до змін  параметрів зовнішнього й 

внутрішнього середовища, а також установити засоби досягнення цілей 

розвитку готельних підприємств. 

У якості ключових критеріїв рекомендуємо використовувати від-

носно незалежні один від одного параметри діяльності готелів,  оскільки 

саме їхня сукупність найкраще описує систему в цілому.  

Формування системи критеріїв пропонуємо базувати на таких 

принципах: застосування системного підходу до формування критеріїв 

й орієнтація на синергічність взаємодій; охоплення процесів на всіх ста-

діях життєвого циклу кластера; планування на перспективу на основі 

різних методів аналізу діяльності кластера або готельних підприємств-

учасників кластеру.  

Застосування комплексного підходу до реалізації нової моделі оп-

тимізаційного процесу вимагає урахування різних критеріїв, що відо-

бражають політичні, соціальні, екологічні, технічні характеристики го-

тельного кластеру, з одного боку, а з другого, – будуються на прогнозах 

економічного розвитку  ринку, країни. 

Завдання стратегічного управління готелями мають знайти своє ві-

дображення як в нормативній базі, так і в інформаційній підтримці під-

приємств готельного господарства та сформувати операторну мережу 

інформаційного обслуговування на зразок «асоціативної моделі». 

Використання концепції синергетичного підхіду та збалансовану 

систему показників впливає на низку процесів усередині організації го-

тельного кластеру, але при цьому залишаються до кінця не вивченими 

ступінь і характер змін цього процесу.  
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Тимченко Ю. С. 

Науковий керівник – Крайнюк Л. М., канд. техн. наук, професор 

 

Сучасні економічні та геополітичні виклики у світовій спільноті, 

пандемія коронавірусу та пов'язані з нею обмежувальні заходи детермі-

нують необхідність забезпечення реалізації етапу форсованого іннова-

ційного розвитку у готельному комплексі України, перехід до цифрової 

економіки та технологічних ініціатив. При цьому широкі можливості 

сталого зростання та підвищення конкурентоспроможності підприємств 

готельного комплексу зумовлюються як наявністю значних рекреацій-

них та туристських ресурсів у регіонах, так і посиленням уваги готель-

них структур до питань формування та модифікації компетенцій їх ра-

ціонального використання, інтегрування численних ресурсних потоків, 

насамперед інноваційних процесів. 

Наявні в науковій літературі публікації не створюють універсаль-

ного та системного уявлення про сутність та структуру інноваційного 

потенціалу підприємств готельного комплексу, значущість якого відби-

вається в проблематиці сучасних дискусій 1, 2]. Запропоновані у пра-

цях останніх років інноваційні механізми вимагають доповнення та ро-

зширення щодо їх селективного застосування щодо сталого розвитку 

інноваційного потенціалу підприємств готельного комплексу у руслі 

пріоритетів цифровізації та технологізації української сфери обслугову-

вання. Все це і визначає мету даної роботи. 

Стійкість інноваційних процесів безпосередньо визначається зда-

тністю створення та використання інноваційного потенціалу первинних 

ланок механізму сфери обслуговування – підприємств готельного ком-

плексу. У роботі 3] запропоновано уточнене формулювання сутності 

інноваційного потенціалу сучасного готельного підприємства, що вра-

ховує аспекти змістовного та результативного підходів, як раціонально 

організованої сукупності його матеріально-технічних, технологічних, 

нормативно-правових, інформаційних, трудових, фінансових та органі-

заційно-адміністративних ресурсів, можливість здійснювати якісно нові 

перетворення і забезпечувати ефективність результатів інноваційної ді-

яльності відповідно до потреб зовнішнього середовища, що змінюється. 
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Дослідження динаміки інноваційних процесів у сфері обслугову-

вання Одеського регіону показало, що у сучасних умовах знижується 

можливість управління ними насамперед через виражені диспропорції 

у регіональному інноваційному розвитку, аутсайдер у динаміці якого – 

м. Чорноморськ 3]. За останні кілька років у Чорноморську спостеріга-

ється збільшення як кількості підприємств сфери обслуговування, що 

займаються НДДКР, так і обсягу інноваційних товарів, робіт і послуг, 

що виробляються ними, позитивна динаміка надходження та видачі па-

тентних заявок і зростання кількості використовуваних підприємствами 

передових виробничих технологій. Проте суттєвий розкид у значеннях 

рівнях інноваційної активності підприємств м. Чорноморськ призво-

дить до нерівномірного розвитку інноваційної діяльності у готельному 

секторі міста в цілому. У зв'язку з вищевикладеним сформульовано ни-

зку інструментів, що сприяють підвищенню результативності іннова-

ційної діяльності в економіці готельного сектору м. Чорноморськ. Зок-

рема, аргументовано доцільність проведення заходів у галузі управ-

ління інноваціями на готельних підприємствах з обов'язковою участю 

всіх зацікавлених сторін (локальних інноваційних об'єднань, місцевої та 

регіональної управлінської, підприємницької та наукової еліти) у ство-

ренні науково-технологічних ініціатив на засадах відкритих інновацій, 

розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва на взаємо-

вигідній основі. 

Таким чином застосування системного механізму управління роз-

витком готельного комплексу, що враховує вплив зовнішніх та внутрі-

шніх факторів, сприяє прийняттю раціональних управлінських рішень 

щодо мобілізації ресурсів та компетенцій у діяльності готельних підп-

риємств, дозволить досягти високої комерціалізації результатів, які 

отримують готельний комплекс від створення та реалізації якісно нових 

послуг, що в цілому прискорить формування конкурентоспроможної 

інноваційної системи туризму та готельного господарства України. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЯТОРНОЇ 

ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ОЕСР ДЛЯ ПРОАКТИВНОГО 

ПІДХОДУ ДО ПІДТРИМКИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ 

СФЕРИ В УМОВАХ НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

 

Кабанець Є. В. 

Науковий керівник – Крайнюк Л.М., канд. тех. наук, професор 

 

Сучасна модель розвитку готельно-ресторанної галузі в Україні 

реалізується в парадигмі міжнародних тенденцій та кращих практик за 

пріоритету національних конкурентних переваг: ресурсної туристсько-

рекреаційної спадщини та потужної інфраструктурної трансформації 

насамперед у точках зростання – дестинаціях, що володіють досвідом 

проведення масових подійних міжнародних заходів. Україні важливо 

застосувати проактивний підхід для підтримки готельно-ресторанної 

сфери за ощадної моделі поведінки бізнесу та фізичних осіб, особливо 

в умовах системної кризи в період пандемії COVID-19. 

На сьогодні спостерігається недостатність наукових досліджень 

щодо організації ефективної взаємодії між органами державної, регіо-

нальної влади, бізнес-структур та громадських інститутів у рамках реа-

лізації системи державної підтримки готельно-ресторанної сфери, оно-

влення та переосмислення інститутів державно-приватного партнерства 

всіх видів, у тому числі шляхом підвищення конкурентоспроможності 

та зниження регулятивних бар'єрів в індустрії гостинності. Вищевикла-

дене підтверджує актуальність обраної теми та визначає мету роботи. 

Мета роботи полягає у проведенні порівняльного аналізу інстру-

ментів регуляторної політики готельно-ресторанної діяльності в країнах 

ОЕСР для вироблення пріоритетних інструментів державної підтримки, 

механізмів та ресурсів взаємодії бізнесу та держави у регуляторному 

ландшафті сфери гостинності та туризму. 

Згідно з прогнозами ОЕСР у короткостроковій перспективі кар-

тина для розвитку готельно-ресторанної сфери неоднозначна, головним 

чином через невизначені економічні перспективи та глобальні загрози, 

такі як страх споживачів готельно-ресторанних послуг за своє здоров'я 

в умовах нової реальності, що слід враховувати й в довгостроковій пер-

спективі 1. 

Для вивчення кращих практик регулювання туризму розглянуті 

держави з розвиненою готельно-ресторанною індустрією, що є актив-
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ними країнами - рецепторами туристських потоків і регулярно займа-

ють впевнені позиції в різних сегментах міжнародного готельно-ресто-

ранного ринку, спрямовуючи свою державну політику на підвищення 

конкурентоспроможності готельно-ресторанного продукту якості пос-

луг. 

В умовах нової реальності – суворого санітарно-епідеміологічного 

регламентування економічної та соціальної діяльності в період поши-

рення коронавірусної інфекції – пріоритетним напрямком розвитку го-

тельно-ресторанної галузі стала розробка комплексу інструментів, що 

забезпечують мотивацію до мобілізації внутрішніх ресурсів та нарощу-

вання власного потенціалу протидії пандемії. У роботі 2 виділено та 

представлені індикатори та інструменти, якими керувалися країни 

ОЕСР при розробці політики підвищення конкурентоспроможності го-

тельно-ресторанної сфери. З ключових елементів виділено: управління 

готельно-ресторанним сектором економіки, розробка готельних та рес-

торанних продуктів, якість готельних та ресторанних послуг, цінова 

конкурентоспроможність, доступність/підключення, брендинг дестина-

ції, природні та культурні ресурси, розвиток людського капіталу. 

Нові реалії вперше зумовили кроссекторальну взаємодію у сфері 

послуг (охорони здоров'я, гостинності та туризму) на міжнародному рі-

вні та прискорили перехід на нову технологічну базу в галузі інформа-

ційних технологій при використанні в цьому ж напрямку та інших ін-

струментів розвитку готельно-ресторанної галузі (підтримка територіа-

льних та національних проєктів) та норм угоди щодо забезпечення без-

пеки та підвищення конкурентоспроможності готельного та ресторан-

ного продукту, підтримка персоналу). Очевидно, що країни Європи в 

умовах високої волатильності готельно-ресторанного ринку обґрунто-

вано використовують синергічний підхід на початку реалізації системи 

підтримки готельно-ресторанної сфери, і далі – стратегію комплемента-

рності для досягнення максимально можливого позитивного ефекту для 

індустрії гостинності та туризму внаслідок нарощування взаємодії вит-

ком високої невизначеності ситуації, зумовленої пандемією COVID-19. 
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КАВОМАШИНА XELSIS ̶ ІННОВАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ В 

МЕРЕЖІ НАЦІОНАЛЬНИХ КАВ’ЯРЕНЬ 

 

Колтун А.Р. 

Науковий керівник – Свідло К.В., д-р. техн. наук, професор 

 

Галузь ресторанного господарства в даний час в Україні є досить 

розвиненою та здатна задовольнити потреби будь-кого своїм різнома-

ніттям кухонь, проте країна потребує популяризації власної кухні. Згі-

дно з думками багатьох економістів, ринок кав’ярень є досить перспек-

тивним і прибутковим бізнесом в Україні. Для розвитку у цієї сфері за-

клади потребують не тільки унікальної ідеї бізнесу, але й моніторингу 

постійних змін на ринку, тобто аналізу змін різних зовнішніх факторів, 

тенденцій та потреб споживачів Крім того,  створення національної 

кав’ярні є чудовим способом здорової пропаганди можливостей країни. 

Однак, створення мережі національних кав’ярень неможливо без наси-

чення цих закладів сучасним устаткуванням. 

Сучасна кавоварка повинна поєднувати в собі всі найкращі харак-

теристики: стильний зовнішній вигляд, якісні напої та новітні техноло-

гії, а також вишуканий дизайн та якісні матеріали. Дизайн каво машини 

Xelsis натхненний італійською індустрією товарів класу люкс, де майс-

терність знаходить вираз у кожній деталі, а для дизайну застосовуються 

благородні матеріали та стримані суворі контури.  

Саме з того часу як в 1901 році в Італії міланець Луїджи Беццера 

вдосконалив парову машину, в якій пара під тиском подавалась на ме-

лену каву, італійська індустрія кавових машин є однією з найкращих в 

світі. Апарат «Tipo Gigante» значно відрізнявся від попередників, адже 

був більш компактним, а його механізм засновувався на комбінованому 

використанні води та пари. З’явились такі поняття як «холдер» та 

«група», коли кожна чашка еспресо готувалась відповідно до відміряної 

порції кави. Беццера започаткував у культуру споживання еспресо інно-

вацію, в основі якої було те, що пара в кавомашині використовувалась 

не тільки для заварювання еспресо, а й для збивання молока. Беццера 

продав патент на каво машину промисловцю Дезідеро Павоні, який у 

1905 році заснував компанію «La Pavoni SPA» і випустив першу парову 

кавомашину «Pavoni Ideale», що призначалась для комерційного вико-

ристання. Саме Павоні вважається першовідкривачем правильного при-

готування еспресо, адже шляхом довгих експериментів йому вдалося 

встановити, що найкраща кава готується при 86-92 ºC. 
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Сьогодні італійська каво машина Xelsis   ̶ це елемент дизайну, який 

варить найсмачнішу каву. Лише одним натисканням апарат приготує 15 

різних кавових напоїв. Крім того, ви зможете приготувати такі кавові 

напої, як кава з молоком та оригінальний американо. Вибрати налашту-

вання для своїх напоїв із зручністю можливо за допомогою сенсорного 

екрану завдяки Coffee Equalizer™: ця функція дозволяє регулювати мі-

цність, об'єм, температуру та смак кави, кількість та об'єм молочної 

піни, а також порядок подачі кави та молока. Апарат одночасно може 

готувати 2 чашки кави - у тому числі капучіно та латте макіато.  

Запатентована технологія Latte Perfetto дозволяє приготувати мо-

локо так, як це роблять бариста. відповідно до найкращих рецептів та 

індивідуальних уподобань — від густої молочної піни до простого га-

рячого молока. За допомогою Coffee Equalizer™ можна вибрати густоту 

молочної піни, а також час додавання молока до напою. 

Керамічні жорна каво машини Xelsis гарантують довгострокову 

ефективність при приготуванні до 20 000 чашок кави, гарантують 100% 

довгострокову ефективність і стійкість до зносу. Це означає, що якість 

помелу кави залишатиметься незмінно чудовою при приготуванні до 20 

000 чашок кави, в яких збережеться весь аромат свіжих кавових зерен. 

Ще одне запатентоване рішення використане у каво машині Xelsis 

– фільтр для води AquaClean – покращує якість кави, очищуючи воду. 

Дозволяє приготувати до 5000 чашок без проведення очищення від на-

кипу. Також він запобігає скупченню вапняного нальоту в контурі по-

дачі води, але для цього все ж таки потрібно регулярно міняти фільтр, 

щоб готувати до 5000 чашок кави без очищення кавомашини від накипу. 

Функція HygieSteam каво машини Xelsis очистить паром всі час-

тини системи: від носика до трубок молока. Крім того, після кожного 

циклу приготування напою з молоком Saeco Xelsis автоматично очищає 

систему подачі молока за допомогою струменя пари, щоб прилад знову 

був готовий до використання. 

В даний час в Україні третина від загальної кількості кав’ярень є 

великими операторами і франчайзинговими точками, більшість – автор-

ські кав’ярні, які часто називають кав'ярнями третьої хвилі. Атрибутом 

цих кав’ярень є сучасні каво машини та інше якісне обладнання, зерна 

свіжого смаження, альтернативні способи заварювання, професійні ба-

ристи і більш усвідомлений підхід до закупівлі сировини та приготу-

вання кави. 
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БЕЗДРОТОВА СВІТЛОДІОДНА СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ В 

ГОТЕЛЯХ 

 

Крамаренко А.Л. 

Науковий керівник – Свідло К.В., д-р. техн. наук, професор 

 

В сучасному світі технології розвиваються с кожним днем все 

швидше і швидше. Багато готелів вже давно використовують іннова-

ційні рішення та новітнє обладнання для покращення рівня обслугову-

вання та забезпечення комфорту своїх гостей. 

Бездротова світлодіодна система освітлення складається з високо-

якісних енергозберігаючих світлодіодних лампочок, якими можна керу-

вати з пристроїв на платформах Android чи ІOS. У кожній із світлодіод-

них лампочок є вбудований бездротовий модуль. Лампочками керує ок-

ремий пристрій, що підключається до LAN-порту на Wi-Fi роутері. За-

вдяки цьому лампочками можна керувати через інтернет. Кожна лампо-

чка може забезпечувати потужність 600 люмен (еквівалент 50 Ватт) і 

виробляти всі відтінки білого, від теплого до холодного, а також пропо-

нує широкий вибір кольору. Більше того, ці лампи використовують на 

80 % менше енергії, ніж традиційні. Їх ресурс, у середньому, становить 

близько 15 000 годин, що дозволяє активно їх використовувати щонай-

менше 10 років. В єдину систему можна підключити до 50 ламп. Розши-

рити систему освітлення можна додатковими лампами розжарювання за 

допомогою бездротового моста. 

Використання бездротової світлодіодної системи освітлення за-

безпечує такі можливості як зберігання колірних сценаріїв для кожного 

номеру або на кожний момент часу та відтворення їх по необхідності; 

використовування будь-якої картинки на смартфоні або планшеті як па-

літри та пофарбування номеру у відповідні відтінки; налаштування бі-

лого світла від теплих відтінків свічки до яскраво холодного світла; 

створення атмосфери або відтінення інтер'єру номеру за допомогою рі-

зних кольорів. Також за рахунок бездротової світлодіодної системи 

освітлення можливо встановлювати таймери, які допоможуть упоряд-

кувати ритм життя; допомогти прокинутися повним сил або комфортно 

заснути; автоматично включати світла, коли гість входить в номер; ав-

томатично знижувати яскравість освітлення при включенні телевізора; 

виконання функцій будильника;сигналізація світлом про вхідні дзвінки 

телефону в номері; передбачено функціонування системи як ще одна 

аудіо колонка та керування за допомогою голосу. Ця технологія може 

використовуватися не тільки в номерах, але й по всьому готелю для 



 

 

226 

того, щоб налаштовувати  гарне освітлення для комфорту гостей та пра-

цівників готелю. 

 

 

ІННОВАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ 

ПРИМІЩЕНЬ В ГОТЕЛЯХ 

 

Соболевська Д.К., Петрова А.А. 

Науковий керівник – Свідло К.В., д-р. техн. наук, професор 

 

Сьогодні існує багато сучасних технологій, які вже активно вико-

ристовуються в готелях та інших закладах розміщення. Проте наука не 

стоїть на місці. Все частіше з’являються нові пристрої та обладнання, 

які покращать умови перебування в готельно-ресторанних закладах. 

Одним з таких пристроїв є рекуператор повітря. 

Приплив свіжого повітря та видалення відпрацьованого – одна з 

головних умов для комфорту та здоров'я людей, що проживають у го-

телі. Найбільш оптимальний варіант на сьогоднішній день – припливно-

витяжні установки (ПВП) з рекуперацією тепла. В основі роботи прип-

ливно-витяжної вентиляції з рекуперацією закладено процес, при якому 

тепло відпрацьованого повітря використовується для підігріву припли-

вного. 

 Таким чином, рекуператор – пристрій для вентиляції приміщення, 

який використовують для заміни відпрацьованого повітря свіжим, при 

чому максимально зберігають бажану температури в любу пори року, 

також під час літньої спеки. Досягнення комфортної температури вхід-

ного потоку повітря є головною перевагою рекуператора. Вирівнюється 

повітря за допомогою теплообмінника, який знаходиться всередині при-

строю. Встановивши пристрій, можна заощадити на охолодженні і опа-

ленні до 50%, залежно від вибору моделі рекуператора і особливостей 

приміщення. Стильний і універсальний дизайн видимих  елементів вен-

тиляційної системи, таких як пульт управління і повітря роздавальний 

пристрій, допоможе максимально інтегрувати систему вентиляції в 

будь-яку концепцію житла. 

 Головна відмінність від інших пристроїв: робота по черзі входу і 

виходу. Існують більш коштовні моделі, які виконують ці функції одно-

часно. За допомогою вентиляції можна виконати наступні функції: при-

міщення забезпечується чистим потоком свіжого повітря; забезпечення 

у кімнаті комфортної температури; можливість заощадити кошти на 

опаленні та освіження кімнати; не утворюється грибок, сирість, корозія, 
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а також не пітніє скло; істотна теплоізоляція, навіть під час провітрю-

вання кімнати. 

     Принцип роботи максимально простий. Вхід свіжого повітря і 

вихід відпрацьованого відбувається по черзі через теплообмінник, який 

усереднює їх температуру. 

 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПРИБИРАЛЬНА ТЕХНІКА  

 

Ельджарова Є.Ю. 

Науковий керівник – Свідло К.В., д-р. техн. наук, професор 

 

Роботи-полотери – це один з різновидів інтелектуальної прибира-

льної техніки для очищення підлоги. Їх не потрібно плутати з роботами-

пилососами, тому що вони мають принципові конструктивні та функці-

ональні відмінності: вони не можуть збирати сміття, оскільки позбав-

лені вакуумного двигуна. Ці прилади створені виключно для якісного 

миття та протирання підлоги. За допомогою полотера можна видалити 

засохлий бруд, пил, застарілі плями.  

Полотери представлені в трьох варіантах виконання: з ганчіркою, 

що прикріплюється до нерухомої нижньої частини корпусу; з ганчір-

кою, що прикріплюється до рухомого блоку; з дисками, що обертають, 

на яких одягнені серветки з мікрофібри.  

Модифікація з мікрофіброю на рухомому модулі для прибирання 

мають два сімейства мийників підлоги - HOBOT Legee7 і Xiaomi 

Roborock S7.  

Обладнання взаємодіє з кахлем, покриттям з натурального дерева, 

ламінатом, лінолеумом, паркетом. На одному заряді батареї пристрій 

працює 100 хв. Машина за 1 цикл встигає відмити приблизно 30 м2 по-

верхні.  

Модель оснащена навігацією по гіроскопу та керується за допомо-

гою пульта дистанційного керування.  

Однією з ексклюзивних функцій цього полотера є датчик освіт-

лення. Це означає, що, закінчивши роботу, він не зупиниться в темряві, 

а припаркується на освітленій ділянці приміщення, що позбавить  необ-

хідності шукати свого помічника десь у кутку або під диваном. Апарат 

має ще одну важливу перевагу – його можна використовувати для миття 

як вертикальних, так і горизонтальних поверхонь.  
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Найбільш якісний результат дають роботи, в яких є рухомий еле-

мент. Пояснюється це тим, що диски, що обертаються, або рухомий мо-

дуль захоплюють велику площу при контакті з підлогою, а також забез-

печують більш інтенсивне тертя з поверхнею.  

Моделі з дисками здійснюють рух безпосередньо за рахунок дис-

ків. Простіше кажучи, коробка вагою 2 кілограми здійснює тиск на ди-

ски, а вони, пересуваючи гаджет, відтирають підлогу.  

Варто також згадати роботи пилососи з функцією вологого приби-

рання. 90% всіх пристроїв, які є на ринку, роблять схоже вологе проти-

рання. Відрізняється вона переважно способом змочування серветки. 

Наприклад, популярний на сьогоднішній день робот пилосос Xiaomi 

Roborock S7 має окремий бак, який приєднується до нижньої частини 

корпусу гаджету. Вода надходить «самопливом» на серветку, і він про-

тирає. Варто сказати, що такий спосіб вологого прибирання допомагає 

освіжити приміщення та зібрати пил. Якщо на підлозі є плями, то робот 

їх не відмиє. Якісне миття підлоги найкраще роблять саме полотери або 

роботи від компанії Hobot.  

 

 

ГОТЕЛЬНІ СИСТЕМИ ДОСТУПУ OFF-LINE ТА ON-

LІNE ТИПІВ 

 

Коваленко В.О. 

Науковий керівник – Свідло К.В., д-р. техн. наук, професор 

 

Готельне господарство включає в себе, окрім іншого: сейфи для 

збереження готівкових коштів та цінностей, системи доступу до номер-

ного фонду (замки, що програмуються), «мінібари» (невеличкі холоди-

льники для охолодження напоїв), а також системи енергозбереження 

номерного фонду (так звані енергозберігаючі кишені). Проте, готельні 

системи доступу – це цілий спектр обладнання, яке дозволяє керувати 

номерним фондом, надаючи, або відмінюючи жильцеві доступ до номе-

рного фонду, воно включає до свого складу замки, програматори і про-

грамне забезпечення. Ці всі системи можуть бути Off-line та On-lіne ти-

пів.  

Для керування система Off-line  не потребує фізичного з’єднання 

пристроїв, які є автономними елементами, з локальним сервером. Таке 

керування значно спрощує встановлення такої системи, але не дозволяє 

отримання даних про події в реальному часі і здійснювати оперативне 

керування. Будь-яка зміна прав доступу користувачів або  схеми дос-

тупу, та отримання даних пам’яті подій потребує обміну між сервером 
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та пристроями, а також керування за допомогою портативних програ-

маторів.  

 Замки для систем  Off-line представлені на українському ринку 

продуктами від світового лідера, компанії TESA (Іспанія). Це моделі 

TESA DONNA та TESA SPY. Основні відмінності даних моделей 

такі:  все електронне обладнання замка TESA DONNA та елементи жи-

влення знаходяться із зовнішньої сторони замка, таким чином, замок 

може бути встановлений виключно з механічним врізним замком TESA 

2UB4. Натомість, електроніка та елементи живлення у замка TESA SPY 

знаходяться із внутрішньої сторони дверей і встановлюватись він може 

з будь-яким механічним замком, який має відповідні установчі роз-

міри.  Інші інноваційні пристрої, які використовуються в системі 

 Wireless On-line є система «розумних» On-line пристроїв енергозбере-

ження. Пристрої енергозбереження автоматично вимикають світло та 

кондиціонер в номері, коли з нього витягнуто картку гостя, а також на-

дають змогу в реальному часі бачити, яку карту вставлено до пристрою: 

працівника готелю або гостя; також вони показують, коли пристрій було 

активовано, коли картку було вийнято та скільки часу пристрій був ак-

тивний.  

Це дає змогу значно знизити витрати електроенергії.  

 

 

МИЮЧА ТЕХНІКА BOSCH ДЛЯ ВОЛОГОГО ТА СУХОГО 

ПРИБИРАННЯ 

 

Мозгова О.О. 

Науковий керівник – Свідло К.В., д-р. техн. наук, професор 

 

Прогрес не стоїть на місці, сьогодні все більше і більше з`являється 

нових моделей обладнання, які полегшують роботу під час прибирання 

в номерах готелів.   

Одним з таких видів обладнання є миючі пилососи. За допомогою 

них покоївки витрачають менше часу на прибирання. Головна відмін-

ність миючого пилососа полягає в тому, що це обладнання є багато фу-

нкціональним.  

Миючий пилосос – це пилосос, який розпиляє на суху поверхню 

воду, а потім всмоктує її назад, але вже зі всім брудом та пилом, що 

містилися на підлозі. Таке прибирання є зручним та ефективним. Так, 

після прибирання таким пилососом, мити підлогу не потрібно.  
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Принцип його роботи доволі простий, у миючих пилососів є два 

резервуари з водою: один заповнюється водою та спеціальними мию-

чими засобами, а другий використовується для чистої води.  

З резервуару з чистою водою розпилюється на підлогу вода зі спеціаль-

ної насадки, далі вмикається режим всмоктування, який і забирає всю 

воду з брудом до іншого контейнеру.  

Якщо ж потрібна тільки суха чистка, то таку функцію миючий пи-

лосос теж виконує, а пил збирається до мішку чи резервуару для брудної 

води.  

Принцип роботи миючого пилососу добре демонструє його пере-

ваги, але, щоб не упустити важливого моменту, перелічимо їх:  швидке 

та просте прибирання горизонтальних поверхонь;  можливість очистки 

м’якої меблі та вертикальних поверхонь; зволоження повітря; фільтра-

ція повітря, адже пил потрапляє до контейнеру з водою, а не розпиля-

ється; можливість прочистки невеликих каналізаційних засмічень. Ми-

ючі пилососи BOSCH для вологого та сухого прибирання потужністю 

1700 Вт і 2100 Вт мають великий контейнер для води об’ємом 4 л, при-

датний для миття фільтру для якісного очищення відпрацьованого пові-

тря, комбіновану щітку з сепаратором дрібних предметів, набір щіток і 

насадки для прибирання на різних видах покриття. Залежно від моделі 

порохотягамиючий пилосос має: електронне регулювання потужності, 

турбощітку для ефективного очищення килимів, моніторинг продукти-

вності. 

 

 

SELF CHECK-IN – ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТЕХНІКА НА ЗАМІНУ 

АДМІНІСТРАТОРУ В ГОТЕЛІ 

 

Цибулько М.С. 

Науковий керівник – Свідло К.В., д-р. техн. наук, професор 

 
Self check-in кіоск - компактний автономний пристрій, який дозво-

ляє гостю самостійно реєструватися в готелі, виконувати оплату та 
отримувати ключ-картку від номера. При цьому готель може повністю 
відмовитись від ресепшен.  Тобто, кіоски самообслуговування для ре-
єстрації заїзду та від’їзду є автоматизованим програмним забезпечен-
ням або цифровими сенсорними панелями, які працюють як альтерна-
тива звичайній стійці реєстрації в готелі. 

Загальновідомо, що за умов гарячкового темпу сучасного життя, 
особливо після пандемії COVID-19, готелі, що використовують пере-
ваги кіосків реєстрації заїзду/від'їзду, матимуть перевагу перед своїми 
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конкурентами. Деяким кіоски самообслуговування видаються нелогіч-
ними. Сектор гостинності прагне надавати персоналізовані послуги, і 
багато власників готелів вважають кіоски самообслуговування контп-
родуктивними щодо цього. Тим не менш, дедалі більше відпочиваючих 
цінують гнучкість і свободу, яку кіоск самообслуговування дає їм під 
час перебування в готелі, і він дійсно може дозволити вашому персо-
налу на передньому краї забезпечити найкраще обслуговування гостей. 

У світлі цього, ось вісім причин, з яких ваш готель повинен впро-
вадити технологію самообслуговування за першої ж можливості: 

- сканування попереднього бронювання по QR коду;  
- вибір категорії номеру на місці при реєстрації в готелі на зруч-

ній для гостя мові;   
- платіжний термінал (за допомогою кредитної карти або за допо-

могою мобільного пристрою) ; 
- сканер документів;  
- інформація про всі поселення, оплати та використані ключі-кар-

тки доступу; 
- RTO (Оптимізація в режимі реального часу) дозволяє співробіт-

никам готелю передавати інформацію між різними відділами, щоб вони 
могли зосередити свої зусилля на інших ключових завданнях; 

- збережена при реєстрації в готелі інформація може бути викори-
стана для заповнення спеціальних рекламних листів, включаючи при-
вабливі пропозиції, які відповідають смакам різних клієнтів. Більш того, 
будь-які запити клієнтів, які були зроблені раніше, можуть бути задово-
лені, що перевершить їх очікування та зробить їхнє перебування неза-
бутнім. 

- використовуючи кіоски самообслуговування, гості можуть пере-
глядати додаткові послуги та оновлення у зручний для них час. Це при-
ваблює людей, які не люблять, коли їм щось продають віч-на-віч. У кі-
осках можуть бути представлені різні додаткові зручності, які клієнти 
можуть одразу додати до своїх рахунків. Тому кіоски самообслугову-
вання є джерелом доходу, що не вимагає додаткових трудовитрат. 

 

 

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  

 

Полнікова А.С. 

Науковий керівник – Оболенцева Л.В., д-р. екон. наук, професор 

 
Концепція - це система, яка виражає конкретний метод уявлення, 

розуміння, трактування будь-яких предметів, явищ, процесів та, яка 
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презентує провідну ідею чи конструктивний принцип, що реалізує кон-
кретний план в тій чи іншій теоретичній практиці.  

Стратегію можна розглянути як багатовимірну концепцію, яка 
охоплює всю роботу компанії, забезпечуючи режим єднання, цілеспря-
мованості та управління. 

Існують уніфіковані визначення концепції, які допомагають фор-
мувати роботу в стратегічному плануванні, а саме: 

1. Стратегія, як послідовна, інтегрована та уніфікована модель рі-
шень. Опираючись на цю точку зору, стратегія дає хід планам, які гара-
нтують виконання провідних цілей фірми. 

2. Стратегія, як засіб постановки організаційної цілі в рамках її 
довгострокових задач, програм дій та цінностей при розподілі ресурсів. 
Це один з класичних та найстаріших поглядів на теорію концепції. У 
цьому випадку мова йде про те, що стратегія вважається методом чіт-
кого визначення довгострокових цілей та задач організації, важливих 
програм дій для виконання даних задач та знаходження потрібних ресу-
рсів. 

3. Стратегія, як визначення конкурентів компанії.  
4. Стратегія, як реакція на зовнішні можливості та загрози, а також 

визначення внутрішніх слабких та сильних сторін, які необхідні для до-
сягнення конкурентної переваги. 

5. Стратегія як канал для визначення управлінських задач на рівні 
фірми, бізнес-одиниці й підрозділів, що функціонують. Різноманітні іє-
рархічні рівні в організації мають цілком різноманітні управлінські 
обов’язки з точки зору їх внеску в конкретні стратегії компанії. 

Створенню сучасних концепцій стратегічного управління переду-
вали концепції довгострокового технічно-економічного планування й 
фінансового програмування.  

В ході розвитку концепцій стратегічного управління більше уваги 
приділяється оцінці положення, яке організація посяде в майбутньому в 
результаті реалізації стратегії й системності управлінських рішень, їх 
гнучкості та відповідності управлінській ситуації. 

 

 

ТУРИСТИЧНИЙ ІМІДЖ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА 

ТУРИЗМ ТА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ  

 

Кіян Є.А. 

Науковий керівник – Оболенцева Л.В., д-р. екон. наук, професор 

 

Сфера туризму є однією з найпрогресивніших галузей економіки, 

дохід від цієї галузі може набувати величезного еквіваленту, якщо пра-

вильно рухатися у напрямку розвитку туризму. Для отримання доходів 
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та їх збільшення недостатньо консервативних та застарілих методів, не-

обхідно користуватися сучасними інструментами та технологіями під 

керівництвом державних органів правління. 

Загалом, інструменти державної туристичної політики можна по-

ділити на інструменти безпосереднього впливу, які держава скеровує 

безпосередньо туристичній індустрії, та інструменти опосередненого 

впливу, які мають загальний характер й слугують формуванню різних 

сфер суспільно-економічного життя країни. 

В умовах глобалізації, постійного росту конкуренції, маркетинг 

території, її імідж виходять на перший план, тому усе більше країн і міст 

цілеспрямовано займаються маркетингом своїх територій, формуван-

ням власного іміджу, які обумовлюють інвестиційну й туристичну при-

вабливість місцевості. 

Позитивний імідж окремих регіонів формує сприятливе враження 

про країну в цілому, підвищуючи її авторитет у міжнародному співто-

варистві. Тож, стоїть завдання сформувати сприятливий імідж кожного 

регіону у  свідомості економічно й соціально активних людей, молодого 

покоління, закріпити й просувати його в регіоні, країні та закордоном. 

На імідж країни можуть впливати безліч факторів, кожен з яких, 

об’єднуючись з іншими, створює загальний образ держави. Незважаючи 

на різноманітність факторів, їх можна згрупувати в групи. Зовнішні фа-

ктори стосуються оцінки держави на міжнародній арені іншими 

суб’єктами міжнародних відносин. Внутрішні фактори стосуються по-

літичного режиму, стану демократії, економічного становища країни, 

рівня патріотизму і ставлення громадян до власної держави тощо. 

При формуванні туристичного іміджу держави необхідно дотри-

муватися основоположних принципів та методів його формування, щоб 

бути послідовними і логічними у своїх діях, не випускати жодної важ-

ливої деталі та досягти найкращого результату. 

 

 

ЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕРСОНАЛУ  

 

Гончар О.В. 

Науковий керівник – Оболенцева Л.В., д-р. екон. наук, професор 

 

Мотивація може виступати як чинник, що активізує діяльність або 

спричинює її припинення. В літературі існує багато визначень мотивації 

і їх можна віднести до двох основних напрямів. З однієї сторони, моти-
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вація розглядається як сукупність чинників або мотивів, вона обумов-

лена потребами людини, її ідеалами і світоглядом. З іншої сторони, мо-

тивація розглядається як динамічний процес та механізм. 

В загальному вигляді мотивація людини до діяльності розуміється 

як сукупність рушійних сил, спонукаючих її до здійснення певних дій із 

застосуванням певних зусиль для досягнення особистих або організа-

ційних цілей. Ці сили знаходяться ззовні і всередині людини та змушу-

ють її усвідомлено чи не усвідомлено скоювати деякі вчинки. В органі-

заційному контексті поняття мотивації розглядається як функція мене-

джменту, яка полягає у впливі менеджера на співробітників, їхні цінно-

сті та орієнтири і формування у них певного мотиваційного ядра, яке і 

дозволяє отримати від працівників віддачу у вигляді їх трудової діяль-

ності. 

Процесуальні теорії мотивації не протиставляються змістовним 

теоріям, так як не заперечують вагу потреб для працівника, але наголо-

шують, що поведінку працівника в організації обумовлюють сприй-

няття працівником конкретної ситуації, його очікування щодо ситуації 

та оцінка можливих наслідків обраного типу поведінки.  

Сучасні українські підприємства застосовують різні методи моти-

вації: економічні, організаційно-адміністративні та соціально-психоло-

гічні в залежності від ситуації та рівня економічного розвитку. Але пе-

ревагу надають економічним методам, тому що, економіка України зна-

ходиться на тому рівні, де поки що переважають матеріальні стимули. 

Для того щоб перейти до нематеріального стимулювання необхі-

дно організувати на належному рівні матеріальне стимулювання та ак-

тивно застосовувати організаційно-адміністративні методи, щоб забез-

печити чіткість, дисциплінованість і порядок роботи. Вагу соціально-

психологічних методів необхідно аналізувати детальніше у відповідно-

сті до виявлення факторів мотивації, які здатні впливати на ефектив-

ність праці працівників. 

 

 

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В СВІТІ, ПРОБЛЕМИ 

І ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Шевцова А.В. 

Науковий керівник - Абрамов В.В., доцент  

 

Туризм є одним із найважливіших напрямків у сфері послуг. Роз-

виток міжнародної економіки та підвищення рівня добробуту людей 

сприяє підвищенню попиту на туристські послуги та їх диференціації. 
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Це надало проблемі розвитку туризму актуальності, а дослідженню цієї 

проблеми - наукового та практичного значення. 

Сучасні проблеми міжнародного туризму 

Одним із важливих факторів, що гальмують розвиток міжнарод-

ного туризму, наразі є питання регіональної безпеки. Не всі країни од-

наково безпечні для міжнародних подорожей. Основними причинами 

загроз для туристів часто є інфекції, криміногенна ситуація, загроза 

міжнародного тероризму, збройні конфлікти, стихійні лиха тощо. Між-

народна компанія International SOS склала карту ризику подорожей, 

опублікувавши список найбільш небезпечних країн для подорожей у 

2021 році. До них належать Афганістан, Ємен, Сирія, Лівія, Малі, Со-

малі, Південний Судан і ЦАР, а також частини Нігерії, Демократична 

Республіка Конго, Зімбабве, Пакистан, Ірак та Єгипет. Зімбабве має 

хронічну нестачу палива та їжі, що робить злочинність майже повсюдно 

поширеною. Через нестачу палива спроможність правоохоронних орга-

нів та екстрених служб значно обмежена. У цій країні дуже високі темпи 

інфляції, які набувають ознак гіперінфляції. Також, на жаль, піратство 

дуже актуальне. У Судані етнічні чистки тривають донині в регіоні Дар-

фур. Україна позначена на карті помірно небезпечним оранжевим ко-

льором, але зруйновані війною Донецька та Луганська області позна-

чені бордовим кольором, що свідчить про максимальну загрозу. 

На нашу думку, вищезазначені проблеми можна вирішити наступ-

ним чином: перш за все, країнам, де відбуваються бойові дії чи високий 

рівень злочинності, необхідно підвищити рівень безпеки місцевих гро-

мадян та туристів, і якщо ситуація в країнах дозволяє, встановити нові 

туристські центри, які будуть максимально віддалені від місць, де є за-

гроза життю людей. У країнах, де відбуваються стихійні лиха, потрібно 

досліджувати сезони, протягом яких такі катастрофи можуть статися, 

аналізувати та попереджати туристів, коли краще не відвідувати ці кра-

їни. 

Туризм є важливою частиною економіки багатьох країн. У 2020 

році світова туристська індустрія переживала серйозну кризу через 

швидке поширення коронавірусу (COVID-2019) у всьому світі. Довго-

строкові обмеження на поїздки також знизять внесок галузі у світовому 

ВВП на 4,7 трлн доларів, або на 53% порівняно з 2019 роком, повідо-

мили в організації Всесвітня рада з подорожей і туризму (WTTC). Ба-

гато вчених і дослідників займаються питаннями впливу різних еконо-

мічних криз на туристську галузь. Сьогодні провідні економісти разом 

з представниками туристської галузі намагаються знайти шляхи виходу 

з кризи, розглядаючи нові можливості на туристському ринку, намага-

ючись так чи інакше переорієнтуватися відповідно до нових світових 
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вимог. Зокрема, Олівер Вайман вивчає майбутнє подорожей і туризму 

за допомогою математичного підходу, Пол Гріффітс зосереджується на 

впливі пандемії на світову авіацію, президент Американської асоціації 

подорожей і дослідник туризму Роджер Доу вивчає вплив кризи на ту-

ристську галузь США. Однак серед цих досліджень відсутній аналіз 

впливу пандемії на вітчизняний туристський ринок. Тому актуальною 

науковою проблемою є з’ясування особливостей впливу пандемії коро-

навірусу COVID-19 на розвиток туристської галузі України. Для запо-

бігання нових захворювань штати створюють вакцини для здорових лю-

дей, щоб підвищити їх імунітет. Проте ми вважаємо, що краще робити 

ліки для тих, хто вже захворів на Covid-19 та його нові штами. У повсяк-

денному житті, хоча люди і роблять щеплення від різних захворювань, 

щеплення зустрічаються не так часто і неодноразово науково дослі-

джені. На щастя, хоча пандемія COVID-19 на початку 2020 року мала 

серйозний вплив на стан та подальший розвиток туристської галузі, 

будь-яка криза призводить не лише до негативних наслідків, а й до по-

яви нових можливостей та перспектив для туристського ринку. 

 

 

ІНТЕГРАЦІЯ ПРАКТИК СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В 

РОБОТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ «BURGER 

KING» 

 

Забуз Є. С. 

Науковий керівник – Погасій С. О., канд. техн. наук, доцент 

 

Питання, повязані з соціальновію відповідальністю бізнесу є дуже 

актуальним питанням для України в сучасних умовах. 

В теперішній час корпоративна соціальна відповідальність 

компаній є обов'язковою складовою корпоративного управління у 

країнах Європейського Союзу. 
В Україні поки що лише великі організації поступово 

впроваджують у свою діяльність концепцію соціальної 

відповідальності, що зумовлено відсутністю системного та 

скоординованого менеджменту соціальної діяльності, необхідністю 

прикладати певні зусилля для налагоджування  взаємодії з місцевою 

спільнотою та органами влади, щодо питань задоволення соціальних 

потреб персоналу, охорони праці та навколишнього середовища, 

відсутністю скоординованої єдиної соціальної політики та 

інвестиційних програм, а також належної законодавчо-нормативної бази 
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в цих питаннях та низькою освідченністю в цих питаннях представників 

органів влади. 
Різні компані можуть мати різний рівень підготовки по 

відношенню до корпоративної соціальної відповідальності, що впливає 

на зміст стратегії. Як приклад інтеграції соціальної відповідальності 

великої компанії в  соціальну сферу країни, пропонується розглянути 

досвід компанії «Burger king». 
Компанія «Burger king», заснована у 1954 році, є другою за 

величиною мережею швидкого харчування у світі. Вона щодня 

обслуговує понад 11 мільйонів гостей. Пріоритетним напрямком 

благодійної діяльності компанії у всіх філіях є допомога дітям.  

Так конструктивним є приклад компанії Burger King Kazakhstan, 

що надає регулярну допомогу та підтримку дітям SOS ( міжнародний 

сигнал лиха) “Дитяче село” в м. Алмати (не державна соціальна 

організація, яка понад 25 років захищає інтереси, права та потреби 

дітей). У центрі уваги організації перебувають діти, які залишилися без 

сім'ї та піклування батьків, а також неблагополучні сім’ї.  
Освіта - є один із найдоступніших способів просунутися 

соціальними сходами. Тому, допомагаючи вихованцям “Дитячого села” 

Алмати здобути нові знання та навички, компанія Burger King 

Kazakhstan дбає про те, щоб вони в майбутньому могли стати 

повноправними членами суспільства.  
Крім підтримки навчання, компанія надає активну підтримку у 

фізичній підготовці дітей, які можуть займатися тхеквондо в залах 

Республіканської Глобальної Федерації Тхеквондо в Алматинській 

області. Burger King Kazakhstan на регулярній основі організовує в 

“Дитячому селі” (SOS) заходи, спрямовані на розвиток та соціалізацію 

дітей. 
Враховуючи міжнародний досвід, інтегрування підприємства 

«Burger king» в Україні базується на таких положеннях:  
- у разі виробництва будь-яких товарів чи послуг вони повинні 

створюватися у достатній кількості, відповідати встановленим у цій 

сфері діяльності нормам та стандартам, бути повністю законними;  
- працівники повинні отримувати нормальні трудові умови, бути 

захищеними у соціальному плані, працювати у безпечних умовах; 
- необхідно постійно створювати нові робочі місця;  
- працюючий персонал повинен мати право підвищення своєї 

кваліфікації, трудових навичок;  
- робота підприємства ні в якому разі не має псувати довкілля, 

чистоту природних ресурсів;  
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- упорядкування території де знаходиться підприємство за 

бажанням місцевої влади, його власники повинні допомагати 

реалізовувати подібне завдання;  
- при можливості має надаватися допомога людям з обмеженими 

можливостями, незаможним сім'ям, літнім людям, сиротам та іншим 

незахищеним категоріям громадян;  
- дотримання соціально-етичних норм ведення бізнесу та 

встановлених законодавством порядків. 
Саме в рамках корпоративної соціальної відповідальності успішні 

компанії розробляють стратегічні напрями бізнесу, приймають 

загально-корпоративні рішення, забезпечуючи захист прав власників, 

інвесторів та інших зацікавлених сторін, що стає запорукою 

ефективного ведення бізнесу та його високої результативності. 
Запровадження та поширення корпоративної соціальної 

відповідальності в Україні дозволить підвищити результативність 

функціонування підприємств на ринку праці, досягти зміцнення довіри 

з боку зарубіжних бізнес-партнерів, підвищити рівень довіри до таких 

підприємств, та покращити їхній імідж. 
Список використаних джерел: 

1. The company «Burger king», URL: https://www.bk.com 

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ І РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ «HILTON» 

 

Рязанова В. Р. 

Науковий керівник – Нохріна Л. А., канд. техн. наук, доцент 

 

Екологічна соціальна відповідальність бізнесу – це дії, які 

приносять користь навколишньому середовищу (або зменшують 

негативний вплив бізнесу на навколишнє середовище) і виходять за 

межі того, що компанії зобов'язані робити за законом. Екологічна 

відповідальність бізнесу є частиною соціальної відповідальності, і 

передбачає зобов'язання осіб, що приймають рішення, запроваджувати 

дії, спрямовані на захист і поліпшення стану навколишнього 

середовища загалом, і які також відповідають їх власним інтересам.  

На шляху до сталого розвитку, екологічна відповідальність 

повинна бути не просто метою для забезпечення позитивного іміджу на 

міжнародній арені або вітчизняному ринку та отримання прихильності 

споживачів, додаткових конкурентних переваг, популярності, а й стати 

життєвою філософією для компаній. При цьому фірма отримує 

https://www.bk.com/
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довгострокові конкурентні переваги у вигляді усебічного 

співробітництва (між бізнесом, громадськістю та владою) та 

технологічної кооперації. Як результат організація здобуває суспільну 

репутацію та забезпечує відповідний імідж, зростає вартість 

нематеріальних активів.  

Кожне підприємство демонструє власну екологічну 

відповідальність і тому це формує відповідальність у конкурентів і 

споживачів, які дають перевагу їх компанії. Для вирішення екологічних 

проблем соціально відповідальні компанії в рамках своїх стратегій щодо 

соціальної відповідальності розробляють екологічну політику, 

спрямовану на зниження їх негативного впливу на навколишнє 

середовище. 

Представники різних сегментів бізнесу по-різному підходять до 

вирішення екологічних проблем. Для прикладу візьмемо компанію 

«Hilton». Готелі Hilton Garden Inn і Hampton by Hilton міжнародної 

мережі готелів і курортів Hilton переробляють залишки мила з номерів. 

Таким чином компанія приєдналась до американської екологічної 

ініціативи Clean the World. За даними організації, понад 2 млн шматків 

мила викидаються в готелях США щодня. Цей проект передбачає, що  

залишки мила, які надають більш ніж 5 тис. готелів-партнерів, 

подрібнюються і дезінфікуються. Згодом з нього формуються нові 

шматки мила. Їх поширюють в санітарних наборах серед жителів бідних 

країн. Зниження відходів з мила – частина стратегії екологічної 

соціальної відповідальності Hilton Worldwide: Travel with Purpose. В її 

рамках компанія планує знизити екологічний слід наполовину і 

досягнути нульових відходів мила до 2030 року. 

Крім того компанія  «Hilton» пропонує дбайливо використовувати 

природні багатства і встановлює в своїх готелях енергоефективне 

обладнання. А також компанія при реконструкції та будівництві нових 

готелів впроваджує передові досягнення в галузі енергозбереження. 

Hilton співпрацює тільки з тими компаніями, які гарантують грамотну 

утилізацію відходів і підтримують установлення передових стандартів 

управління відходами. Велику роль для компанії має сантехніка, яку 

використовують для готелів, обладнання повинно економічно 

використовувати водний ресурс.  

Крім того не менш важливим є обмежуване використання паперу в 

діловодстві та рекламній діяльності, і використання персональних 

комп’ютерів і електричної техніки за необхідністю, в неробочий час 

вони їх вимикають.  

Компанія пропонує гостям можливість змінювати постільну 

білизну та банні речі за необхідністю. Hilton ретельно доглядає за 
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рослинами на прилеглій території, декорує інтер'єр живими 

багаторічними рослинами. 

Для аналізу показників корпоративної соціальної відповідальності 

Hilton Worldwide розробила платформу LightStay. Яка допомагає 

компанії вести звітність з екологічних і соціальних  показників. 

Платформа посприяла, міжнародній мережі, заощадити близько $ 1 

млрд завдяки ефективному управлінню водними ресурсами, 

електроенергією та відходами. Сьогодні Hilton Worldwide має понад 5,4 

тис. готелів у 106 країнах. 

Компанія «Hilton» робить дуже великий внесок у екологію нашої 

планети. Їх соціальна відповідальність дуже значима і з цієї компанії 

можна брати приклад.  

Екологічна соціальна відповідальність бізнесу дуже важлива для 

навколишнього середовища. Отже, кожне підприємство має бути до 

цього причетним. Для системних змін необхідно змінювати колишні 

стереотипи ведення бізнесу. Для цього, зокрема, потрібно відмовлятися 

від застарілих технологій, скорочувати споживання природних ресурсів, 

переробляти відходи, що виробляються, відновлювати навколишнє 

середовище.  

 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНІЦІАЦІЇ ПРОЄКТІВ 

РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ВИМУШЕНИХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В УМОВАХ ВІЙНИ 

 

Погоріловська П. В. 

Науковий керівник – Кадикова І.М. канд. екон. наук, доцент 

 

Актуальність питань ініціації проєктів реабілітаційної роботи з 

дітьми переселених родин в умовах війни безпосередньо пов’язана із 

потужними соціальними потрясіннями, які переживає українське суспі-

льство останнім часом, і тими викликами й запитами, які вони сформу-

вали. Масові громадянські протести, загроза життю, спостереження за 

насильницькою смертю, непередбачуване переселення людей, бойові 

поранення є надзвичайно травмуючими факторами, які викликають 

стрес, що може стати психотравмою, спричинити розвиток посттравма-

тичних стресових розладів. Для суспільства емоційне травмування та-

кого порядку означає втрату психоемоційного балансу людських стосу-

нків, загрозу гармонійному розвитку зростаючого покоління, загост-

рення патологічних процесів у житті суспільства в цілому.  

Ситуація, що зараз переживає Україна, є такою, що виходить за 
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межі звичайного, нормального людського досвіду: громадянські проте-

сти і намагання їх придушити на окупованих ворогом територіях, інфо-

рмаційні атаки і військові дії - все це спричинило значне порушення 

життєдіяльності людей, шкоду їх здоров’ю, великі людські жертви, зна-

чні матеріальні збитки. Таку ситуацію науковці зазвичай класифікують 

як екстремальну. Екстремальна ситуація для тих, хто її переживає, може 

стати кризовою, стресовою, травматичною і викликати відповідно 

стрес, психотравму.  

Однією із вразливих категорій населення, яка підпадає під вплив 

екстремальних ситуацій у суспільстві, є діти. Вони достатньо гостро 

сприймають події, які змінюють константність, надійність, безпечність 

оточуючого середовища та спричиняють різку динаміку їх психо-емо-

ційних зв’язків з дорослими. Масові заворушення, гострі воєнні конф-

лікти значно порушують звичний для дитячого сприймання плин життя. 

З одного боку, діти відчувають реальні тривогу, страх та розпач, які ін-

дукуються близьким оточенням, з іншого боку, механізми  вирішення 

цих сильних переживань далеко не завжди ефективно спрацьовують, 

оскільки дорослі самі ще не мають змоги повноцінно відновити власну 

цілісність.  

Психологічна допомога дітям з тимчасово переселених родин 

спрямована на подолання наслідків перебування у стресовій ситуації та 

попередження розвитку посттравматичного стресового розладу. Також 

можна сказати, що зараз багато фахівців і звичайних небайдужих гро-

мадян думають про те, як допомогти людям у переживанні складних по-

чуттів. Що багато людей разом. Що, навіть, у найскладнішій ситуації є 

ті, хто зможуть допомогти дітям.  

Однією з ефективних форм роботи з близьким оточенням дітей, які 

тимчасово переселені з небезпечних зон, є організація і створення спе-

ціальних проєктів з психологічної підтримки, де діти, а також їх батьки 

можуть взяти участь в різнопланових заняттях за реабілітаційними ме-

тодиками, які направлені на усунення стресу і психологічного диском-

форту.  

Можна запропонувати дуже дієві і цікаві варіанти подолання нега-

тивних психемоційних наслідків серед дітей.  Найбільш успішними те-

хніками, які зарекомендували себе у роботі з дітьми, що зазнали впливу 

гострих стресових чинників, є техніки тілесно зорієнтованої психотера-

пії, арт-терапії (малювання, ліплення з пластиліну та глини), пісочної 

психотерапії, ігрової психотерапії, народної терапії (виконання колис-

кових пісень).  

Безперечно, ці техніки є ефективними і несуть позитивний вплив 

на дітей. Одним із прикладів вдалої реалізації проєктів реабілітаційної 
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роботи з дітьми вимушених переселенців в умовах війни є творчий 

центр в Вінниці. Сеанси психологічної реабілітації для переселенців 

проводять в одному із волонтерських центрів, де із батьками працюють 

психологи, а з дітьми  займаються творчістю.  

Психологічна допомога дітям з тимчасово переселених родин має 

бути комплексною і стратегічно продуманою. До управління такими 

проєктами тепер висуваються підвищені вимоги. Під час цього невимо-

вного жаху діти залишаються найбільш вразливими і чутливими. Нері-

дко через відсутність навичок обговорення своїх переживань, вікові 

особливості, сильне емоційне потрясіння діти не висловлюються відк-

рито про свої неприємні стани і без нашої допомоги не зможуть налаго-

дити свій емоційний стан і подолати стрес, хвилювання, і, навіть, депре-

сію.  
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СЕКЦІЯ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

Керівник – канд. екон. наук, доц. Калашнікова Х.І. 

Секретар – студент 2 курсу ННІЕМ Шиляєв М.М. 
 

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД  

 

Пономаренко О.А. 

Науковий керівник – Волик С.В., канд. наук з держ. упр. 

 

Світовий досвід розвитку держав свідчить про необхідність 

підвищення рівня соціально-економічного розвитку країни за рахунок 

ефективного та конкурентоспроможного функціонування всіх 

адміністративно-територіальних одиниць. Особлива увага в зарубіжних 

країнах в останні десятиліття приділяється муніципальному рівню 

управління, оскільки високий рівень розвитку територіальних громад 

забезпечує як соціально-економічну стабільність усередині держави, 

так і економічну безпеку країни на міжнародному рівні. В цих умовах 

на перший план висувається завдання створення і подальшого розвитку 

науково обґрунтованої концепції підвищення конкурентоспроможності 

територіальних громад, які є стратегічно важливими точками зростання 

розвитку країни, концентрує економічний, інноваційний, 

інтелектуальний, соціальний і культурний потенціал держави. 

У зв'язку з цим одним із пріоритетних завдань соціально-

економічної політики нашої держави є стимулювання економічного 

розвитку країни шляхом створення нових центрів економічного 

зростання на основі використання конкурентних переваг на всіх рівнях 

адміністративно-територіальної ієрархії. Загострення світової ситуації в 

економічній і політичній сферах, внутрішні проблеми розвитку регіонів 

посилили тенденції різкого зниження бюджетної забезпеченості 

територіальних громад і диференціації їх соціально-економічного 

розвитку, подальшого зносу виробничої і соціальної інфраструктури. 

Сформовані негативні тенденції призвели до необхідності перегляду 

механізмів і інструментів управління соціально-економічним 

розвитком територіальних громад. Перш за все, мова йде про вибір 

конкурентоспроможної моделі муніципальної економіки. Саме 

територіальна громада (ТГ) є первинним територіальним осередком 

економіки України, а, отже, може стати і «локомотивом» її зростання. 
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Процеси практичної адаптації муніципальної економіки до ринкових 

умов і перспектива активної інтеграції громад в систему 

міжрегіональних господарських зв'язків вимагають цілеспрямованої 

роботи щодо подальшого вдосконалення методів управління соціально-

економічним розвитком ТГ з метою підвищення їх 

конкурентоспроможності. Розуміння сучасної сутності 

конкурентоспроможності ТГ і оволодіння механізмами та 

інструментами управління нею стають джерелами поступального 

розвитку ТГ і поступового згладжування поляризації економічного 

простору держави. 

Таким чином, існує об'єктивна потреба в систематизації знань про 

особливості конкурентоспроможності ТГ, виявленні факторів, що 

визначають конкурентні позиції територій, пошуку нових 

управлінських інструментів, які дозволяють удосконалити і доповнити 

наявні механізми управління конкурентоспроможністю ОТГ, а також в 

значному розвитку практики управління конкурентоспроможністю ТГ. 

Вищесказане обумовлює актуальність обраної теми дослідження, 

спрямованого на розвиток з урахуванням міжнародного досвіду 

комплексу механізмів і інструментів управління 

конкурентоспроможністю ТГ. 

Питанням визначення конкурентоспроможності територіальних 

соціально-економічних систем, її змістовної характеристики, 

можливості впливу на формування конкурентних переваг 

адміністративно-територіальних утворень та їх розвиток; інструментам 

управління територіальної конкурентоспроможністю, стратегічного 

планування на муніципальному рівні, який надає істотний вплив на 

конкурентні позиції територіальних громад, в даний час приділяється 

підвищена увага в роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників. 

Мета дослідження полягає у формуванні методичних заходів 

вдосконалення механізмів та інструментів управління 

конкурентоспроможністю територіальних громад. 

Проведення теоретичного аналізу підходів до вивчення 

конкурентоспроможності на національному, регіональному та 

муніципальному рівнях, що дозволило виділити типологію підходів до 

визначення поняття «конкурентоспроможність територіальної 

соціально-економічної системи». На підставі цього було уточнено 

визначення конкурентоспроможності ТГ, під якою в рамках даного 

дослідження розумілася здатність території в умовах національної та 

міжнародної конкуренції забезпечувати порівняно високі доходи та 

рівень зайнятості населення, забезпечуючи при цьому можливість усіх 

членів місцевого співтовариства брати участь у визначенні цілей 
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розвитку своєї територіальної громади та стратегії їх досягнення.   На 

підставі цього однією з обов'язкових умов подальшого розвитку 

конкурентоспроможності ТГ є здатність гармонізації суперечливих 

інтересів всіх суб'єктів громади. 

 

 

СУЧАСНА ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ 

МОЛОДІ В УКРАЇНІ 

 

Башинська З.Р. 

Науковий керівник – Гайдученко С.О., д-р.держ. упр., професор 

 
Сучасний світовий  глобалізований й інформаціоналізований 

соціально-економічний простір має потребу у використанні 
інформаційно-комунікаційних та інших інноваційних технологій в усіх 
сферах життєдіяльності людства, які здатний задовольнити, переважно, 
ринок праці молоді. Тому розвинені країни спрямовують свою 
державну соціальну політику саме на розвиток молодіжного ринку 
праці, виділяючи необмежені ресурси на професіоналізацію молодих 
людей; на створення відповідних умов їх життєдіяльності та 
подальшого розвитку; на залучення молодіжних трудових ресурсів із 
різних країн.  

В Україні, незважаючи на задекларовані законодавством норми 
гарантування рівних можливостей у виборі професії та забезпечення 
працездатної молоді першим робочим   місцем, реалії молодіжного 
ринку праці, нажаль, значно поступаються світовим. Таку ситуацію з 
розвитком ринку праці молоді спричиняють не тільки економічні 
передумови реалізації молодіжного трудового потенціалу, а й 
відсутність балансу між попитом на робочу силу та її пропозицією; 
неузгодженість вимог роботодавців до молодого працівника з рівнем та 
якістю його освіти. До цього слід додати, що державна соціальна 
політика зайнятості молоді в Україні недостатньо враховує особливості 
та працездатність цієї вікової категорії; специфіку регіональних ринків 
праці; комплекс системних проблем формування та реалізації 
соціально-трудових відносин між роботодавцем і молодим 
працівником; проблеми освітньо-кваліфікаційного дисбалансу ринку 
праці молоді  та професійної орієнтації молоді; мотиваційні технології 
спонукання молоді до високопродуктивної праці тощо.  

Фактично, українська держава та регіональні владні структури 
майже не переймаються проблемами професіоналізації молодих людей 
та їх подальшим працевлаштуванням, що змушує їх вирішувати свої 
проблеми життєдіяльності, зокрема працевлаштування, за межами 
України. А така тенденція відчутно підриває не тільки українську 



 

 

246 

економіку, а й національну безпеку, адже країну залишають працездатні 
та перспективні працівники, а також її потенційні захисники. 

Вихід із такої ситуації здатна та повинна знайти держава при 
формуванні та реалізації національної стратегії розвитку України та її 
соціальної політики. Разом із цим, завершення реформ децентралізації 
відкриває широкі можливості для рішення означеної проблематики 
силами регіональної публічної влади, яка максимально наближена до 
молодіжного середовища та джерел забезпечення його життєдіяльності. 
І тут вирішальною виступає партнерська взаємодія усіх суб’єктів та 
об’єктів регіональної молодіжної політики, орієнтована на 
довгострокову перспективу розвитку потенціалу регіону та 
інвестування у розвиток молодого покоління з його подальшим 
гарантованим працевлаштуванням. Основою такої взаємодії мають 
бути системний та комплексний підходи до формування та реалізації 
державної та регіональної соціальної політики щодо регулювання 
професіоналізації молодих людей і їхнього ринку праці.  

За таких умов, актуалізується проблема удосконалення 
нормативно-правової й економічної складових системи державного 
регулювання професіоналізації молоді і її подальшого гарантованого 
працевлаштування за такими напрямами: визначення єдиних вікових 
меж категорії «молодь» від 15-ти до 35-ти років із поділом на групи 
віком від 15-ти до 25-ти та від 26-ти до 35-ти років, які визначають 
державне регулювання залежно від потреб вікової групи; конкретизація 
пільг підприємцям, які приймають на роботу молодь, та молодим 
підприємцям; забезпечення виробничого стажування на підприємствах 
(в організаціях) із можливістю подальшого  працевлаштування тощо.  

Таким чином, проблема ринку праці молоді в Україні носить 
системний та комплексний характер, і її вирішення потребує  
партнерської взаємодії держави із регіональними суб’єктами й 
об’єктами публічного управління на підставі використання осучаснених 
нормативно-правових засадах. 

 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ 

ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ  

 

Білоконь Л.В. 

Науковий керівник – Гайдученко С.О., д-р.держ. упр., професор 

 

Викликом нашого сьогодення в Україні є проблема здійснення 

реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, 

яка обумовлена необхідністю реалізації державної політики щодо 

європейської інтеграції та розвитку співробітництва з європейськими 

публічними інститутами та інституціями. Стратегія європейської 
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інтеграції України передбачає впровадження сучасних підходів до 

публічного управління через демократизацію та децентралізацію 

державної влади; розвиток громадянського суспільства; розширення 

ресурсів і повноважень середнього та нижнього управлінських рівнів 

влади в усіх сферах життєдіяльності; адаптацію до умов України 

кращих зарубіжних практик стосовно модернізації системи публічного 

управління взагалі і, зокрема, на територіальному рівні.  

Сучасний рівень розвитку цивілізації зумовлює досить 

інтенсивний розвиток народовладдя як основи конституційного ладу та 

демократичного підґрунтя життєдіяльності світової спільноти. 

Відповідно, місцеве самоврядування стає не лише окремою 

підсистемою публічного управління, інститутом громадянського 

суспільства, а й політико-правовим засобом реалізації публічної 

політики. Відповідні сучасні моделі самоврядної політики публічного 

управління також формуються саме на рівнях адміністративної громади 

та району. У сукупності ці процеси актуалізують необхідність 

формування національної моделі організації діяльності самоврядних 

структур.  

Таке є саме завдання стоїть і перед українською державою, але 

його реалізація гальмується відсутністю ефективної державної політики 

щодо роз’яснення мети та завдань реформування територіальної 

публічної влади; слабким розвитком громадянського суспільства як 

стратегічного чинника реформ; науково обґрунтованої стратегії 

формування та вдосконалення діяльності організаційних структур, 

зокрема, на територіальному рівні.  

Як показує досвід, усе це у сукупності актуалізує ключовий ресурс 

діяльності органів публічної влади – знання організаційних технологій 

та навички їх використання, що забезпечують очікуваний результат з 

найменшими витратами. 

Перехід до нових моделей структурної побудови органів публічної 

влади вимагає організаційних і технологічних перетворень, що 

забезпечують високу адаптивність управлінських систем до зовнішніх і 

внутрішніх змін; освоєння сучасних методів, технологій та процесів 

управління; налагодження партнерських відносин з усіма суб’єктами 

соціально-економічного розвитку. Тому ядром структурної перебудови 

органів влади має бути технологічна платформа, що об’єднує комплекс 

взаємопов’язаних завдань і функцій управління; нормативно-правову, 

інформаційно-аналітичну та суспільно-політичну бази даних; 

різноманітні моделі формування та реалізації управлінських рішень 

тощо. Саме така технологічна платформа здатна сформувати системну 

сукупність взаємообумовлених і взаємопов’язаних елементів, 
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необхідних для управлінської діяльності владних структур у контексті 

визначених мети, суб’єктів та об’єктів, методів і процедур, спеціалізації 

тощо.  Визначально, що ці елементи мають властивість накопичувати 

певний управлінський досвід, знання та навички; складний комплекс 

процедур вирішення різноманітних управлінських завдань; технологій 

адаптації управлінської системи до змін внутрішнього та зовнішнього 

середовищ. 

Таким чином, сучасні підходи до забезпечення діяльності органів 

публічної влади територіального рівня зосереджені, переважно, на 

організаційно-технологічних аспектах як системній основі публічного 

управління. 

 

 

ЧИННИКИ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ  ЩОДО ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ГРОМАД  

 

Буславець Д.О. 

Науковий керівник – Гайдученко С.О., д-р.держ. упр., професор 

 

Світові тенденції демократизації державного управління та 

становлення публічного врядування обумовили і в Україні аналогічні 

процеси, які реалізовуються шляхом децентралізації публічної влади та 

забезпечення спроможності місцевого самоврядування виконувати 

низку функцій, делегованих державою. До таких функцій відноситься 

організація безпечної життєдіяльності населення територіальних 

громад, яка має конституційну основу у контексті побудови суверенної, 

незалежної, демократичної, правової, соціальної держави та 

стратегічного курсу на європейську інтеграцію. 

Відповідно, українська держава реалізує свою політику у сфері 

безпеки життєдіяльності територіальних громад шляхом проведення 

реформи децентралізації в галузі цивільного захисту, різноманітних 

навчань і тренінгів; створення місцевих добровільних пожежних 

команд; реалізації різних пілотних проектів завдяки фінансовій 

підтримці та матеріальному забезпеченню місцевих пожежних команд. 

Разом із цим, форми та методи здійснення функцій і повноважень 

органів місцевого самоврядування ще не набули вагомості в означеній 

сфері діяльності і не стали рушійною силою в утвердженні безпечних 

норм життєдіяльності територіальних громад. Пояснити таку ситуацію 

можна відсутністю злагодженої взаємодії органів місцевого 

самоврядуванням з державою і її владними інститутами. Наше 
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сьогодення фіксує неврегульованість відносин між органами місцевого 

самоврядування та  місцевими органами виконавчої влади; недостатній 

рівень професійної компетентності їхнього кадрового складу; 

відсутність матеріально-технічної та фінансової бази, а також інші 

суб’єктивні й об’єктивні чинники, які перешкоджають організації 

належного рівня безпеки життєдіяльності населення територіальних 

громад. 

Незважаючи на певну кількість наукових доробків українських 

дослідників з озвученої проблематики, ще залишаються недостатньо 

дослідженими питання удосконалення функцій органів місцевого 

самоврядування   щодо організації безпеки життєдіяльності мешканців 

територіальних громад у контексті  формату співіснування населення, 

децентралізації публічної влади, участі громади у формуванні 

демократичного ладу в країні. 

З огляду на це, може бути корисним зарубіжний досвід організації 

управління системою захисту населення та територій, що засвідчує 

визначальну роль і відповідальність органів державної влади за її 

функціонування, а органи місцевого самоврядування через 

безпосередні зв’язки з населенням територіальних громад забезпечують 

належне виконання завдань цивільного захисту на місцевому рівні. 

Характерно, що європейська практика управління надзвичайними 

ситуаціями зосереджена на тісній співпраці з місцевою владою та на 

превентивних заходах, які попереджують та мінімізують усі ризики.   

Саме тому удосконалення функцій органів місцевого самоврядування 

щодо  організації безпеки життєдіяльності територіальних громад має 

бути пов’язано із попереднім діагностуванням її рівня та визначенням 

наявного спектру проблемних аспектів щодо його забезпечення із 

залученням місцевого населення. 

Наступним кроком у пошуку шляхів і способів формування та 

удосконалення функцій органів публічної влади щодо організації 

безпеки життєдіяльності об’єднаних територіальних громад є розробка 

та реалізація відповідних організаційно-правових заходів за 

обов’язкової участі активної громадськості. Цей процес передбачає 

поетапне вирішення проблематики через розробку та ухвалення 

нормативно-правових актів; попереджувальних заходів стосовно 

впровадження культури безпеки життєдіяльності серед місцевого 

населення; програм розвитку, цільових програм і проектів щодо 

реалізації заходів захисту територіальних громад і забезпечення 

безпеки життєдіяльності громадян. В основі цієї діяльності місцевої 

влади має бути періодичне планування заходів цивільного захисту; 

створення резервів фінансових і матеріальних активів для запобігання, 



 

 

250 

ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків; здійснення підготовки 

фахівців місцевих органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, суб’єктів господарювання стосовно питань організації 

та здійснення заходів цивільного захисту на відповідній території; 

професійна підготовка членів добровільних команд; навчання 

населення діям у разі загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій, 

аварій, катастроф і стихійного лиха; створення в територіальних 

громадах відповідних органів управління та сил цивільного захисту, а 

також центрів безпеки громадян.  

Таким чином, до ключових чинників спроможності місцевого 

самоврядування гарантування безпеки життєдіяльності населення 

територіальних громад відносяться технології діагностування рівня 

безпеки; комплекс організаційно-правових заходів за обов’язкової 

участі активної громадськості та суб’єктів господарювання; резерви 

фінансових і матеріальних активів для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій та їх наслідків; освітні заходи для 

управлінського персоналу та просвітницькі заходи серед добровільних 

команд і населення територіальних громад. Подальші дослідження 

означеної проблематики можуть бути пов’язані із формуванням і 

реалізацією відповідної місцевої інвестиційної політики. 

 

 

СУЧАСНА РЕГІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В 

УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ  

 

Ганжа А.С. 

Науковий керівник – Гайдученко С.О., д-р.держ. упр., професор 

 

Сучасний етап розвитку українського суспільства та держави 

значно ускладнений через внутрішні та зовнішні виклики, спричинені 

глобальними цивілізаційними процесами. Ці процеси, у свою чергу, 

обумовили необхідність інтенсивного реформування усіх ключових 

галузей суспільного виробництва та усіх сфер життєдіяльності країни, 

яке  націлене на досягнення європейського рівня життєзабезпечення. 

Успішна реалізація цих реформ пов’язана із створенням належної 

теоретичної та методичної бази прийняття виважених і своєчасних 

державно-управлінських рішень, спроможних поліпшити життя 

кожного громадянина України та реалізувати соціальну сутність 

держави. Для цього необхідний певний час і загальні зусилля науковців 

і практиків у напряму ретельного дослідження потенціалу кожного 

регіону в умовах децентралізації влади та розробки конкретних 
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рекомендацій щодо формування та реалізації ефективної регіональної 

політики за цілком обґрунтованої підтримки держави. 

При цьому слід розуміти, що в Україні існує дуже багато нагальних 

проблем, які спричиняють  погіршення життєдіяльності переважної 

більшості населення; падіння рівня їх матеріально-економічного та 

соціального благополуччя; підвищення рівня трудової міграції; 

загострення демографічних проблем тощо. Одночасно із цим 

відбуваються процеси формування громадянського інформаційного 

суспільства, актуалізуючи спроможність та якість урядування на всіх 

рівнях у контексті забезпечення соціальних послуг; посилення 

соціальної згуртованості та соціального захисту населення. 

Слід наголосити, що аналогічні проблеми мали місце у всіх 

європейських країнах і кожна з них їх вирішувала своїм шляхом з 

використанням міжнародних рекомендацій щодо розвитку місцевої та 

регіональної демократії як ключового чинника соціальної згуртованості 

та нейтралізації соціальних ризиків. Ці рекомендації закладено у таких 

документах-дороговказах, як Утрехтська Декларація «Про добре 

місцеве та регіональне врядування в неспокійний час: проблеми змін»; 

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи «Про розвиток 

потенціалу на місцевому та регіональному рівні» та ін.  

Натомість, в Україні соціальний захист населення на даний час не 

має сучасної нормативно-правової підтримки держави і регулюється 

неузгодженою між собою безліччю законодавчих актів. В результаті, 

увесь комплекс соціальних проблем залишається невирішеним на 

регіональному рівні через відсутність єдності між державою та 

громадськістю у розумінні сутності та шляхів реалізації регіональної 

соціальної політики в сучасних умовах трансформацій державно-

управлінської системи. 

Вихід із такої ситуації пов'язаний із формуванням сучасних 

пріоритетів регіональної соціальної політики, які реалізуються 

регіональним суб’єктом соціальної політики та виявляються в єдності 

підходів до підсилення соціально-сервісних функцій управління; 

функцій соціального розвитку; соціальної компетентності суб’єкту і 

об’єкту управління; функцій прогнозування, моніторингу й оцінювання 

соціального потенціалу регіону, а також координаційних та 

консультаційних функцій місцевих органів виконавчої влади.  

Характерною особливістю соціальної політики європейських країн 

є більша залежність від розвитку транспорту та телекомунікації, сфери 

бізнесу, освіти, екології та науково-дослідницької сфери, що спричиняє 

перехід від постіндустріальної до інтелектуальної економіки, 

орієнтованої на  підвищення рівня соціальних послуг; на 
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високотехнологічні види виробництва; на максимальне залучення 

молоді як мобільної та здатної до розвитку вікової групи. Такий 

стратегічний курс розвитку регіональної соціальної політики має стати 

пріоритетним і в Україні у самий найближчий час. 

Таким чином, сучасна регіональна соціальна політика в умовах 

децентралізації влади виявляється в єдності підходів до підсилення 

соціально-сервісних функцій управління; функцій соціального 

розвитку; соціальної компетентності суб’єкту і об’єкту управління; 

функцій прогнозування, моніторингу й оцінювання соціального 

потенціалу регіону, а також координаційних та консультаційних 

функцій місцевих органів виконавчої влади. Подальші дослідження цієї 

проблематики пов’язані із удосконаленням нормативно-правового поля 

щодо формування та реалізації регіональної соціальної політики. 

 

 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Дацько Д.Р. 

Науковий керівник – Гайдученко С.О., д-р.держ. упр., професор 

 

Наша сучасність обумовлює інтеграцію соціально-культурного 

потенціалу суспільства в сучасну практику соціалізації молоді з метою 

формування особистостей нової формації, які володіють професійними 

та особистісними якостями, що відповідають сучасним викликам. 

Найкращими умовами для цих процесів володіє  академічне середовище 

саме вищих навчальних закладів, де готують майбутніх управлінців-

лідерів на засадах гармонійної особистості-громадянина, який отримує 

системні професійні знання та уміння. Відповідно, при цьому 

вирішальними стають чинники формування та реалізації державної 

політики соціалізації студентської молоді, орієнтованої на інтереси, 

потреби та мотивацію молодої людини-громадянина. Результати такої 

політики мають сприяти активізації її соціальної самосвідомості та 

запобіганню асоціативної поведінки у академічному середовищі та за 

його межами. 

Оцінкою ефективності державної політики соціалізації 

студентської молоді у контексті освітнього, оздоровчого та 

соціокультурного впливу можна вважати прояв суспільного ставлення 

до цінностей у студентському середовищі. Тому соціалізація 

студентської молоді в межах науки державного управління повинна 

досліджуватися як мотиваційно-ціннісний компонент; активна та 
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конструктивна громадянська позиція; сформована система знань, 

інтересів, мотивів, потреб, що організують і орієнтують психологічні 

зусилля молодої особистості на визначення та досягнення цілей; 

особливий вид гуманітарної діяльності, щодо забезпечення необхідного 

рівня розвитку сучасного та майбутнього громадянського суспільства.  

За таких умов, державна гуманітарна політика має врахувати  

особливості  діяльності закладів вищої освіти та специфіку організації 

студентського самоврядування, а також спиратися на партнерську 

взаємодію із зацікавленими в цьому громадськими організаціями.   У 

сукупності це обумовлює удосконалення державної гуманітарної 

політики в частині  регламентації діяльності щодо її соціалізації з боку 

органів публічної влади та викладацького складу закладів вищої освіти.  

Аналіз наукових досліджень українських фахівців фіксує значний 

об’єм теоретичних розробок стосовно взаємозв’язку особистості та 

соціуму; становлення особистості під впливом соціальних норм і 

цінностей; причин поведінки індивідів у соціумі; можливості 

стабілізації громадянського суспільства тощо. Утім, вирішення 

актуального наукового завдання щодо осучаснення державної політики 

соціалізації студентської молоді перебуває на початковому етапі, тому 

головним напрямом досліджень має бути визначення й обґрунтування 

сучасних пріоритетів цієї політики  та формування ефективного 

управлінського інструментарію у цій сфері.  

До одного з ключових пріоритетів політики соціалізації молоді у 

наш час зарубіжний досвід відносить її соціально-громадянську 

культуру, яка сприяє громадянському розвитку молоді; зростанню 

тривалості життя і її якості; запобіганню правопорушень, особливо 

серед студентської молоді; прагненню до отримання професійної 

освіти. У сукупності це створює передумови для систематизації 

діяльності, ініціативи, творчості та зацікавленої взаємодії органів 

публічної влади й адміністрацій закладів вищої освіти в Україні. 

Останні повинні покращити якість реалізації вже існуючих і 

впровадження нових проектів  щодо соціалізації життєдіяльності 

молоді у партнерській взаємодії з інституціями студентського 

самоврядування й органами публічної влади, створюючи сприятливе 

соціальне середовище для розвитку молодого індивіда. При цьому, 

державна політика соціалізації студентської молоді має виступати 

координуючою ланкою у процесах впровадження відповідних програм 

і заходів.  

За таких умов, суспільно-владні відносини розглядаються в межах 

єдиної проблеми, тому влада змушена взяти на себе значні обов'язки та 

відповідальність за громадянське становлення молодої людини в 
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суспільстві. Відповідно, актуалізується міждисциплінарний науковий 

супровід процесу соціалізації студентської молоді, що передбачає 

використання наукових доробків з державного управління, а й 

соціології, психології, педагогіки, культурології та ін. 

Таким чином, сучасна українська державна політика соціалізації 

студентської молоді обумовлює систематизацію діяльності, ініціативи, 

творчості та партнерської взаємодії органів публічної влади й 

адміністрацій закладів вищої освіти в Україні, а також пріоритетність 

впровадження соціально-громадянської культури. 

 

 

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО РІВНЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛУЖБОВЦІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ 

ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ  

 

Зандер Д.С. 

Науковий керівник – Гайдученко С.О., д-р.держ. упр., професор 

 

Наша сучасність визначається досить стрімкими темпами 

трансформації суспільства та держави у більш демократичні форми 

життєдіяльності. Ці форми обумовлюють розвиток публічного 

врядування у контексті високого рівня надання адміністративних 

послуг населенню завдяки використанню сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. Відповідно, до державних службовців 

органів державної служби та посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, як суб’єктів органів публічної влади, висуваються 

достатньо високі вимоги щодо їхньої професійної компетентності. 

Іншими словами, у наш час значно зросли вимоги до наявності у 

працівників публічної служби знань, досвіду та навиків, необхідних для 

їхньої ефективної діяльності на займаній посаді, яка наділяє їх певною 

компетенцією – колом повноважень та функцій адміністрування. 

За українським законодавством державні службовці органів 

державної служби та посадові особи органів місцевого самоврядування 

повинні сумлінно виконувати свої посадові обов’язки; дотримуватися 

правил професійної етики та загальних правил моралі; діяти виключно 

в межах чинного законодавства на користь суспільства та держави і таке 

інше.  

Професіоналізація працівників органів публічної влади є досить 

складним процесом, на який має вплив низка чинників, а саме: 

особистісні якості працівника, особливості внутрішнього та 
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зовнішнього професійного середовища. До цього слід додати рівень 

спеціальної освіти і освіченості у співвідношенні з реальними 

практичними навичками у певній сфері діяльності; уміння працювати у 

команді та спілкуватися з оточуючими людьми; визнання цінностей 

обраної професії та здатність до саморозвитку у конкретній  сфері 

діяльності; наявність аналітичного та креативного мислення.  

Сутність  професіоналізму у системі публічної служби полягає у 

тому, що управлінські функції можуть здійснюватися лише 

компетентним фахівцем у конкретній галузі з реальними показниками 

високої ефективності праці. Саме тому рівень адміністративних послуг 

населенню, як і рівень забезпечення його  життєдіяльності, 

безпосередньо залежать від професійного потенціалу кадрового складу 

органів публічної влади. 

Для реалізації системного підходу до забезпечення сучасного рівня 

професіоналізації державних службовців і посадових осіб органів 

публічної влади в Україні може бути корисним досвід прогресивних 

країн Європейського Союзу. Зокрема, заслуговують на увагу фахівців 

загальні умови і європейські професійні стандарти проходження 

служби в органах публічної влади; розподіл компетенції та відповідної 

компетентності працівників органів публічної влади, а також 

забезпечення сучасного рівня професіоналізації державних службовців 

і посадових осіб органів публічної влади завдяки технології оцінювання 

ефективності їхньої діяльності. 

Відповідно, слід пам’ятати, що використання кращих зарубіжних 

практик забезпечення сучасного рівня професіоналізації державних 

службовців і посадових осіб органів публічної влади в Україні потребує 

обов’язкової їх адаптації до українських реалій та національних 

особливостей публічного врядування. У першу чергу, це стосується 

морально-етичних характеристик державних службовців і посадових 

осіб і критеріїв оцінювання їхньої компетентності; моделей 

компетентності в сфері публічної служби. 

Таким чином, шляхи забезпечення сучасного рівня 

професіоналізації державних службовців і посадових осіб органів 

публічної влади в Україні мають враховувати кращі зарубіжні практики 

та теоретичні доробки українських фахівців публічного управління і 

освітян, виходячи з позицій їх системного та комплексного 

впровадження. 
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БЕЗПЕКОВИЙ АСПЕКТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В 

УКРАЇНІ  

 

Кудрявцева В.В. 

Науковий керівник – Гайдученко С.О., д-р. держ. упр., професор 

 

Наше сьогодення характеризується глобальними зрушеннями в 

гуманітарній сфері, обумовленими інтенсивним розвитком сучасної 

цивілізації на основі прориву інформаційно-комунікаційних 

технологій. Як ніколи раніше, світова спільнота стала близькою та 

взаємозалежною, що сприяє розвитку громадянського інформаційного 

суспільства і, у той же час, спричиняє нові виклики державній 

гуманітарній політиці у контексті національної безпеки.  

В усіх прогресивних країнах державна гуманітарна політика 

формується за участі великої кількості громадських організацій, 

дотичних до гуманітарної сфери, які, фактично, виступають 

провідниками у реаліях суспільного життя та потужною внутрішньою 

силою соціуму для її реалізації. Аналогічні тенденції мають місце і в 

Україні, хоча і ускладнені збройною агресією Російської Федерації й 

окупацією частини території України. 

Теорія публічного управління доводить, що в сучасних умовах не 

може існувати єдиної моделі суспільно-владної взаємодії в різних 

сферах життєдіяльності суспільства та владних структур, в силу 

безперервних змін зовнішнього середовища, які обумовлюють 

трансформації внутрішнього середовища. Утім,  на сучасному етапі 

розвитку України та становлення громадянського суспільства 

партнерська суспільно-владна взаємодія набуває великого значення, 

оскільки створює фундаментальний базис національної безпеки у 

гуманітарній сфері, забезпечує реалізацію необхідних для цього заходів 

органів публічної влади та сприяє діяльності більшості інституцій, 

спрямованої на вирішення проблем забезпечення гуманітарних аспектів 

національної безпеки. 

До ключових питань української гуманітарної проблематики, що 

зумовлюють національну безпеку, фахівці відносять такі: 

функціонування суверенної нації, державної ідеології, прогнозованої 

демографічної політики, осучасненої національної ідентичності. Тому 

органи публічної влади через реалізацію суспільно-владної взаємодії  

покликані формувати державні та громадські інтереси і шукати 
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ефективні засоби та заходи для гарантування національної безпеки у 

гуманітарній сфері відповідно до вимог Конституції України.  

Також відомо, що функція публічної влади у громадянському 

суспільстві передбачає делегування йому повноважень і суспільну 

відповідальність у відносинах між владою та громадянським 

суспільством за умови усвідомлення громадянами приналежності до 

національної спільності як найважливішого пріоритету. В сучасній 

Україні ці процеси дуже ускладнені через ігнорування органами 

публічної влади ідеологічної мотивації діяльності, що сприяло втраті 

ціннісних домінант численних соціальних груп і громадянського 

суспільства в цілому у контексті національних інтересів і підміні їх 

глобальними цінностями, які превалюють у соціальних мережах. 

Відповідно, характерною особливістю наукових підходів до 

формування та реалізації гуманітарної політики України у контексті 

національної  безпеки в останні роки є звернення до проблем 

глобалізації та мобілізації матеріальних, духовних та організаційних 

ресурсів держави для забезпечення її реалізації шляхом досягнення 

суспільної консолідації та використання ефективних засобів 

забезпечення національної безпеки. Для забезпечення ефективної 

суспільно-владної взаємодії з дотримання національних інтересів у 

гуманітарній сфері може бути ефективним комплекс управлінських 

технологій організаційно-процедурного, соціально-мотиваційного та 

просвітницько-освітнього характеру, що представляють собою 

сукупність засобів і методів, застосування яких органами публічної 

влади забезпечує координацію діяльності суб’єктів громадянського 

суспільства, попри наявність впливу внутрішніх та зовнішніх загроз. До 

цього слід додати адаптацію до умов України кращих зарубіжних 

практик координації діяльності  органів публічної влади та 

прогресивної громадськості у сфері безпеки. 

Таким чином, пріоритети формування та реалізації гуманітарної 

політики української держави мають бути зосереджені на мобілізації 

матеріальних, духовних та організаційних ресурсів держави для 

формування громадянського суспільства та використанні 

управлінських технологій організаційно-процедурного, соціально-

мотиваційного та просвітницько-освітнього характеру як ефективних 

засобів забезпечення національної безпеки. 
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД УКРАЇНИ  

 

Мінова М.М. 

Науковий керівник – Гайдученко С.О., д-р. держ. упр., професор 

 

В Україні, як і в прогресивних країнах світу, у процесах 

децентралізації публічної влади та розвитку місцевого самоврядування 

постійно виникають нові управлінські виклики, які зумовлюють  значне 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування 

об’єднаних територіальних громад і суттєве зміцнення їх фінансової 

спроможності. Ці виклики спричинені активізацією участі населення 

територіальних громад, яке усвідомило можливість вирішення майже 

усіх місцевих проблем життєдіяльності органами місцевої влади при 

партнерській взаємодії із прогресивною громадськістю та 

підприємницькими структурами. Такий факт став відправною точкою 

розвитку громадянського суспільства, що сприяє активізації природних 

процесів самоорганізації, саморозвитку, самовдосконалення людської 

спільноти, об’єднаною спільною територією. 

Об’єднана територіальна громада є досить складною соціально-

економічною  системою, управління якою має враховувати баланс 

різноманіття управлінських впливів на громаду із різноманіттям 

поведінки самої громади як самоорганізованої системи. Це означає, що 

в сучасних мінливих і слабо прогнозованих умовах становлення 

об’єднаних територіальних громад виникає необхідність включення до 

комплексу управлінських технологій місцевого самоврядування більш 

сучасних, які базуються на засадах синергетики – теорії самоорганізації 

різного роду систем. Використання таких технологій може сприяти  

масштабним резонансним ефектами спільної діяльності людей при 

досягненні цілей оновлених територіальних громад завдяки сумарному 

ефекту їхніх спільних зусиль. 

За таких умов, в арсеналі методів реалізації керованого розвитку 

об’єднаними територіальними громадами вирішальною стає  

громадянська компетентність їхнього населення. Сутність 

громадянської компетентності полягає в здатності громади в цілому, а 

частіше, її активних представників, свідомо та достатньо кваліфіковано 

брати участь в місцевому самоврядуванні від імені територіальної 

громади та в її інтересах. Отже, громадянська компетентність населення 

доповнює традиційне управління новими можливостями забезпечення 
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соціальної єдності та згуртованості об’єднаних територіальних громад, 

що сприяє досягненню стратегічних цілей їх розвитку. 

Про це свідчить і міжнародний досвід ефективного місцевого 

самоврядування у контексті вироблення місцевої політики із 

залученням громадянськості та представників бізнесу. Таке 

співробітництво на партнерських засадах в успішних країнах 

здійснюється з використанням програмно-цільового підходу до 

розвитку місцевих громад, який обумовлює застосування стратегічних 

і проектних технологій прийняття та реалізації рішень. В результаті 

синергетичного ефекту від використання потенціалу усіх суб’єктів 

прийняття управлінських рішень, приймаються якісно нові та більш 

виважені рішення, що забезпечують баланс їхніх інтересів. 

Характерно, що науковці представляють громадянську 

компетентність як певний рівень демократичного розвитку  населення 

громади, яке у достатній мірі обізнане у своїх громадянських правах та 

обов’язках і має уявлення про концептуальні засади публічного 

управління життєдіяльністю суспільства та держави, що сприяє 

здійсненню керованого розвитку територіальної громади. 

Основною ознакою керованого розвитку територіальної громади є 

наявність чітких стратегічних цілей. Ці цілі сформовані в результаті 

свідомого вибору за певними критеріями, які враховують інтереси 

громадян та держави стосовно спільного майбутнього, а також сучасні 

тенденції цивілізаційного розвитку. Досягнення визначених цілей 

пов’язане із організаційно-регулюючими технологіями ефективного 

управління, які забезпечуються саме використанням програмно-

цільового підходу. Цей підхід до формування місцевої політики значно 

розширює участь активних членів територіальної громади в управлінні 

місцевим розвитком і сприяє поступовому формуванню їх  

громадянської компетентності (знанням, вмінням, досвіду) та переходу 

від  представницької демократії (делегування прийняття рішень радам) 

до безпосередньої  демократії (партисипативної), коли громадянин 

впливає на прийняття рішення. Для того, щоб така тенденція стала 

нормою життєдіяльності громади, органам місцевого самоврядування 

вкрай важливо систематично проводити оцінювання не тільки 

політичної, економічної та соціальної ситуації, а й громадянської 

компетентності населення громади та запроваджувати необхідні заходи. 

Основою такого оцінювання (самооцінювання) можуть бути положення 

міжнародного документу «Конструктивна оцінка компетентності». 

Таким чином, серед багатьох підходів до формування 

громадянської компетентності населення об’єднаних територіальних 

громад самим ефективним виступає програмно-цільовий підхід, який 
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забезпечує спроможність громади в цілому. Подальші дослідження 

означеної проблематики можуть бути пов’язані із освоєнням технології 

оцінювання (самооцінювання) громадянської компетентності. 

 

 

ДО ПИТАННЯ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ  

 

Онищук С.В. 

Науковий керівник – Гайдученко С.О., д-р. держ. упр., професор 

 

Ухвалення у 2014 р. Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні дало старт 

процесам децентралізації публічної влади. Для цього було прийнято 

відповідну  законодавчу базу та напрацьовано територіальну основу 

діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої 

влади, спроможних забезпечити доступність і необхідну якість 

публічних послуг для населення, зокрема, сільських територій. 

Актуальність останніх обумовлена відсутністю належної 

інфраструктури, складністю отримання  будь-яких публічних  послуг, 

скороченням зайнятості серед сільського населення, що вело до повного 

занепаду сільських територій. Не поліпшили таку ситуацію ні державні 

програми покращення економічної ситуації в сільських громадах, ні 

прийняття      Концепції розвитку сільських територій на період до 2021 

року.  

Перші позитивні результати реформи децентралізації дало 

об’єднання територіальних громад, завдяки підтримці держави у 

контексті спрямування різного роду інвестицій на розвиток їхньої 

соціальної інфраструктури, та збалансованому економічному, 

природному та людському потенціалу громади. Об’єднання 

територіальних громад і зміни у фінансовій сфері сприяли отриманню 

органами місцевого самоврядування нових  повноважень за принципом 

субсидіарності, що дає змогу надавати населенню доступні 

адміністративні, соціальні та інші послуги на відповідних територіях. 

На даний час більше 800 об’єднаних територіальних громад взяли на 

себе відповідальність самостійно вирішувати місцеві питання 

забезпечення життєдіяльності населення громад. 

Системні зміни у місцевому самоврядуванні обумовлюють 

застосування ефективних підходів до використання усього комплексу 

ресурсів територіальних громад (людських, матеріальних, фінансових, 



 

 

261 

природних тощо); визначення стратегічних пріоритетів та 

цілеспрямованих заходів щодо розвитку сільських територій.  

Успішний зарубіжний досвід розвитку місцевого самоврядування 

засвідчує ефективність програмно-цільового підходу, який сприяє 

економічному зростанню сільських територій завдяки запровадженню 

нових технологій й інновацій у сільському господарстві;     створенню 

малих форм господарювання та додаткових робочих місць у сільських 

громадах і підвищенню рівня доходів селян; збереженню культурних та 

історичних пам’яток і природних багатств. Характерно, що в Україні 

такий підхід використовується лише на регіональному рівні та зовсім не 

адаптований до рівня сіл і селищ. Недостатньо використовується в 

практиці розвитку сільських територій і технології управління 

проектами та формування локальної ідентичності громад. Що 

стосується останнього, то, знову ж таки,  зарубіжна практика місцевого 

самоврядування доводить важливість формування нової ідентичності 

об’єднаних територіальних громад без втрати особливостей кожного 

села, яке увійшло до їх складу, та його самоідентичності і соціальної 

ідентичності. Це означає пріоритетність населення з його власними 

потребами та цілями, які узгоджуються із особистими мотивами кожної 

людини. Такий підхід згуртовує мешканців об’єднаної територіальної 

громади для виконання спільних цілей і планів, а також мотивує їх до 

активної участі у місцевому самоврядуванні. До цього слід додати 

регулярну просвітницьку діяльність серед сільського населення щодо 

його прав та обов’язків в умовах децентралізації публічної влади та 

становлення громадянського інформаційного суспільства, а також ж 

регулярну освіту, самоосвіту та самовдосконалення посадових осіб 

місцевого самоврядування для досягнення ними необхідного рівня 

управлінської компетентності, обумовленої Законом України «Про 

місцеве самоврядування». З позицій спільності інтересів необхідно 

розглядати і розвиток партнерської взаємодії об’єднаних 

територіальних громад-сусідів, згідно відповідному  закону, що сприяє 

зростанню їхнього спільного потенціалу спроможності. 

Таким чином, розвитку українських сільських територій в умовах 

децентралізації публічної влади може сприяти адаптація та 

впровадження успішного зарубіжного досвіду програмно-цільових 

технологій місцевого самоврядування; проектного управління; 

технологій формування локальної ідентичності громад; сучасних 

освітніх та просвітницьких технологій формування громадянського 

суспільства та місцевої управлінської еліти. 
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НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ ВРЯДУВАННЯ ЯК ЧИННИК 

УСПІШНОГО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ  

 

Рачковська Н.Є. 

Науковий керівник – Гайдученко С.О., д-р. держ. упр., професор 

 

Успішний досвід функціонування інституту місцевого 

самоврядування є досягненням сучасної  європейської цивілізації, яка 

спирається на глибокі національні коріння і тому не має єдиної моделі 

реалізації місцевого управління. Через це зміцнюється народовладдя, 

забезпечуються необхідні умови життєдіяльності населення і      єдність 

нації на підставі загальних потреб та інтересів.  

Зважаючи на це, становлення інституту місцевого самоврядування 

в Україні відбувалося на основі запозичення європейського досвіду, але 

без належної адаптації європейської практики до її умов. І хоча реформи 

у сфері місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

значно розширюють повноваження громад, проте вони не повністю 

відповідають національним традиціям врядування і не враховують 

історично сформовану національно-територіальну неоднорідність. Не 

можна вибудовувати місцеве самоврядування в Україні за однією 

моделлю, не враховуючи історичні наслідки  тривалого перебування 

окремих українських громад під впливом адміністрацій різних держав, 

які вплинули на самобутність їх місцевого врядування. Цілком 

природно, що такі українські території мають власну субкультуру, яка 

виявляється в особливому сприйнятті дійсності, у різних ціннісних 

орієнтирах життєдіяльності, у специфічних особливостях задоволення 

матеріальних і духовних потреб і в реалізації управлінських процесів. 

Нажаль,  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

декларує і унормовує єдину модель системи місцевого самоврядування, 

яка не враховує особливості й управлінські традиції кожного рівня 

врядування. Це і стало однією із ключових причин неефективності 

системи публічного управління України і, зокрема, її підсистеми 

місцевого самоврядування. Іншими словами, в сучасній Україні 

здійснюються важливі зміни в системі публічного управління та 

адміністрування, які не враховують історично набуті управлінські 

надбання. Вихід із такої ситуації обумовлює створення гнучкої системи 

місцевого самоврядування на засадах національних традицій 

врядування та ментальних особливостей українських полікультурних 

територій. 

Для цього слід дослідити та впровадити сучасні організаційні 

підходи до становлення місцевого самоврядування та його базового 
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рівня – об’єднаних територіальних громад, які стосуються визначення 

оптимальних параметрів щодо кількості населення та сільських  

територій; відстаней між населеними пунктами; об’ємів соціальної 

інфраструктури тощо. Не менш важливим видається засвоєння 

управлінцями технологій моделювання системи місцевого 

самоврядування конкретної об’єднаної територіальної громади з 

позицій її першоджерельних управлінських і соціокультурних 

особливостей, а також національної системи місцевого самоврядування 

України з позицій використання національних традицій врядування. 

Такий підхід до становлення системи місцевого самоврядування має 

сприяти підвищенню ефективності її реформування, а також зниженню 

соціально-політичної напруженості в українському суспільстві та 

знеціненню різного роду сепаратистських ідей, які мають місце саме у 

приграничних регіонах України. 

Таким чином, національні традиції врядування, як чинник 

успішного місцевого самоврядування, потребують законодавчого 

закріплення у засадах адміністративно-територіального устрою 

України. В цих засадах мають бути відображені географічні, історичні, 

економічні, соціальні, культурні та інші чинники організації та розвитку 

адміністративно-територіального устрою держави з урахування 

національних традицій врядування. 

 

 

ДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ  

 

Смєлаш Н.В. 

Науковий керівник – Гайдученко С.О., д-р.держ. упр., професор 

 

Раціональне використання енергетичних ресурсів, підвищення 

рівня енергетичної ефективності та енергетичної безпеки виступають 

ключовими стратегічними пріоритетами усієї світової глобалізованої 

спільноти, що забезпечують гармонійний соціально-економічний 

розвиток країн в складних умовах сучасної реальності. Нагальність 

реалізації цих пріоритетів обумовлена низкою різноаспектних 

чинників, зокрема таких, як  обмеженість енергетичних ресурсів; 

розвиток «зеленої» енергетики, диверсифікація екологічно небезпечних 

енергетичних продуктів; запобігання стрімким кліматичним змінам і 

монополізації ринків енергоресурсів. 

Перед Україною також стоїть стратегічне завдання стосовно 

забезпечення усіх галузей її економіки різними видами енергії, як 
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необхідної умови її успішного і гармонійного розвитку, реалізація якого 

має повною мірою відповідати базовим положенням директив 

Європейського Союзу у контексті євроінтеграційного курсу розвитку 

України. Наприклад, «Енергетична стратегія Європейського Союзу» 

декларує дотримання найвищих стандартів енергозабезпечення; 

оцінювання ризиків проектів і запобігання будь-яким можливим 

загрозам; охорону навколишнього середовища; ретельний контроль 

компаній-постачальників енергоресурсів не тільки стосовно наявності 

ліцензій на видобуток, а й процесів реалізації відповідних проектів. Такі 

нормативно-правові  ініціативи пов'язані з можливими наслідками для 

навколишнього середовища та людської спільноти, які несе, наприклад,  

видобуток сланцевого газу за допомогою технології гідророзриву 

пласта, атомна енергетика в нестабільних кліматичних, техногенних і 

соціально-політичних умовах тощо.  

Отже, формування та реалізація державної політики у галузі 

енергозабезпечення є надзвичайно важливою складовою соціально-

економічної політики України, реалізація якої значно ускладнюється у 

процесі реформ подальшої децентралізації, що характеризуються 

безсистемними діями, які не дають позитивних результатів з 

енергозбереження, а лише сприяють витратам дефіцитних коштів на 

нерентабельні об'єкти, спричиняючи соціальну недовіру до влади.  

За таких умов, тільки імплементація  в спектр пріоритетів 

державної політики енергозабезпечення інструментарію сучасного 

публічного управління може сприяти поліпшенню такої ситуації у 

галузі енергозабезпечення. Одним із таких інструментів є система 

державно-приватного партнерства у цій сфері, яка успішно функціонує 

у всіх без виключення сферах життєдіяльності суспільства та держави. 

Ця система сприяє зниженню ризиків; розподілу управлінського 

навантаження між державою і приватним сектором; відкритості та 

обґрунтованості відповідних проектів; зростанню довіри до владних 

структур тощо.  

У контексті досліджуваної проблематики система державно-

приватного партнерства сприяє диверсифікації імпорту та експорту 

енергетичних продуктів як основного чинника зростання рівня 

енергетичної, а, відповідно, і економічної безпеки України на 

сучасному етапі розвитку через відмежування від основних 

монопольних постачальників даних ресурсів та використання 

альтернативних джерел енергії.  Окремим напрямом  такого 

партнерства може бути надання державних кредитних гарантій на 

будівництво підприємств з виробництва альтернативних видів палива, 

відповідних видів транспорту і будівництва відповідних логістичних  
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мереж. На даному етапі розвитку України також залишається 

нагальною розробка і прийняття спеціальної  програми зниження 

енергоємності виробництва найбільшими  компаніями,  які охоплюють 

основну частину промислового виробництва.  

В реалізації розглянутих вище напрямів державно-приватного 

партнерства може бути доцільним  більш значне розширення 

повноважень органів місцевого  самоврядування щодо прийняття 

локальних нормативно-правових актів з регулювання заходів спільної 

підтримки альтернативних джерел енергії на території відповідних 

територіальних громад у контексті природно-географічних 

особливостей регіону.   

Таким чином, підхід до розвитку галузі енергозабезпечення з 

позицій державно-приватного партнерства сприятиме гармонійному 

розвитку економіки регіону та держави в цілому, а також підвищенню 

рівня ефективності використання енергоресурсів та енергетичної 

безпеки України, що і обумовлює подальші дослідження цієї 

проблематики. 

 

 

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН  

 

Білінська К.О. 

Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент 

 

Осучаснена об’єктивна потреба державного регулювання 

детінізації економічних відносин, зумовлена цілями економічної 

політики щодо забезпечення постійного зростання показників розвитку 

держави та її регіонів, загострює проблему пошуку та залучення 

додаткових інформаційних джерел використання досвіду інших країн у 

сфері детінізації економіки. 

Світова практика засвідчує, що проблема виведення капіталу з тіні 

є актуальною в усіх країнах. Залежно від конкретної ситуації, що 

склалася в країні, її вирішують з різною метою та із застосуванням 

різних механізмів. У найрадикальніший спосіб це завдання реалізується 

в країнах, що поставили за мету покінчити з корумпованими режимами 

й відновити справедливість. Як правило, це відбувається шляхом 

конфіскації та націоналізації доходів і майна тих, кого визнали 

«ворогами» нової влади. 

Розвинені країни реалізують більш вузькі прагматичні механізми 

державного регулювання детінізації економіки – повернення капіталу, 
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легалізація доходів, отриманих за кордоном тощо – та застосовують для 

цього більш лояльні способи. 

Останнім часом проблема вирішується шляхом застосування 

механізмів легалізації / амністії капіталів. Міжнародний досвід 

засвідчує існування закономірності – легалізації / амністії доходів і 

капіталу, яка найчастіше зініціюється урядом, що щойно прийшов до 

влади. Фінансові кола, котрі підтримують у цей час новий уряд, 

одержують додаткові персональні гарантії й тому діють відповідним 

чином. В інших випадках – це досить складний процес, що дає, як 

правило, незначний ефект для бюджету (це вважається одним із базових 

показників успішності реалізації подібних програм). Звичний показник 

у світовій практиці – це повернення в бюджет до 1% від його обсягу. 

Країни, що вже провели фінансові амністії: США, Бельгія, Грузія, 

Німеччина, Італія, Франція, Швеція, Швейцарія, Грузія, Казахстан, 

Індія, Ірландія, Туреччина, країни Латинської Америки. 

Однією з перших цей крок здійснили США. Після відміни «Сухого 

закону» торгівцям алкогольних напоїв надали можливість легалізувати 

отримані доходи від цієї діяльності. Ці ресурси були офіційно 

інвестовані у відродження економіки країни. Найуспішніше за 

результатами проведення відбулася амністія тіньових доходів у штаті 

Нью-Джерсі (США), яка принесла в бюджет суму, що становила 2,6% 

усіх річних податкових надходжень. 

В Аргентині в 1987 році уряд в ультимативній формі зобов’язав 

усіх великих підприємців задекларувати свої доходи, а легалізовані 

кошти обов’язково мали бути інвестовані у визначені урядом сектори 

економіки. Ця акція завершилася масовим відпливом капіталу з країни. 

Найефективніше впровадження механізмів державного 

регулювання детінізації економіки провела Бельгія. Найдосконалішим 

законом про амністію капіталу серед науковців вважається 

бельгійський закон про амністію капіталу, який набрав чинності 16 

січня 2004 року. 

В Італії було запроваджено схему, за якої зберігається цілковита 

анонімність осіб, котрі вирішили повернути на батьківщину свої 

капітали. Повернення відбувається через відкриття рахунку в 

комерційному банку, що зберігає конфіденційність особи. Подібна 

схема застосовується також для легалізації нерухомості. Банк був 

уповноважений від імені конкретної особи задекларувати у податкових 

органах 2,5% від вартості нерухомості, не повідомляючи про місця 

розташування і характер цієї нерухомості. 

Таким чином, економічна амністія являє собою чергову спробу 

держави реанімувати економіку країни і поповнити державний бюджет. 
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Джерелом поповнення державної скарбниці може стати тіньова 

економіка, яка, за оцінками фахівців, становить значний відсоток ВВП. 

 

 

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК СУСПІЛЬНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ ТА РЕСУРСНИЙ МЕХАНІЗМ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

 

Валінова Ю.С. 

Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент 

 

Важливість зазначених акцентів для дослідження зумовлюється 

необхідністю адаптації вищої освіти в сучасному суспільстві до потреб 

суспільного виробництва й запитів щодо забезпечення конкурентної 

спроможності людини на ринку праці. 

Оскільки освіта людини є виключно організованим процесом з 

боку держави й суспільства загалом, немає сумніву в тому, що 

суспільство певним чином має бути зацікавленим (потребувати) 

освічених людей, тобто розвиток певних рівнів освіти, створення певної 

системи освіти повинно бути затребуваним суспільним виробництвом. 

Як свідчать дослідження фахівців та реальна практика суспільного 

життя, сучасні розвинуті країни світу активно переймаються постійною 

модернізацією систем освіти та виховання відповідно до перманентно 

виникаючих викликів. 

Наука як безпосередня продуктивна сила «суспільства інтелекту» 

та ринкова економіка сучасних держав як соціальних цілісностей 

сьогодні визначають напрями розвитку якісної освіти, формують 

вимоги щодо оволодіння особистістю певною (необхідною і 

достатньою) сукупністю знань, умінь і навичок, соціокультурних норм 

і компетентностей, розбудови ефективного освітнього середовища, де й 

має відбуватися становлення й функціонування такої особистості. 

«Якість освіти» – це категорія, що за своєю сутністю віддзеркалює різні 

аспекти освітнього процесу: державно-управлінські, філософські, 

соціальні, економічні, політичні, педагогічні, демографічні тощо. Якщо 

в основу визначення якості освіти брати вимоги міжнародного 

стандарту якості, то це поняття можна сформулювати як своєрідне 

об’єднання, інтегрування сутнісних властивостей і характеристик 

навчального процесу та його результату, що здатні задовольняти освітні 

потреби всіх суб’єктів навчально-виховного процесу: студентів, 

викладачів, роботодавців, керівників, суспільства загалом. 
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Якість освіти можна визначати, аналізуючи її основні складові, до 

яких належать освітні стандарти, професіограми, технічні засоби 

навчання, сучасні педагогічні технології, науково-виробнича база, 

освітній менеджмент, маркетинг, соціальне партнерство і 

багатоканальність фінансування. 

Якість освіти може відбивати сучасні потреби, але може бути 

націлена на майбутнє. Забезпечувати якість необхідно з урахуванням 

тенденцій розвитку освіти, в яких найбільш яскраво виявляються як 

сучасні особливості та потреби освіти, так і майбутнє освіти. 

Сучасна людина, що є активним суб’єктом соціальних мереж – це 

«глобалістська» людина, що добре володіє інформаційно-

комунікаційними технологіями, англійською мовою, надає перевагу 

електронному стилю листування й зустрічей, відтак, вона справедливо 

вважається мобільною у віртуальному просторі та оперативною в 

реальному часі. 

Не менш важливо, що сучасну людину в цивілізованому світі 

можна вважати демократичною й доступною для спілкування, 

поціновуючи своїх колег по роботі за реальними справами, а не за 

колишніми заслугами. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ 

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  

 

Вашура Ю.І. 

Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент 

 

Розвиток сучасних інформаційних технологій супроводжується 

соціальними перетвореннями, спрямованими на формування нового 

суспільства, що характеризується поняттям «нова інформаційна ера». 

Як стадія розвитку людства, інформаційне суспільство має глобальне 

значення для всіх галузей знань, з елементами, характерними для 

соціальної структури кожного типу суспільства. З огляду на це, 

сучасний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дедалі 

ширше розкриває сутність нашого віку. Логічно, що у процесі 

модернізації сучасного суспільства, ефективне функціонування 

державної влади можливе лише в умовах формування позитивного 

іміджу влади. Саме тому, однією з головних проблем, що постають 

перед експертами з державного управління, є теоретичні і практичні 

розробки у сфері іміджу державної влади в Україні. Ось чому 
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дослідження проблем інформаційно-комунікаційних механізмів 

формування позитивного іміджу органів державної влади є 

перспективною сферою наукової діяльності, яка нерозривно пов’язана з 

проблемами ефективного функціонування державного апарату загалом. 

Важливою частиною державного управління є діяльність органів 

влади, яка має сприяти ефективному функціонуванню та 

конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. Це обумовлює 

звернення до проблеми підвищення іміджу органів державної влади у 

контексті розвитку інформаційного суспільства. У цьому відношенні, 

необхідно проаналізувати наукові підходи впровадження заходів, 

спрямованих на створення позитивного іміджу влади, з метою 

підвищення рівня довіри населення до влади в Україні. 

Важливим у контексті цього дослідження, є основна ідея, яка 

прослідковується у роботі багатьох представників галузі державного 

управління, що полягає в тому, що комунікаційні технології впливають 

на громадськість та на формування позитивного іміджу державного 

управління, який, натомість, повинен зосереджуватися на інтересах 

обох сторін – влади та громадськості. Отже, з огляду на це, можна 

стверджувати, що комунікативна діяльність органів державного 

управління у нинішніх умовах повинна розвиватися у двох головних 

напрямах: 

– використання суспільних відносин, як одного з основних 

чинників розвитку сучасних комунікаційних технологій, і як важливого 

елементу у створенні інформаційного поля держави;  

– формування наукових аналітичних досліджень щодо 

громадської думки, як засобу забезпечення зворотного зв’язку, що дає 

змогу оцінити ефективність зусиль державного управління у створенні 

іміджу органів влади. 

Дослідження природи взаємозв’язку комунікації та іміджу 

держави доводить, що основною метою використання комунікативного 

підходу в діяльності органів влади є відповідність обраного політичного 

шляху та прийнятих політичних рішень інтересам громадськості. У 

такому разі, діяльність представників державного управління повинна 

бути спрямована, насамперед, на задоволення суспільних потреб 

населення, з урахуванням громадської думки. Оскільки, якщо є 

громадська підтримка, то влада може підвищити свою легітимність. 
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ДЕРЖАВНА ДІЄВІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-

ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

 

Кроль В.Ю. 

Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент 

 

Враховуючи значні можливості, широкий арсенал моделей 

державно-приватного партнерства, необхідно розглянути підходи щодо 

результатів використання проектів державно-приватного партнерства у 

різних сферах економіки, залучення громадянського сектору до участі в 

процесі реалізації суспільно важливих проектів, посилення 

інноваційних підходів до інфраструктурних проектів, розширення 

арсеналу ДПП в напрямі регіонального розвитку. 

Подальший розвиток державно-приватного партнерства полягає в 

застосуванні принципів «належного врядування», поєднання інтересів 

на перетині різних секторів, методична опрацьованість особливостей 

застосування державно-приватного партнерства в різних сферах, 

партнерство, пов’язане з наукомісткими кластерами, посилення ролі 

державно-приватного партнерства в процесі децентралізації та 

формування територіальної спроможності об’єднаних громад. Процесу 

підвищення дієвості державно-приватного партнерства передує 

формування процесу планування, організації, мотивації, контролю на 

державному, регіональному та місцевому рівнях, встановлення 

генеральної мети щодо розвитку різних сфер шляхом розвитку 

державно-приватного партнерства, SWOT- і РЕSТ-аналіз, маркетинг 

території та секторів, експертні дослідження. 

Євроінтеграційні процеси вимагають розвитку актуальних у світі 

галузей, політику сталого розвитку, регіональний розвиток, в основі 

чого знаходиться розвиток відповідних інституцій, досягнення 

стабільних соціально-економічних показників, подолання 

інфраструктурної нерозвиненості, зменшення територіальних 

дисбалансів, розвиток механізмів електронного урядування, посилення 

інноваційного напряму розвитку економіки, доповнення функцій ринку 

та держави. 

На сучасному етапі управлінських трансформацій в Україні 

відображається підвищення регіональної ролі в державній еволюції, 

розбудова управлінських механізмів регіонального та місцевого рівнів. 

Досягнути стратегічні цілі регіонального розвитку можливо шляхом 

пошуку ефективних інструментів, серед яких є державно-приватне 

партнерство. Децентралізація підсилюється фінансовою спроможністю, 

що забезпечує поступове зростання кількості проектів розбудови 
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інфраструктури регіонального та місцевого рівня. Управління 

регіональним розвитком знаходиться в площині формування державної 

політики, спрямованої на впровадження дієвих механізмів регулювання 

соціально-економічного та гуманітарного розвитку регіонів, 

враховуючи особливості регіону та баланс загальнодержавних і 

місцевих потреб. Поступальний динамічний процес регіонального 

розвитку має прогресивні зміни існуючої соціально-економічної 

структури регіону в напрямку її вдосконалення та раціоналізації та 

формує регіон як стійку просторову систему, яка раціонально 

використовує власний потенціал, гармонійно співіснуючи із зовнішнім 

середовищем. 

Державною стратегією регіонального розвитку окреслюються 

напрями державної регіональної політики та завдання органів 

державної влади й органів місцевого самоврядування, які повинні 

підвищити рівень конкурентоспроможності регіонів, забезпечити 

територіальну соціально-економічну інтеграцію і просторовий розвиток 

та здійснити ефективне державне управління сферою регіонального 

розвитку. До пріоритетних сфер державної регіональної політики 

входить: транспортна сфера й інфраструктура; розвиток економіки та 

інвестиції; розвиток підприємництва та дієве регуляторне середовище; 

політика конкуренції; ринок праці; освіта та наука; інноваційна 

діяльність. 

Розвиток державно-приватного партнерства можливий за рахунок 

розвитку партнерства в системі «органи місцевого самоврядування – 

бізнес – територіальна громада»; удосконалення існуючих та 

розроблення нових нормативно-правових актів; створення 

консультаційних центрів з питань державно-приватного партнерства на 

загальнодержавному та регіональному рівні, а також інституційних 

органів, уповноважених на управління розвитком державно-приватного 

партнерства; створення засобів моніторингу стану реалізації 

інвестиційних проектів та здійснення контролю їх реалізації; 

забезпечення системи підготовки фахівців з питань управління 

проектами державно-приватного партнерства. Забезпечити реалізацію 

Стратегії регіонального розвитку фінансовими складниками можливо, 

забезпечивши ефективну взаємодію органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, приватних власників та інститутів 

громадянського суспільства на основі успішного здійснення проектів 

державно-приватного партнерства, які розвивають регіональну 

інфраструктуру, підвищують якість життя населення, покращують стан 

навколишнього природного середовища. 
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ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРИЧНОЇ БОРОТЬБИ З БЮРОКРАТИЗМОМ 

В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  

 

Леонтьєв О.О. 

Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент 

 

Узагальнюючи нормативні практики попередження та протидії 

бюрократизму в системі публічного управління України, можна 

виділити декілька основних історичних етапів цього процесу. 

Першим етапом прийнято вважати «радянський» (1917 – 1991 рр.). 

Аналізуючи етапи розвитку бюрократії в сучасній Україні, а також 

способи протидії ній, не можна не звернути увагу на радянський етап, 

який наклав великий відбиток і на сьогоднішні практики публічного 

управління в Україні. 

Радянська бюрократія, працюючи за формальними ознаками і 

принципами традиційної веберівської моделі, мала, декілька відмітних 

ознак, а саме: 

– у своїй діяльності радянські бюрократи керувалися вказівками та 

розпорядженнями партійної верхівки, а не законом; 

– «безособовість» під час розгляду справ практично завжди 

підмінялася урахуванням «особистих зв’язків», «місця в системі 

соціальної ієрархії», «дзвінків від вищих органів» тощо; 

– просування по службі часто здійснювалося не на основі заслуг 

або професійної компетенції, а на основі особистих зв’язків, політичної 

лояльності, рекомендацій від вищих партійних органів тощо; 

– службове становище часто використовувалося для отримання 

певної особистої вигоди. 

Чиновники, які порушували закон, але були політично лояльними 

і «відданими справі партії», могли розраховувати на лояльне ставлення 

і з боку правоохоронних органів. Між тим, будь-яке непогодження з 

«лінією партії» жорстоко каралося і могло призвести до найтяжчих 

наслідків, навіть до казні. 

При цьому цікаво, що не дивлячись на наявність бюрократії де-

факто, сам феномен бюрократії в СРСР сприймався негативно. 

Традиційно, і в наукових, і в політичних колах вважалося, що це явище 

притаманне «експлуататорським державам». 

На другому етапі почалось становлення нової системи публічного 

управління в Україні (1991 – 1997 рр.), який можна назвати етапом, 

почалося формування нового класу управлінських кадрів, який мав 

істотно відрізнятися від радянської бюрократії. Саме тому у Законі 

Україні «Про державну службу» від 1993 р. було сформовано цілу низку 
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запобіжників, які були спрямовані на унеможливлення негативних 

проявів у роботі працівників державних органів. 

Третій етап визначається проведенням адміністративної реформи 

та наближення публічної служби в Україні до європейських стандартів 

(1998 – 2018 рр.) 

Розуміючи необхідність проведення радикальних реформ у сфері 

публічної служби в Україні у липні 1998 р. Президентом України було 

проголошено про необхідність впровадження Концепції 

адміністративної реформи в Україні, розробленої спеціальною 

Державною комісією з проведення в Україні адміністративної реформи. 

В преамбулі Концепції зазначалося, що система публічної служби 

в Україні є неефективною, оскільки «вона еклектично поєднує як 

інститути, що дісталися у спадок від радянської доби, так і нові 

інститути, що сформувалися у період незалежності України». Також 

констатувалося, що вона є «внутрішньо суперечливою, незавершеною, 

громіздкою і відірваною від людей, внаслідок чого існуюче державне 

управління стало гальмом у проведенні соціально-економічних і 

політичних реформ». 

Таким чином визнавалося, що бажаних результатів щодо 

подолання бюрократизму в системі публічного управління досягнуто не 

було. Відповідно, ціллю адміністративної реформи було визнано 

«формування системи державного управління, яка стане близькою до 

потреб і запитів людей, а головним пріоритетом її діяльності буде 

служіння народові, національним інтересам». Також зазначалося, що ця 

система має бути підконтрольною громадянам, прозорою і ефективною. 

Також вказувалося, що витрати на утримання управлінських кадрів 

мають відповідати фінансово-економічному стану країни. 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДOCВIД ФOРМУВАННЯ Й РЕАЛIЗАЦIЇ 

ДЕРЖАВНOЇ КАДРOВOЇ ПOЛIТИКИ  

 

Мисик Р.А. 

Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент 

 

Критичний аналiз вiтчизнянoгo та зарубiжнoгo дocвiду рoбoти з 

кадрами, заcвoєння йoгo урoкiв, ocмиcлення пoзитивних i негативних 

cтoрiн цьoгo дocвiду, йoгo адаптацiя в Українi з урахуванням традицiй 

та ocoбливocтей, менталiтету грoмадян України – є oбoв’язкoвoю 

передумoвoю фoрмування ефективнoї державнoї кадрoвoї пoлiтики.  
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Українcький дocвiд фoрмування та реалiзацiї державнoї кадрoвoї 

пoлiтики пoв'язаний з пoдальшим удocкoналенням нoрмативнo-

правoвoгo забезпечення та cтвoренням cучаcнoї cиcтеми державнoї 

кадрoвoї пoлiтики. Прoтягoм ocтаннiх рoкiв в Українi oнoвлюєтьcя та 

унiфiкуєтьcя закoнoдавcтвo; здiйcнюєтьcя cтратегiчне управлiння 

державнoю кадрoвoю пoлiтикoю; впрoваджуютьcя cиcтема управлiння 

результативнicтю та функцioнальне управлiння; рефoрмуєтьcя cиcтема 

пiдгoтoвки, перепiдгoтoвки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв, 

oптимiзуєтьcя мережа навчальних закладiв уciх рiвнiв, функцioнує 

cиcтема державнoгo замoвлення вiдпoвiднo дo пoтреб ринку працi; 

з'являютьcя нoвi фoрми здoбуття ocвiти; мoдернiзуєтьcя cиcтема 

прoфoрiєнтацiї, фoрмуєтьcя мережа центрiв прoфеciйнoї oрiєнтацiї 

тoщo. 

Разoм з тим, залишаєтьcя низка невирiшених прoблем. Це, 

наcамперед cтocуєтьcя питань cтвoрення загальнoнацioнальнoї кадрoвoї 

cиcтеми та її cкладoвих – регioнальних кадрoвих пiдcиcтем, 

oрiєнтoваних на прioритети регioнальнoгo рoзвитку; рoзрoблення та 

впрoвадження cиcтеми мoнiтoрингу людcькoгo рoзвитку, зoкрема 

кадрoвих реcурciв; удocкoналення cиcтеми захиcту прoфеciйних 

iнтереciв та прав працiвникiв, передуciм через залучення прoфcпiлoк, 

аcoцiацiй рoбoтoдавцiв, трудoвих кoлективiв дo рoзрoблення та 

реалiзацiї кадрoвoї пoлiтики; детiнiзацiя ринку працi, уcунення 

злoвживань при найманнi працiвникiв, oрганiзацiї трудoвoгo прoцеcу та 

oплати працi; cтвoрення cиcтеми й технoлoгiй залучення iнвеcтицiй у 

людcький рoзвитoк; удocкoналення нацioнальнoї cиcтеми прoфеciйнoї 

пiдгoтoвки з урахуванням реальних кадрoвих пoтреб у cферi 

державнoгo управлiння та ключoвих галузей екoнoмiки. 

Актуальнoю є прoблема пoдoлання кадрoвих дефoрмацiй в oрганах 

державнoї влади, oрганах мicцевoгo cамoврядування i, передуciм, 

забезпечення захиcту прав людини та фoрмування антикoрупцiйних 

механiзмiв у кадрoвiй cферi. Йдетьcя прo реалiзацiю кoнcтитуцiйних 

пoлoжень щoдo рiвнoгo права на дocтуп дo державнoї cлужби та cлужби 

в oрганах мicцевoгo cамoврядування, на кар’єрне прocування на ocнoвi 

«заcлуг»; пoдoлання кoрупцiйнoї практики, нoменклатурнoї закритocтi 

кар'єри, cуб’єктивнocтi кадрoвих призначень, пoдвiйних cтандартiв 

тoщo. 

На превеликий жаль, на данoму етапi рoзвитку України як 

незалежнoї держави пoлiтичнi репреciї, а такoж прocування кар'єрними 

cхoдами з урахуванням рoдинних звʼязкiв та пoлiтичних перекoнань є 

характернoю oзнакoю кадрoвoї пoлiтики.   
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СТАН І 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ  

 

Полякова К.В. 

Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент 

 

До характерних особливостей соціально-економічного розвитку 

сучасного суспільства в контексті глобалізаційних процесів 

відносяться:  інформатизація сучасного виробництва; становлення 

нових за формою коопераційних зв’язкiв; глобалізація процесів 

розвитку. 

Людство вступило в епоху, коли інформаційна складова 

соціальних процесів починає переважати в усіх сферах життя. Масштаб 

інформатизації життєдіяльності стає одночасно чинником і показником 

рівня розвитку держави, регіону, міста. Таким чином, прогрес у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій відкриває усі нові 

можливості для розвитку країн, регіонів.  

Окрім інформаційної складової, глобалізація включає в себе 

глобалізацію ринків (капіталу, трудових ресурсів, товарів і послуг) і 

глобалізацію управлінських форм економіки, спрямованих на 

укрупнення організаційних структур економіки аж до створення 

глобальних надкoрпoрацій. 

Специфіка діяльності транснаціональних корпорацій, що охоплює 

держави, регіони і сектори світового господарства, не може не робити 

вплив на підприємницьку активність в різних країнах, містах.  У 

сучасних умовах сфера міжнародної підприємницької діяльності 

вимушена підкорятися ключовим тенденціям світового економічного 

розвитку: зростання відвертості національних економік і лібералізація 

торгівельних зв’язкiв веде до переважання міжнародних норм над 

національними нормами, що регламентують сфери економіки, фінансів, 

торгівлі і мають свою культурнo-цівілізаційну специфіку; форми 

інтеграції країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою 

визначаються не тільки їх внутрішніми національними інтересами, 

інтересами і стратегіями транснаціональних корпорацій, які обрали їх в 

якості країни базування. 

Зростання і масштаби інтеграція національних економік в єдину 

глобальну економічну систему виступає одним з викликів національної 

безпеки України. У сучасному науковому знанні склалися різні підходи 

в розумінні національної безпеки. Така ситуація обумовлена наявністю 

різних методологічних парадигм в дослідженні національної безпеки.  



 

 

276 

Національні інтереси, набуваючи характеру глибокої національної 

необхідності і орієнтуючи країну на досягнення певного внутрішнього 

стану і зовнішньополітичного положення, виступають визначальним 

мотивом державного управління.  

Саме спроби побудови ліберальної економічної моделі в України, 

а також способи і механізми її вбудовування в глобальні економічні 

процеси привели до виникнення цілих секторів національного 

господарства, що володіють критичною мірою залежності від світової 

економіки. Глобальна економічна система, що склалася, веде до 

конкуренції за ресурси, ринки, стратегічні транспортні комунікації, що, 

безумовно, актуалізує проблему економічної безпеки України. 

Глобалізація супроводжується появою нових наднаціональних 

інститутів управління світовою економікою, унаслідок чого національні 

держави стають залежними від нових глобальних або регіональних 

структур занепад самобутніх господарських укладів, нездатних 

конкурувати з технологічно інноваційними виробництвами, які 

сьогодні переміщаються з розвинених країн в країни, що розвиваються.  

Доводиться констатувати, що нові загрози, викликані негативними 

наслідками глобалізаційних процесів, або посилять проблеми міст 

України, або нагадують нового імпульсу їх розвитку на базі створення 

виробництва вітчизняної продукції, здатної замінити раніше 

імпортовані товари. Регіональні та муніципальні структури управління 

можуть стати основними суб’єктами розвитку інноваційної діяльності, 

оскільки саме вони здатні оцінити можливості інноваційного розвитку, 

пов’язати з конкретними соціальними і економічними проблемами 

території, мобілізувати фінансові та інтелектуальні ресурси, 

сформувати сприятливий клімат для розвитку підприємництва тощо. 

 

 

STATE MECHANISM OF INVESTMENT PROVISION OF RURAL 

TERRITORIES  

 

Tuman О. 

Supervisor –Kakashnikova Kh., PhD in Economics (Candidate of Economic 

Sciences), Associate Professor 

 

Considering the problems and the main reasons for the deterioration of 

socio-economic and environmental condition of rural areas, it is appropriate 

to note the lack of a coherent state policy aimed at integrated development of 

rural areas, based on the needs of territorial communities; lack of state 

financial support for existing programs aimed at rural development; low level 
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of diversification of the rural economy, which leads to the migration of rural 

youth, high unemployment and low incomes of the rural population, the 

destruction of social and engineering infrastructure; low level of 

entrepreneurial initiative (in particular, due to unfavorable tax environment, 

inefficiency of economic levers to promote rural entrepreneurship by the 

state; inertia of thinking and behavior of the rural population in solving 

problems of self-sufficiency, employment, household and socio-cultural 

needs); low level of financial support of the village due to the imperfection 

of the tax and budget system, the practice of registration of agricultural 

producers outside the place of economic activity; stereotypical approach to 

rural areas as an exclusively spatial base of agricultural production. 

European experience proves the possibility of using and disseminating 

smart specialization for regional rural development strategy, which 

determines competitive advantages, sets strategic priorities and implements 

intellectual policies to maximize the potential of rural development based on 

knowledge. Smart-specialization contributes to the transformation of regions 

into regional clusters of robotics and innovation agencies in the EU. 

This is also important for Ukraine, as the regions of Ukraine are 

integrated into world trade flows with broad cooperation and a competitive 

market, where innovative transformations are constantly taking place. The 

implementation of smart specializations can be quite an effective tool for the 

future development of rural areas, in particular for the possibility of 

integration into higher stages of European value chains. No less important is 

the fact that if we manage to implement smart specializations in Ukraine as 

it operates in Europe - it will provide the transformational effect needed to 

modernize the industry under the influence of Industry 4.0. 

In addition, a key tool for implementing this innovation strategy at the 

regional level for rural areas is clusters, which are organized to bring together 

and share experiences, funding, leadership and coaching to make business 

successful, productive, profitable and employ a community. Clusters help 

drive innovation and startups by building on and supporting existing rural 

strengths to help them become world leaders by specializing and 

collaborating with other stakeholders. 

Clusters are organized to bring together and share experiences, funding, 

leadership and coaching to make a business successful, productive, profitable 

and to promote the employment of a community. The implementation of key 

drivers of regional growth in the framework of smart-specialization: research, 

innovation, investment and competitiveness, depends on the active position 

of the public, coordination of political interventions and institutional support. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ РОЗВИТКУ  

 

Чистякова А.В. 

Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент 

 

Розглядаючи державне управління як безперервний процес 

вирішення проблем, що виникають, теорія прийняття рішень обстоює 

також принцип, відповідно до якого рішення повинні вироблятися не за 

окремими функціями державного управління, а стосовно проблеми в 

цілому. Це стосується органів не лише вищих рівнів, але й рівнів, де 

виникає проблема. 

Саме тому, прийняття рішень слід розглядати як особливу й дуже 

важливу функцію управління. Для успішного виконання керівником 

своїх функцій йому необхідно знати закономірності етапів 

опрацювання рішень і порядку дій на кожному з них. Основні етапи 

процесу прийняття державно-управлінських рішень мають такі 

послідовність і зміст: 

1. Ідентифікація та визначення проблеми. Вихідним пунктом 

опрацювання рішення вважається виникнення ситуації, яка вимагає 

його прийняття. Це етап усвідомлення проблеми – визнається 

невідповідність стану системи до прогнозованого, а тому виникає 

необхідність певних його коректив. Більшість проблем мають велику 

кількість варіантів вирішення, тобто різних способів переходу від 

одного стану до іншого. 

2. Підготовка необхідної інформації. Підготовка та прийняття 

державно-управлінських рішень передбачає, передусім, збір та обробку 

необхідної інформації. На цьому етапі з’ясовується директивна 

інформація та правовий бік проблеми, вивчається нормативна 

інформація та наукові дані з вирішуваного питання, узагальнюється 

досвід, збирається внутрішня поточна інформація, також дані про 

ресурси для реалізації рішення. Збираючи інформацію, що відповідає 

певним вимогам, слід зосередитися на виборі лише такої кількості 

даних, які б забезпечили прийняття оптимального управлінського 

рішення, а значить, інформація повинна бути достовірною, 

об’єктивною, своєчасною та достатньою. Цей етап може видатися 

трудомістким, тривалим і дати зворотні результати за зміни ситуації під 

час збору фактичних даних. 

3. Генерація альтернативних варіантів розв’язання проблеми. 

Однією з характерних рис управлінського процесу є багатоваріантність 
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шляхів переходу системи від одного стану до іншого чи можливість 

прийняття великої кількості різних рішень з однієї й тієї ж проблеми. 

Якщо за умов адміністративно-командної системи управління практика 

одноваріантного вирішення проблем, що була швидше правилом, ніж 

винятком, певним чином спрацьовувала, то під час панування ринкових 

відносин, коли різко зростає ступінь ризику і знижується ступінь 

визначеності проблемної ситуації, потреба в розробці багатьох 

альтернативних (взаємовиключних) варіантів рішення стає життєво 

необхідною. Варіанти та їх оцінка є найважливішими умовами 

ефективності державно-управлінських рішень, що визначається через 

відношення ступеня досягнення визначених для системи цілей до затрат 

на їхнє досягнення. 

На основі отриманої інформації можна розробити альтернативні 

варіанти рішення. Ключем до їхньої оцінки є відповідність очікуваного 

результату до бажаних обставин, для чого необхідно: оцінити 

очікуваний результат кожної з альтернатив; оцінити очікувану вартість 

альтернатив; визначити можливі несподівані фактори, властиві кожній 

з альтернатив. Враховуючи, що максимальної відповідності 

альтернативних результатів до бажаної ситуації досягти важко, 

необхідно визначити максимально можливі варіанти вирішення 

проблеми. 

Оцінка важливих наслідків альтернативних варіантів – одна з 

найбільш трудомістких дій, пов’язана з використанням економіко-

статистичних, математичних методів порівняння витрат і результатів, а 

також розглядом соціально-політичних наслідків і факторів. 

4. Визначення критеріїв. Принципово важливим є визначення і 

запровадження несуперечливих критеріїв внутрішньої (з точки зору 

даної організації) та кінцевої (суспільної) доцільності тих чи інших дій 

управлінської системи. Міркування про досягнення певних цілей мають 

узгоджуватися з відповідними критеріями ефективності рішення – 

соціальними, економічними. 

5. Аналіз можливих наслідків. Це один з найважливіших етапів 

процесу прийняття рішень, який має відповісти на три важливих 

питання: 

– чи виправдано труднощі реалізації програми; 

– чи потрібна спеціальна підготовка (навчання, тренінг) фахівців; 

– чи наявні необхідні ресурси? 

6. Прийняття (вибір) рішення. Це творчий процес вибору з числа 

можливих альтернатив єдиної, яка приймається до виконання. Оскільки 

в сучасних умовах для завдань прийняття державно-управлінських 

рішень характерні багатогранність і складність взаємовпливів 
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соціальних, економічних, політичних і технічних факторів та 

інформації, головна роль у пошуку оптимального рішення відводиться 

людині. 

7. Доведення управлінських рішень до виконавців. Важливою 

вимогою на цьому етапі є оперативне доведення державно-

управлінських рішень до виконавців, що потребує визначення способів 

і форм передачі рішення, часу на його передачу, уточнення способів і 

засоби підтримки зв’язку і порядку взаємодії виконавців тощо. Довести 

рішення до виконавців у повному обсязі означає обрати відповідний вид 

оформлення рішення в команду (наказ, розпорядження, постанова, указ 

тощо) і викласти його так, щоб виконавець зрозумів проблему і ясно 

уявляв мету, а також у цілому структуру вирішуваної проблеми та своє 

місце у процесі вирішення. Керівник повинен змусити виконавця 

ініціативно вирішувати часткові завдання, що випливають із загальної 

проблеми, зробити виконавця своїм однодумцем, переконати його в 

необхідності та правильності прийнятого рішення. 

8. Організація реалізації рішення. Після оприлюднення державно-

управлінських рішень виконавці, з урахуванням отриманих основних 

вказівок розробляють детальні плани і програми їхньої реалізації, 

визначаючи окремі завдання, відповідальних і терміни виконання. 

Наявність в організації чіткого розподілу і координації функцій, 

дійових регламентів і процедур управління – важливі чинники 

ефективної реалізації державно-управлінських рішень. 

9. Моніторинг виконання державно-управлінських рішень. Він 

поширюється як на підсумки, так і на перебіг реалізації управлінських 

рішень. Принциповою вимогою до забезпечення ефективного 

функціонування системи державного управління є об’єктивність 

моніторингу, зокрема контролю виконання рішення. 

10. Оцінка рішення та отриманих результатів. Оцінка успіхів та 

невдач має бути диференційованою відповідно до їхнього впливу на 

перебіг (а не тільки на результат) подій. 

Сучасні умови розвитку України, для яких притаманні 

поглиблення демократизації, прямування до європейської інтеграції, 

інформатизація всіх сфер життєдіяльності людини, потребують 

існування ефективних та результативних механізмів державного 

управління. У будь-якій системі управління основним компонентом є 

управлінське рішення, від якого залежать структура, функції та 

результати роботи системи. 
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СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІЙ  

 

Віхлянцева В.А. 

Науковий керівник – Новікова М.М., д-р. екон. наук, професор 

 

Система стратегічного планування є важливим інструментом 

розвитку територій, вона допомагає тримати необхідні для регіону або 

територіальної громади економічні пропорції та забезпечує 

функціонування різних ланок господарської системи суспільства. 

Стратегічне планування є серцем стратегічного управління, на основі 

його функціонування створюються необхідні передумови та 

приймаються рішення щодо практичної реалізації соціально-

економічної трансформації територій [1]. 

Стратегічне планування територіального розвитку є узгодженою 

довгостроковою програмою досягнення певної території, регіону або 

громади самостійно поставлених цілей. В контексті стратегічне 

планування розвитку громади ця система являє собою роботу групи, що 

складається з представників різних верств населення, які працюють над 

такими питаннями, як: 

- бачення майбутнього виду території, якою її хоче бачити сама 

громада; 

- визначення стратегічних цілей, досягнення яких приведе до 

набуття адміністративно-територіальною одиницею виду, визначеного 

громадою; 

- планів заходів, які спрямовані на досягнення цілей певної 

громади [2].  

Основною метою системи стратегічне планування регіонального 

розвитку є збереження та збільшення економічного потенціалу 

територій: виробничого, природного, трудового, організаційного, 

наукового, інформаційного тощо. 

Стратегічне планування розвитку територій, по суті, є процес 

розробки і реалізації комплексу програм, заходів з метою сталого 

розвитку розвиток територій. Перш за все, слід враховувати наступні 

характеристики процесу і структури стратегічного планування: 

- стратегічне планування розглядається як безперервний процес, 

який формує політику та конкретні плани дій; 

- стратегічне планування - це діяльність, інтегрована з повсякденне 

управління, адміністрування і регулювання; 

- збір і управління інформацією для стратегічного планування 

організована як постійна практика на комплексній основі [3]. 
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Перший етап процесу стратегічного планування - це процес 

конструювання плану. Такий процес потребує політичної підтримки 

вищих органів влади, які встановлять осіб, відповідальних за всі аспекти 

стратегічного планування. 

На другому етапі необхідно визначити обставини, що впливають 

на здатність міста виконувати свої функції. Області аналізу: економіка, 

демографія, соціокультурний аспект, політико-інституціональна і 

технологічна сфери. 

Третій етап. Територіальна спільнота повинна враховувати свої 

внутрішні ресурси, можливості і обмеження (сильні і слабкі сторони). 

На цьому етапі головне - співвідношення внутрішніх ресурсів до 

зовнішніх загроз і можливостей. Необхідно посилити сильні сторони і 

виправити недоліки. Територіальній громаді необхідно враховувати 

свої внутрішні правові, професійні та політичні ресурси. Зміни можуть 

стосуватися навчання, структури адміністративно-територіальної 

одиниці та розробки програм в інших аспектах.  

Четвертий етап - формування місії, цілей, завдань і плану дій. 

П’ятий етап. Після схвалення розробниками і підтримано 

зацікавленими сторонами, план вважається готовим до реалізації. Після 

цього план реалізується. Відповідальність за виконання плану, несуть 

виконавчі органи місцевого самоврядування, але розробники плану не 

повинні зняти з себе відповідальність за контроль та його виконання. 

Цей етап передбачає постійну взаємодію розробників плану і тих, хто 

його реалізує, обговорення успіхів або збоїв в процесі реалізації. 

Шостий етап - моніторинг і оцінка плану. Оскільки стратегічне 

планування - це гнучкий, динамічний документ, він розвивається, 

реагує на зміни у внутрішньому і зовнішньому середовищі, стратегії 

потребують постійного оновлення та вистежуванням ходу виконання 

дій, тому важливим елементом є моніторинг виконання плану. 

Таким чином, підсумовуючи розглянуте питання, можна 

відмітити, що недосконалість розвитку територіальних громад в Україні 

вказують на важливість вирішення цього питання шляхом підготовки і 

прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування в 

процесі стратегічного планування. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА ШЛЯХОМ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО 

МОВЛЕННЯ  

 

Долгопола С.Ю. 

Науковий керівник – Новікова М.М., д-р. екон. наук, професор 

 

Сьогодні кожна держава приділяє найбільшу увагу управлінню 

економічними процесами у регіонах, це пояснюється тим що прояви 

негативних економічних тенденцій розвитку країни, спричинені 

проблемами не налагодженого механізму публічного управління 

економічними процесами на рівні регіону [1]. 

Традиційно, в науковій літературі існує кілька підходів в аналізі та 

трактуванні поняття «механізм публічного управління», які акцентують 

увагу на різні аспекти його функціонування: 

- теоретичний підхід; 

- соціологічний підхід; 

- діалектичний підхід; 

- сутнісний підхід; 

- комплексний підхід. 

Досліджуючи даний механізм у контексті регіонального рівня та 

праці відомих вчених-економістів, можливо сформулювати основні 

постулати публічного управління економічними процесами регіону: 

- механізм слід розглядати як невід’ємну ключову складову 

системи управління у  регіонах; 

- складові елементи механізму, їх повне і якісне використання 

визначають його потенціал, що являє собою їх сукупну здатність і 

спроможність забезпечувати системний вплив на досягнення 

економічних цілей регіону; 

- механізму належить визначна роль у забезпеченні 

функціонування і розвитку  керованих об’єктів регіону; 

- підтримка і підвищення потенціалу механізму повинна 

здійснюватися шляхом моніторингу й аудиту його дії, а також шляхом 

здійснення заходів щодо розширеного інноваційного відтворення його 

складових [2]. 

Ці постулати являють собою основну характеристику механізму 

публічного управління економічними процесами у регіоні, саме завдяки 

ним визначається основна суть даного механізму. 
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У структурі даного механізму є два основні засоби вирішення 

економічних проблем, це загальнодержавні та локальні і регіональні 

програми. Загальнодержавні програми визначає уряд країни, локальні 

та регіональні уряд країни у парі з місцевою владою.  

Механізм публічного управління економічними процесами у 

регіоні є одним з головних механізмів у системі кожного регіону, 

дотримання його належного функціонування можливо тільки при 

реалізації усіх умов, потреб, а також і функціонування інших механізмів 

регіону, які у купі є однією великою системою, без якою не один регіон 

не зможе існувати на внутрішній та зовнішній економічній арені країни 

[3]. 

Експорт технологій менеджменту з комерційного сектору до 

публічного управління, з метою їх успішної адаптації, вимагає 

«переміщення» цілого ряду принципів, механізмів та підходів, які 

використовуються комерційним підприємствам. Наприклад, принципи 

децентралізації та делегування частини владних повноважень, економії 

бюджетних коштів; механізми управління за результатами, конкуренції 

у сфері надання послуг і виконання повноважень в державному секторі; 

клієнтоорієнтований підхід, корпоративний стиль роботи, скорочення 

неефективних, дублюючих функцій і структурних елементів  тощо. 

У свою чергу, ситуації неузгодженості інструментарію і 

інституціональних умов створили основу для розробки в теорії і 

практиці державного менеджменту реформаційного інструментарію, 

що дозволяє адаптувати управлінські новації, для застосування їх у 

публічному управлінні. 

Отже, публічне управління доцільно розкрити як діяльність 

публічної влади, що здійснюється на професійній основі з широким 

залученням недержавних партнерів при реалізації важливих для 

суспільства або місцевого населення рішень (надання публічних послуг, 

виконання законів та інших нормативних актів, які регулюють та 

регламентують суспільні відносини). 
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 

ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ  

 

Шиляев М.М. 

Науковий керівник – Колесник Т.М., канд. екон. наук, доцент 

 

Трудовий ресурс – один з найважливіших ресурсів в економічній 

системі будь-якої країни світу. У термінологічному сенсі характеризує 

собою частину населення, що є працездатної, тобто чоловіків та жінок 

у віці від 15-ти до 70-ти років. Але вже на етапі роз’яснення термінології 

зустрічається перша проблема, бо наведена вище інтерпретація терміну 

«трудовий ресурс» на нашу думку є неповним, бо не розкриває термін в 

повному обсязі. Окрім звичайної наявності працездатного населення, 

під час обговорення трудових ресурсів, чи то міста, чи то країни, також, 

обов’язково треба розглядати якісну характеристику трудового 

ресурсу(освіта, технології, соціальна ситуація та інші якісні фактори) 

Ефективне управління та оптимізована робота з трудовими 

ресурсами - запорука успішного економічного розвитку міста. Наразі, в 

містах Україні досить багато проблем стосовно цієї теми: 

1. Демографічна ситуація. За даними Головного управління 

статистики у Харківській області маємо інформацію, що кількість 

робочої сили станом на січень-березень 2020 року становила 1333,7 (в 

середньому за період, тис. осіб), а вже через рік, станом на січень-

березень 2021 цей показник становив 1260,3 (в середньому за період, 

тис. осіб). Про що це говорить? – Це говорить про те, що однією з 

фундаментальних проблем міста Харкова є скорочення працездатного 

населення, на 5.50 % на рік. Основними причинами цього можуть бути 

наступні фактори:  

 механічна міграція до столиці та заходу країни, до країн 

Європи, у зв’язку з відсутністю робочих місць та їх ліквідності (про цю 

проблему описано у пункті 2); 

 природний рух населення. Молоді люди невпевнені у своєму 

майбутньому та обирають «childfree» стиль життя, через що населення 

країни набуває все більшого середнього віку та стрімко зменшується у 

своїй чисельності. 

2. Рівень безробіття в регіоні. Опираючись на дані надані 

Головним управлінням статистики у Харківській області маємо 

наступні показники. Станом на січень-березень 2020 року рівень 

безробіття серед населення становив 5,7 (у % до робочої сили  
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відповідної вікової групи 15-70 років), звертаючись до статистики за 

січень-березень 2021 рік споглядаємо приріст безробіття серед 

населення на 1,5 %, що в результаті дає результат у 7,2 % безробіття 

серед працездатного населення. Про що це свідчить? – про те, що у 

людей не має роботи з певних причин. Причини безробіття: 

 нестача робочих місць для населення, про це свідчить 

статистика щодо зареєстрованого безробіття та кількістю вакансій, 

станом на січень 2019 року, навантаження на одну вакансію становить 

6 осіб на 1 робоче місце; 

 станом на 2020-2021 роки, також, потрібно враховувати 

наслідки від пандемії COVID19, проблеми та наслідки якої й зараз 

залишаються актуальними. Через локдаун багато людей втратило 

робочі місця, так і зараз багато зайнятих співробітників відсторонено 

від виконання обов’язків та роботи через їх відмову від вакцинації. 

3. Не менш важливою проблемою стосовно використання 

трудових ресурсів, можу назвати відмови роботодавців брати на роботу 

молодих спеціалістів, які щойно закінчили вищі навчальні заклади, 

через: «Відсутність досвіду роботи», а це вже ставить під питання 

ліквідність та раціональність інвестувати молодих людей свій 

найголовніший ресурс – час, у вищу освіту, яка не дає їм ніяких 

привілеїв під час пошуку роботи. 

Для вирішення описаних проблем, на нашу думку, потрібно 

дотримуватися наступних рекомендацій: 

 впроваджувати політику повернення кваліфікованих кадрів з-за 

кордону; 

 стимулювати народжуваність в країні, через соціальні 

програми та загальне покращення індексу людського розвитку; 

 регулювати систему оплати праці, стимулювати за допомогою 

цього ланки, в яких спостерігається кадрова криза; 

 покращувати статус вітчизняної вищої освіти; 

 відновлювати індустріальний сектор міста, за для утримання 

населення на робочих місцях. 
Список використаних джерел: 
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ному рівні» - І. І. Байдак, І. А. Застава. 

 

 

 

http://kh.ukrstat.gov.ua/


 

 

287 

ТИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  

 

Литвинова П.Р. 

Науковий керівник – Колесник Т.М., канд. екон. наук, доцент 

 

Існуючу різноманітність точок зору на інфраструктуру можна 

охарактеризувати в наступних основних напрямах: 

- назва   «сфера послуг», «інфраструктура», невиробнича сфера», 

«соціально-культурна сфера», «сфера обслуговування», «третинний 

сектор економіки», «ринок послуг»; 

- коло галузей, що включаються,   транспорт, зв'язок, інформатика, 

екологія, житлово-комунальне господарство, оптова і роздрібна 

торгівля, фінансові послуги, страхування, операції з нерухомістю, 

бізнес-послуги; 

- побутове обслуговування, охорона здоров'я, освіта, наука, 

культура, рекреація, управління, суспільна безпека; 

- ступінь охоплення предмета   у вузькому значенні включає тільки 

матеріальні об'єкти, в широкому - умови і діяльність; 

- характер участі у ВВП - прямий і опосередкований; 

- роль в економіці   незначна, помітна, але підлегла іншим сферам, 

рівнозначна, домінуюча. 

У регіональних дослідженнях групи експертів Західної Європи 

інфраструктура за функціональною ознакою підрозділяється на три 

види :виробничу, соціальну і загальноосвітню. При цьому в 

загальноосвітню інфраструктуру включається комплекс засобів і 

споруд, призначений для забезпечення загальноосвітньої і професійної 

підготовки. 

У численних публікаціях західних авторів відзначається 

можливість виділення інших видів інфраструктури (екологічної, 

психосуспільної тощо). Перерахувати їх досить важко, оскільки з 

позицій сучасних представників структурної школи, засновником якої 

вважається Й. Тінберген, існує стільки видів інфраструктури, скільки є 

соціально-економічних структур. 

У літературі колишнього Союзу, країн СНГ виділяються чотири 

основні функціональні типи сфери послуг: виробнича, соціальна, 

інституційна (управлінська) і психосуспільна. Подібне тлумачення 

швидше відповідає завданням вузькогалузевого або мозерегіонального 

рівня дослідження. Наприклад, М. К. Бандман (1976 р.) підрозділяє 

інфраструктуру на три складові: 
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- виробничу інфраструктуру (залізниці, лінії електропередач, 

трубопроводи, водовідведення, інші інженерні комунікації, бази 

постачання); 

- соціальну інфраструктуру (пасажирський транспорт, торгівля, 

громадське харчування, дитячі установи і загальноосвітні школи, 

медицина, житлово-комунальне господарство та інші установи сфери 

обслуговування); 

- інституційну інфраструктуру (партійно-адміністративні органи, 

установи науки і мистецтва, вищі і спеціальні учбові заклади). 

За сферами діяльності людей прийнято виділяти виробничу й 

соціальну інфраструктуру. У свою чергу, виробнича інфраструктура 

підрозділяється на інфраструктуру виробництва засобів виробництва і 

інфраструктуру виробництва засобів споживання. 

Соціальна інфраструктура підрозділяється за функціями цієї 

діяльності на інфраструктуру: 

- розподілу і обміну; 

- надання споживацьких послуг людям; 

- охорони здоров’я людей; 

- управління. 

У теоретичному плані найбільш вивчені такі типи інфраструктури: 

- виробнича інфраструктура; 

- інфраструктура сфери послуг (соціальна інфраструктура); 

- інфраструктура туризму і спорту; 

- науково-дослідницька інфраструктура; 

- військова інфраструктура. 

На прикладі візьмемо інфраструктуру туризму в Харківському 

регіоні з 2018 по 2020 рр. Так, із даних видно, що найбільша кількість 

колективних засобів розміщення припадає на 2019 р. - 73 одиниці. 

Також, на цей рік більше всього кількість місць у колективних засобах 

розміщування - 7824 одиниць, кількість осіб, що перебували у 

колективних засобах розміщування зменшилась у 2018 р. з 218535 

одиниць до 80153 одиниці у 2020 році. 

  

 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ  

 

Бахтінова М.О. 

Науковий керівник – Мамонова В.В., д-р наук з держ. упр., професор 

 

Впровадження стратегічного планування в управління місцевим 

розвитком вже багато років здійснюється в Україні як на регіональному 
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рівні, так і на рівні територіальних громад. Останні роки розробка 

стратегічних планів спрямовувалася на забезпечення сталого розвитку. 

В поствоєнний період в Україні питання стратегічного планування 

місцевого розвитку має актуалізуватися, оскільки необхідно буде 

відбудовувати країну, забезпечувати відновлення громад та територій. 

В мирних умовах стратегічне планування все більше стає засобом 

підвищення регіональної конкуренції та досягнення нових цінностей та 

довгострокових пріоритетів. Саме стратегічне планування місцевого 

розвитку забезпечує прийняття обґрунтованих рішень подальшого 

розвитку громад та територій, визначення бажаного їх майбутнього та 

шляхи його досягнення, оскільки здійснюється на основі глибокого 

аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища територіальних громад 

і регіонів та всебічного дослідження їх можливостей.  

Місцевий розвиток характеризується переходом з одного стану до 

іншого, що супроводжується складним комплексом різноманітних змін 

в економічній, соціальній, культурній, екологічній та інших сферах 

життєдіяльності, які необхідно враховувати у процесі здійснення 

стратегічного планування територій. Саме тому важливо для розробки 

довгострокового стратегічного документа визначати сучасні тенденції 

та моделі місцевого розвитку, формувати перспективні сценарії 

соціально-економічні та екологічного розвитку, та встановлювати етапи 

та терміни досягнення місцевих пріоритетів. 

В останні десятиліття багато українських вчених і фахівців 

приділяють увагу стратегічному плануванню розвитку територій, серед 

них – О. Берданова, В. Вакуленко, В. Мамонова, Ю. Шаров та ін. В їх 

публікаціях представлено поетапний процес стратегічного планування. 

Кабінетом Міністрів України затверджено вже третю державну 

стратегію регіонального розвитку, зараз чинною є Державна стратегія 

регіонального розвитку на 2021-2027 роки, яка призначена не тільки для 

координації державної політики у різних сферах життєдіяльності 

українського суспільства, а і для забезпечення людиноцентристського 

використання громадами та регіонами державних ресурсів [2]. 

Разом з тим, досі відсутній закон про стратегічне планування, 

мають місце факти недостатнього розуміння з боку суб’єктів місцевого 

самоврядування важливості стратегічного планування, визначення 

майбутнього бачення розвитку території без активної участі 

громадськості. Також недостатньо досвіду і знань щодо розробки 

стратегічних планів та механізмів їх реалізації. 

Отже, процес стратегічного планування в узагальненому вигляді 

включає чотири складники – стратегічний аналіз, вибір стратегії, 

реалізація стратегії, моніторинг та оцінювання стратегії [4, с. 31]. Слід 
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звернути увагу на необхідність здійснення комплексного впливу на 

довкілля розроблених стратегій та планів їх реалізації, визначення якого 

вимагає Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 

20.03.2018 р. № 2354-VІІІ [3]. 

Так, стратегічними цілями розвитку Харківської області до 2027 р. 

(станом на початок 2022 р.) визначено такі: 

1) забезпечення високої якості життя населення на всьому 

просторі регіону; 

2) забезпечення чистого оточуючого середовища на 

всьому просторі регіону; 

3) побудова конкуренто-спроможної та смарт-

спеціалізованої просторової економіки з високою доданою вартістю [5]. 

Перехід до сучасних стандартів системи планування місцевого 

розвитку вимагає: 

˗ зміни в характері планування; 

˗ перехід від засобу адміністративного тиску на інструмент 

науково обґрунтованих рішень для досягнення цілей соціально-

економічного розвитку;  

˗ посилення стратегічного характеру планування; 

˗ залучення спеціалістів з різних сфер діяльності та незалежних 

експертів для ефективнішого планування; 

˗ демократизації та залучення громадськості до процесу 

вироблення та прийняття стратегічних планів; 

˗ чіткого дотримання прийнятих рішень [1]. 

При цьому вважаємо за необхідне застосовувати діагностико-

аналітичний підхід, що актуалізується у процесі відновлення громад та 

територій у поствоєнний період. 
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МАРКЕТИНГ ТЕРИТОРІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ  

 

Вівдиченко А.В. 

Науковий керівник – Мамонова В.В., д-р. держ. упр., професор 

 

Підвищення інвестиційної привабливості територій (громад, 

районів, регіонів) потребує застосування маркетингових технологій в 

управлінні територіальним розвитком.  

Разом з тим, регіональна та місцева політика органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів виконавчої влади нерідко не 

включає системні заходи щодо просування продукції, яка виробляється 

на відповідній території, на внутрішньодержавних та зовнішніх ринках, 

що свідчить про актуальність дослідження даної тематики. 

Питання окремих аспектів маркетингу в публічному управлінні 

досліджують такі науковці і фахівці, як І.А. Гриджук, Т.В. Кайнова, 

Є.О. Романенко, К.М. Романенко, Є.В. Ромат та ін.  

І.А. Гриджук визначає маркетинг у публічному управлінні як 

процес, що забезпечує функціонування системи взаємовідносин 

учасників цільових ринків або їх (ринкових відносин) трансформацію 

та спрямований на задоволення потреб суспільства шляхом 

раціонального і ефективного використання можливостей реалізації і 

відтворення ресурсів [1]. 

На думку Т.В. Кайнової, загальна концептуальна модель 

маркетингу регіону включає такі елементи – стратегічне планування 

(формулювання закодованого послання про регіон цільовим 

аудиторіям), бренд регіону та тактичне планування (доведення 

послання до цільової аудиторії) [2].  

Призначення регіонального маркетингу – посилити можливості 

регіональної адаптації суспільства до ринкових умов, розширити 

можливості розвитку та збільшити життєву силу місцевої спільноти [3]. 

З іншого боку, маркетинг території можна розглядати як комплекс 

механізмів, технічних способів, інструментів та дій, реалізація яких 

дозволить викликати захопленість та інтерес суб’єктів цільових ринків 

(перш за все, фінансово-інвестиційних, що актуалізується у 

поствоєнний період відновлення громад і територій України) до певних 

властивостей конкретної території. Ними можуть бути виграшні умови 

ведення бізнесу, вигідне географічне розташування території, наявність 

природних ресурсів, розташування об'єктів культурного надбання, 

історичних пам'яток, природних ландшафтів, які роблять територію 
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привабливою для проживання, інвестування, здійснення 

підприємництва, туризму.  

Тобто маркетинг території має бути спрямований на забезпечення 

привабливості території як сукупності ресурсних джерел, умов, 

взаємовідносин, об'єктів, що дозволить у ринкових конкурентних 

умовах забезпечувати мобільність територіальних ресурсів і продукції.  

Отже, маркетинг територій можна визначити не тільки як елемент 

місцевої економіки, а й необхідний складник розвитку територій, тобто 

маркетинг територій сприяє просуванню громад і регіонів на цільових 

ринках задля залучення додаткових/нових ресурсів (людських, 

фінансово-кредитних, виробничих тощо) з метою підвищення 

конкурентоспроможності території, її подальшого розвитку, 

найповніше задоволення потреб населення. Це означає, що основними 

суб’єктами територіального маркетингу, крім традиційних, є місцеві 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, агенції 

місцевого розвитку та інші структури.  

Складовими маркетингу території мають стати: маркетинг 

людських ресурсів, іміджевий маркетинг, маркетинг культурної 

спадщини (визначних та архітектурно-містобудівних пам’яток), 

інфраструктурний маркетинг та ін.  

Виходячи з вищевикладеного, основним завданням маркетингу 

територій має стати поєднання трьох просторів – територіального 

(місце проживання та відпочинку), природного (довкілля), 

господарчого (виробництво товарів, надання послуг, виконання робіт). 

Можна зробити висновок, що маркетинг території є інноваційною 

управлінською технологією, завдяки якій виникає можливість 

дослідження та аналізу потреб населення та можливостей їх 

задоволення з метою впливу на економічні, соціальні і навіть політичні 

процеси в регіоні. Тобто від успішного застосування моделей і 

механізмів маркетингу території залежать результативність та 

ефективність роботи місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування. 
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УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ  
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Науковий керівник – Мамонова В.В., д-р. держ. упр., професор 

 

Процес здійснення професійної діяльності у сфері публічного 

управління, як і будь-якої іншої сфери суспільних відносин, не 

позбавлений виникнення такого соціального явища, як конфлікт. Разом 

з тим, саме дослідження феномену конфліктів у публічному управлінні 

набуває особливої актуальності, оскільки вони впливають не тільки на 

процес, результати та ефективність діяльності публічних службовців, а 

і на окремих громадян і суспільство у цілому. Конфлікти можуть 

виникати як у середині органів управління (наприклад, між 

структурними підрозділами органів виконавчої влади чи органів 

місцевого самоврядування), так і між окремими органами публічного 

управління – між органами законодавчої і виконавчої влади, між 

центральними і місцевими органами виконавчої влади, між органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, між 

місцевими радами та їх виконавчими органами тощо.  

Основною причиною конфліктів стають питання підпорядкування, 

взаємини органів публічного управління, нерівність різних груп у 

соціальній структурі суспільства тощо – через те, що феномен 

нерівності існує в будь-якому суспільстві, то і конфлікт становиться 

неодмінним супутником взаємодії соціальних груп людей різного 

статусу та з різними інтересами [4]. 

Крім того, причинами конфліктів фахівці називають такі: 

- зіткнення матеріальних і духовних інтересів державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування службовців, які 

тісно співпрацюють між собою і вирішують багато питань 

життєдіяльності населення; 

- недостатнє нормативно-правове і організаційне забезпечення 

вирішення соціальних суперечностей в ієрархії управління (між 

керівниками і підлеглими); 

- обмеженість ресурсних можливостей органів публічного 

управління щодо підвищення оплати праці, розподілу премій та інших  

матеріальних і духовних благ серед усіх -працівників; 

- наявність певних стереотипів міжособистісних і міжгрупових 

відносин суб’єктів публічного управління, які принижують почуття 

власної гідності співробітників [2]. 

Слід відзначити, що конфлікт це процес крайнього загострення 

суперечностей та боротьби двох чи більше сторін у розв’язанні 
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значущої для них проблеми, котрий супроводжується негативними 

емоціями й вимагає розв’язання. Під конфліктом у сфері публічного 

управління доцільно усвідомлювати специфічну форму конкурентних 

сторін (двох чи то більше), які намагаються захистити й втілювати в 

життя свої інтереси за допомогою оскарження інтересів і статусів своїх 

контрагентів. Конфлікти в управлінській діяльності публічних 

службовців мають власну специфіку, яка обумовлюється, з одного боку, 

індивідуально-психологічними особливостями державних службовців і 

посадових осіб органів місцевого самоврядування, а з іншого – 

особливостями умов роботи і характеру самої діяльності на публічній 

службі, статусом офіційного представника держави чи місцевого 

самоврядування тощо. 

Конфлікти, які виникають у сфері публічного управління, можуть 

бути: міжособистісними, внутрішньоособистісними, міжгруповими, 

вертикальними, горизонтальними. Здебільшого в системі публічного 

управління відбуваються міжособистісні та міжгрупові конфлікти, а 

також горизонтальні. Головними ознаками конфлікту є:  

 - усвідомлення сторонами протилежної спрямованості інтересів, 

мотивів і суджень сторін;  

 - відкрите або приховане протиборство сторін, нанесення ними 

взаємних збитків;  

 - психологічна напруженість, присутність негативних емоцій 

щодо іншої сторони; 

 - втягування учасників у конфліктну взаємодію, що ускладнює її 

припинення.  

Незважаючи на руйнівний характер і негативне сприймання 

конфліктів людьми, вони нерідко забезпечують зростання суспільства 

чи установи і запобігають застою в роботі, оскільки призводять до 

певної суперечки, яка надалі може позитивно вплинути на загальні 

результати роботи як окремих публічних службовців, так і органу 

управління в цілому. З цих позицій конфлікт розглядається 

конфліктологами як фактор динамічної стабільності організації (органу 

публічного управління). 

Конфлікти розрізняються за характером, рівнем напруженості, 

мають місце вертикальні конфлікти, горизонтальні й т.п. ; нерідко 

зустрічаються конфлікти змішаного типу. В загальному, конфлікти 

можливо класифікувати за сферами прояву, тривалість, предметом 

конфлікту, джерелами та причинами виникнення, за соціальними 

наслідками, за способом їх вирішення та ін. За своєю природою 

конфлікт у публічному управлінні може бути носієм як конструктивних, 

так і деструктивних тенденцій, що зумовлює його позитивні та 
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негативні функції. До позитивних відносять такі: інноваційну 

сигнальну, інтеграційну, диференціюючи, функцію спад напруженості, 

нормативну, діагностичну, профілактичну функції. До негативних – 

виникнення безладу та нестабільності, створення несприятливих умов 

для реалізації державної політики певними структурними підрозділами 

органів публічного управління, неможливість проконтролювати та 

усунути всі негативні прояви у відносинах між конфліктуючими 

сторонами, знемога бажання співпрацювати; погіршення взаємин між 

працівниками, зменшення продуктивності праці; зростання плинності 

кадрів; важке відновлення ділових відносин, підвищення емоційної та 

психологічної напруженості в колективі, перешкода здійсненню змін і 

впровадженню нового тощо [3]. 

Як вже зазначалося вище, конфлікти в публічному управлінні 

виникають не тільки між службовцями, а й між органами управління, 

установами, організаціями та підприємствами. Специфіка стосунків між 

різними рівнями влади в Україні будується відповідним чином до 

положень, затверджених Конституцією України та іншими 

законодавчими актами. З впровадженням в Україні принципу розподілу 

влад та становлення інституту місцевого самоврядування побудова 

взаємовідносин між органами публічного управління різного 

адміністративно-територіального рівня набагато ускладнилась через те, 

що сама природа влади на різних рівнях стала суттєво відрізнятись. Так, 

питання про розмежування функцій та повноважень місцевих 

державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування на 

регіональному (в областях) і субрегіональному (районах) рівнях 

виникають через те, що мають місце дублювання повноважень у 

відповідних законодавчих актах про місцеві державні адміністрації та 

про місцеве самоврядування, що призводить до конфліктів компетенції 

між цими органами із-за різного бачення межі виконання своїх функцій 

і повноважень. Спірні питання між цими органами повинні 

розв'язуватись через підписання договорів та угод, які конкретизують їх 

взаємні права та обов'язки відповідно до чинного законодавства. 

Компетентнісні суперечки, у свою чергу, можна узгоджувати на різного 

типу нарадах, у спеціально створюваних комісіях, за допомогою 

особистих контактів представників місцевих державних адміністрацій 

та органів місцевого самоврядування. 

Зрозуміло, що виключити конфлікти з діяльності органів 

публічного управління неможливо, тому реальним завданням у цій 

сфері становиться максимальне уникнення появи конфліктних ситуацій, 

а також вироблення механізмів і способів їх конструктивного 

вирішення. Вважається, що пріоритетною стратегією у разі конфлікту є 
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ведення переговорів, що дозволяє об'єктивно підійти до ситуації 

конфлікту, оцінити інтереси та бажання конфліктуючих сторін (органів 

управління чи окремих публічних службовців), створити можливості 

налагодження між ними паритетного діалогу та знайти шляхи виходу із 

конфліктної ситуації, які б враховували інтереси всіх конфліктуючих 

сторін. 

Проте залежно від ситуації можна застосувати й такі стратегії, як 

обхід відкритих конфліктів; фактичне розв’язання відкритих конфліктів 

(основними стратегіями розв’язання конфлікту доцільно вважати 

співпрацю, суперництво, компроміс, пристосування).  

З іншого боку, конструктивні конфлікти, які пов’язані з 

розбіжностями стосовно напрямів і засобів формування та реалізації 

політики того чи іншого органу публічного управління, допомагають 

з'ясувати істину та знайти вірне рішення. Такі розбіжності є навіть 

стимулом і до особистісного зростання, і до об'єднання колективу, і до 

зміцнення взаємин. Іншими словами, при такому конфлікті ділового 

характеру стикаються різні, протилежні точки зору, що, в кінцевому 

підсумку, сприяє появі оптимальної думки та рішення, що об'єднує всіх. 

У таких ситуаціях значну роль грає керівник органу управління або його 

структурного підрозділу, який має дотримуватися об’єктивності, уміти 

зберегти ділові контакти, вчасно зробивши координуючі дії.  

Повним вирішенням конфлікту є усунення причин, які породили 

конфліктну ситуацію та відновлення нормальних відносин між 

співробітниками.  

Управління конфліктами у сфері публічного управління, як 

складний процес, включає такі види діяльності: профілактику й 

запобігання виникненню конфлікту; діагностику й регулювання 

конфлікту на основі коригування поведінки його учасників; 

прогнозування розвитку конфліктів і оцінку їх функціональної 

спрямованості; розв’язання конфлікту. 

Можна запропонувати наступні рекомендації стосовно шляхів 

попередження і вирішення конфліктів у сфері публічного управління: 

- удосконалення нормативно-правової бази функціонування 

органів публічного управління у напрямку чіткого визначення 

компетенції та розмежування повноважень; 

- запровадження в органах публічного управління посаду 

(передбачити штатну одиницю) психолога, якого можна залучити до 

вирішення конфліктних ситуацій; 

 - проведення навчання державних службовців і посадових осіб 

органів місцевого самоврядування з питань законодавчих механізмів 

вирішення конфліктів у сфері публічного управління, а також 
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психологічних тренінгів з метою усунення окремих причин появи 

конфліктів;  

- застосування технологій переговорів та співробітництва як 

методів вирішення конфліктів у публічному управлінні [1]. 

Таким чином, на основі узагальнення наукових публікацій щодо 

соціального явища «конфлікт у публічному управлінні» можна зробити 

висновок, що вітчизняні і зарубіжні вчені і фахівці розглядають окремі 

аспекти конфліктів публічному управлінні через призму 

функціонування органів державного управління та органів місцевого 

самоврядування. Особливості конфліктології у публічному управлінні 

як системи знань про закономірності і механізми конфліктної взаємодії 

у публічному управлінні, а також про принципи і технології управління 

ними потребують подальшого дослідження. 
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КОМУНІКАЦІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ  ВЛАДИ ЯК СКЛАДОВА 

ЧАСТИНА КОМУНІКАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Зікунова А.С. 

Науковий керівник – Гнатенко М.К., канд. екон. наук, доцент 

 

У державі не може бути ефективної публічної адміністрації без 

побудови у сфері публічного управління належної системи як 

внутрішніх, так і  зовнішніх  комунікацій,  обміну  інформацією,  на  що  

припадає до 90% усього робочого часу службовців. Успішність 

діяльності кожного колективу, громади й держави загалом та  

ефективність  управління  людськими ресурсами  в них безпосередньо  

залежить також від становлення, функціонування та розвитку 

ефективної системи комунікацій між ними [2]. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2015_2_18
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Koмyнiкaтивнa  дiяльнicть  мaє  cтaти  peгyлюючим  i  

кoopдинyючим мexaнiзмoм y взaємoвiднocинax iз cycпiльcтвoм, 

opгaнaми пyблiчнoï влaди, зacoбaми мacoвoï iнфopмaцiï, гpoмaдcькими 

opгaнiзaцiями для вчacнoгo  тa eфeктивнoгo  iнфopмyвaння  

гpoмaдcькocтi. Koмyнiкaцiя  пoкликaнa викoнyвaти тaкi фyнкцiï:  

1.  кoнcepвaтивнy,  cпpямoвaнy  нa  збepeжeння  cтaтycy,  щo  

cпpияє cтaбiльнoмy icнyвaнню coцiaльнoгo opгaнiзмy;   

2.  кoopдинyючy,  пoкликaнy  зaбeзпeчyвaти  кoopдинaцiю  влaдниx 

впливiв cyб’єктa yпpaвлiння вiдпoвiднo дo пapaмeтpiв oб’єктa 

yпpaвлiння, з ïx мoжливими змiнaми;   

3.  iнтeгpyючy, пoв’язaнy зi здiйcненням тaкoï дepжaвнoï пoлiтики, 

якa б  вpaxoвyвaлa  iнтepecи  вcix  eлeмeнтiв  cycпiльнoï  cиcтeми,  

cпpиялa виpoблeнню i пpийняттю yзгoджeниx yпpaвлiнcькиx piшeнь;   

4. стабiлiзaцiйнy, cпpямoвaнy нa зaбeзпeчeння лeгiтимнocтi 

дiяльнocтi, oтpимaння пiдтpимки i cxвaлeння cycпiльcтвa щoдo  

пpийнятиx yпpaвлiнcькиx piшeнь;  

5. coцiaлiзyючy, пoв’язaнy iз зacвoєнням y пpoцeci 

кoмyнiкaтивнoгo oбмiну нopм, цiннocтeй i тpaдицiй дepжaви, 

пiдвищeнням piвня yпpaвлiнcькoï кyльтypи тa кoмyнiкaтивнoï 

кoмпeтeнтнocтi гpoмaдян [1]. 

Комунікативна діяльність у публічному управлінні полягає у 

здійсненні  інформаційних обмінів, спрямованих на виконання  функцій 

публічного управління  і  забезпечується  комунікативною  підсистемою 

публічного управління.  

Комунікативна діяльність у публічному управлінні в Україні 

регламентується значним за своїм обсягом масивом законодавчих  і 

нормативно-правових актів. З одного боку це забезпечує достатньо 

детальне унормування  багатьох  актуальних  питань  цієї  діяльності,  а  

з  іншого  – призводить  до  надмірної  «зарегульованості»  та штучного  

ускладнення інформаційно-комунікативної сфери в цілому. 

Трапляється, що із зростанням кількості законів у сфері  комунікативної  

діяльності,  деякі  з  них повторюються, або ж вступають у суперечність 

один з одним. Уже тривалий час в Україні ведеться мова про  

необхідність створення єдиного Інформаційного  кодексу,  який  би  

сприяв  вирішенню  зазначених  проблем, проте  вже  розроблені  його  

проекти  як такі поки що не розглядалися Верховною  Радою  України.  

Також доводиться вести мову про низьку ефективність чинного  

законодавства у сфері комунікативної діяльності у зв’язку з 

декларативністю окремих положень, що не були (чи в  силу  певних 

умов  не  можуть  бути) втілені  на  практиці, явищем правового нігілізму  

та іншими обставинами. 
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Кyльтypa кoмyнiкaтивнoï взaємoдiï є iндикaтopoм piвня дeмoкpaтiï 

в cycпiльcтвi.  Toмy  пpямa  взaємoзaлeжнicть вiдкpитocтi  влaди тa 

дoвipи дo  нeï є вaгoмoю пpичинoю для тoгo, щoб пpидiляти пocтiйнy 

yвaгy фopмyвaнню  кoмyнiкaтивнoгo  взaємoвпливy  cycпiльcтвa  i  

влaди  в  yмoвax  poзвиткy  iнфopмaцiйнoгo cycпiльcтвa. Для тoгo, щoб 

люди дoвipяли влaдi, вoни  мaють  бyти  пoiнфopмoвaнi  пpo  aктyaльнy  

дiяльнicть  i  плaни  нa мaйбyтнє. Taкi пepeдyмoви для дoвipи cтaвить 

пepeд гpoмaдoю i влaдa. Biд  цьoгo  зaлeжить  кoмфopт  пepeciчнoгo  

члeнa  гpoмaди,  йoгo  впeвнeнicть  y мaйбyтньoмy, a oтжe, cтaбiльнicть 

тa пepeдбaчyнaрicть  cтocyнкiв iз влaдoю.  
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МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ І ПРОГРАМ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
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Науковий керівник – Гнатенко М.К., канд. екон. наук, доцент 

 

B Укpaïнi cyчacнi пiдxoди дo мoнiтopингy тa oцiнювaння пpoгpaм 

– пoки щo нoвa yпpaвлiнcькa пpaктикa для opгaнiв влaди, пoпpи 

icнyвaння дocтaтньoгo й дocтyпнoгo мacивy тeopeтичнo-мeтoдичниx 

poзpoбoк зaxiдниx i вiтчизняниx фaxiвцiв. Упpoдoвж ocтaннix пiвтopa 

дecятилiть здeбiльшoгo викopиcтoвyвaли зacтapiлi мeтoди oцiнювaння 

дiяльнocтi opгaнiв влaди, зoкpeмa: викopиcтaння вeликoï кiлькocтi 

якicниx пoкaзникiв, нe пiдкpiплeниx oб’єктивними кiлькicними дaними; 

зicтaвлeння нeaдeквaтниx пoкaзникiв; звeдeння oцiнювaння пpoгpaм дo 

кoнтpoлю зa цiльoвим викopиcтaнням кoштiв. 

Наукова література, особливо закордонна, оперує досить 

розгалуженим арсеналом теоретичних напрацювань відносно 

моніторингу та оцінювання у сфері стратегічного планування 

економічного та соціального розвитку територій. Проте вона не завжди 

доступна та зрозуміла для керівників владних структур, що залучені до 

процесу стратегічного планування, через що у багатьох досі відсутнє 

загальне уявлення по зміст процесів моніторингу та оцінювання [1]. 
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Становлення вітчизняної системи теоретичних напрацювань 

відносно моніторингу та оцінки в контексті стратегічного планування 

економічного та соціального розвитку соціально-економічних систем 

відбувалося шляхом вивчення закордонного теоретичного та 

практичного досвіду з подальшою його адаптацією до вітчизнах умов 

господарювання. 

У складі моніторингу науковці пропонують виділяти три напрямки 

(його складові):  

 моніторинг кінцевих показників; 

 моніторинг програм;  

 моніторинг проектів та громадської думки [2]. 

Результати реалізації регіональної стратегії визначаються на 

підставі проведення моніторингу:  

 стану виконання плану заходів шляхом порівняння фактично 

отриманих значень індикаторів оцінки результативності виконання 

завдань і їх прогнозних значень;  

 динаміки зміни значень показників, що застосовуються для 

розрахунку індексів конкурентоспроможності регіону та регіонального 

людського розвитку.  

Проведення моніторингу і оцінки результативності реалізації 

регіональних стратегій та виконання планів заходів здійснюється Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими держадміністраціями на основі звітів 

відповідальних за виконання проектів регіонального розвитку, 

визначених планом заходів (далі – відповідальні за виконання), і 

включає [3]:  

 підготовку щокварталу звіту про результати реалізації проектів 

регіонального розвитку, визначених планом заходів, за відповідний 

період (далі - звіт) за формою згідно з додатком;  

 підготовку щороку звіту про результати проведення моніторингу 

виконання плану заходів за відповідний період (далі – звіт про 

результати моніторингу) за формою згідно з додатком та звіту з оцінки 

результативності реалізації регіональної стратегії та плану заходів з її 

реалізації (далі – звіт з оцінки результативності). 

Моніторинг реалізації пріоритетів розвитку регіонів, досягнення 

стратегічних цілей та виконання завдань регіональних стратегій, 

визначених на засадах смарт-спеціалізації, проводиться за участю 

представників органів місцевого самоврядування, суб’єктів 

підприємництва, зокрема регіональних рад підприємців при 

облдержадміністраціях, закладів вищої освіти та науково-дослідних 
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установ, агенцій регіонального розвитку, асоціацій органів місцевого 

самоврядування та громадських об’єднань. 

Відповідальні за виконання щокварталу до п’ятого числа другого 

місяця, що настає за звітним періодом, подають Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській 

міським держадміністраціям звіти. Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 

держадміністрації проводять аналіз стану виконання плану заходів (з 

порівняльною оцінкою ступеня відхилення фактичних 35 значень 

індикаторів результативності від їх прогнозованих значень) та до 20 

числа другого місяця, що настає за звітним періодом, готують і 

оприлюднюють на своєму офіційному веб-сайті узагальнений звіт про 

виконання плану заходів за відповідний період.  

Звіт про результати моніторингу складається на основі даних звітів 

та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки 

результативності виконання планів заходів з їх прогнозованим 

значенням. Звіт з оцінки результативності складається на основі даних 

звіту про результати моніторингу і передбачає оцінку досягнення цілей 

регіональних стратегій розвитку, зокрема тих, що визначені на засадах 

смарт-спеціалізації, шляхом порівняння фактичних значень індикаторів 

(показників) оцінки результативності виконання плану заходів з їх 

прогнозованим значенням у відповідному періоді.  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські держадміністрації подають в установленому 

порядку до 25 числа другого місяця року, що настає за звітним, звіти 

про результати моніторингу та звіти з оцінки результативності на 

затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, 

Київській та Севастопольській міським радам. Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська 

міські держадміністрації оприлюднюють затверджені Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими радами звіти про результати моніторингу 

та звіти з оцінки результативності на своїх офіційних веб-сайтах. Копії 

затверджених звітів про результати моніторингу та звітів з оцінки 

результативності подаються держадміністраціями Мінрегіону. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 
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Науковий керівник – Гнатенко М.К., канд. екон. наук, доцент 

 

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства у всіх 

провідних державах світу ступінь використання інформаційного 

простору та інформаційних  технологій  органами  публічної  влади  стає  

безпосереднім чинником економічного зростання, соціально-

політичної  стабільності  та розвитку демократичних засад в управлінні 

державою. Реалізовуючи свою компетенцію, органи публічної влади 

вивчають і узагальнюють інформацію, що надходить від 

підпорядкованих органів, громадськості та з інших джерел, тому 

інформація, що надходить по каналах зворотнього зв’язку, по-суті є 

основою для прийняття органом публічної влади необхідних рішень. 

Інформаційне забезпечення є основою для прийняття 

управлінських рішень у діяльності органів публічної влади, а 

поширення нформаційних технологій у їх роботі дозволяє підвищити 

рівень управлінської діяльності.  

У найрозвинутіших країнах, що переходять від індустріального до 

інформаційного суспільства, стрімкий розвиток інформаційних 

технологій виявляється насамперед у посиленні ролі інформаційного 

забезпечення в управлінні та економіці, а також постійній 

диверсифікації інформаційного сектору. Цей прояв відображається в  

конкретних соціально-економічних показниках, а саме збільшенні  

чисельності зайнятих в інформаційному секторі, модифікації 

професійно-кваліфікаційної зайнятості в національній економіці тощо. 

При цьому ефективність будь-якої управлінської технології значно 

залежить від якості інформаційного забезпечення, тобто від того, 

наскільки оперативно та точно буде отримана необхідна інформація для 

прийняття певних управлінських рішень [1]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-%D0%BF#Text


 

 

303 

Втім для більш детальної роботи з інформацією, пов’язаної з 

інформуванням про діяльність органів влади, формуванням їх іміджу, 

взаємодією з громадськістю, у владних  структурах  створені  спеціальні 

підрозділи, які можуть мати різні організаційні форми, наприклад: прес-

служби,  служби  (управління)  інформації  та  громадських  зв’язків, 

інформаційні та інформаційно-аналітичні управління (відділи),  апарати 

консультантів (експертів, помічників); управління (відділи) 

інформатизації і комп’ютеризації (частково) тощо. 

На сьогодні, в процесі інформаційного забезпечення органів 

публічної влади  продовжують  широко  використовуватись  традиційні  

джерела інтелектуальної інформації: правової (Конституція України, 

інші законодавчі та підзаконні нормативні правові акти, міжнародні 

договори та угоди, норми і принципи  міжнародного  права,  а  також  

ненормативні  правові  акти, повідомлення засобів масової інформації, 

публічні виступи, інші джерела інформації з правових питань), 

соціологічної (документовані або публічно оголошені відомості, у яких 

відображено результати соціологічних опитувань, спостережень та 

інших соціологічних досліджень), документованої інформації про особу 

(видані на її ім’я документи, а також відомості про особу, зібрані 

державними органами влади та органами місцевого самоврядування в 

межах своїх повноважень),  інформації довідниково-енциклопедичного  

характеру (енциклопедії, словники, довідники, рекламні повідомлення 

та оголошення, путівки, картографічні матеріали тощо, а також  

довідки, що даються уповноваженими на те державними органами та  

органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, 

організаціями, їх службовими особами та автоматизованими 

інформаційними системами) [2]. 

Однак інформаційна діяльність органів публічної влади 

передбачає не лише «суху» констатацію фактів, а й застосування 

системного підходу до вирішення завдання в цілому на основі 

поєднання розумових здібностей службовця зі функціональними  

можливостями  сучасних  автоматизованих інформаційних систем. 

Публічні службовці завдяки наявній інформації та внаслідок 

застосування методів узагальнення, абстрагування, моделювання 

повинні вміти своєчасно та детально спрогнозувати шляхи розвитку 

певної ситуації, що склалася. 
 Список використаних джерел: 
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ЦЕНЗУРА, ЇЇ ОЗНАКИ ТА ЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ І СВІТІ 

 

Працибуда М.В. 

Науковий керівник – Гнатенко М.К., канд. екон. наук, доцент 

 

Сьогодні, в умовах війни, як ніколи раніше постає питання безпеки 

нашого суспільства в усіх сферах життя, в тому числі й в інформаційній 

сфері.  

На перший план виходить питання щодо цензури: що це таке, її 

ознаки та навіщо вона потрібна? Варто зазначити, що в усі часи дуже 

багато вчених вивчали цензуру, й деякі з них ставали також її жертвами. 

Цензура (лат. censura) – контроль влади за змістом і поширенням 

інформації, музичних і художній творів, творів образотворчого 

мистецтва, кіно- і відеоматеріалів, радіомовлення та телебачення, 

інтернету, у деяких випадках – також приватного листування, з метою 

обмеження або недопущення поширення ідей і відомостей, визнаних 

владою небезпечними, небажаними для неї або держави і суспільства в 

цілому [2]. Хоча універсального визначення цензури немає, я вважаю, 

що таке трактування найточніше показує суть цього терміну. 

В суспільній думці термін «цензура» має яскраво негативний 

характер, хоча насправді цензура – це явище цілком нормальне, 

оскільки є інструментом кожної держави і діє при будь-якому режимі. 

Проте є велика різниця у цензурі між різними політичними режимами: 

якщо при демократичному режимі державна цензура не дуже сильно 

заважає діяльності ЗМІ і не сильно втручається в життя людей, то  в 

авторитарних режимах, як правило, суттєві проблеми зі свободою 

слова, в тоталітарних країнах – тотальна цензура. 

Так навіщо ж будь-якій державі необхідна така річ, як цензура? Я 

вбачаю в цьому основні три причини: 

- моніторинг суспільних настроїв; 

- реагування населення на різні рішення (такий собі зворотній 

зв’язок); 

- контроль та запобігання розповсюдження ідей та намірів, які 

загрожують владі, державі або суспільству. 

Виходячи з критерію соціальної обумовленості, можна 

виокремити:  
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1) соціальну цензуру (амортизує соціальні зміни та їхні наслідки, 

розвиває і зміцнює суспільство, формуючи адаптаційний пояс безпеки 

базисної к-ри);  

2) антисоціальну цензуру (має характер механізму відстоювання 

вузькосоціальних інтересів – інтересів еліти, інтересів держави, інших 

інтересів, але не інтересів суспільства в цілому, що руйнує, розмиває 

основи базисної к-ри);  

3) асоціальну цензуру (існує де-юре, але де-факто впливу на 

суспільний розвиток не здійснює, фактично існує для демонстрації 

наявності контролюючих органів);  

4) латентну цензуру (де-юре заборонена або не визнається, однак 

існує де-факто, фільтруючи інформаційне поле латентно, з неясними 

або невідомими цілями) [1]. 

Україна довгий була частиною тоталітарної держави, тому 

тотальна цензура стала частиною життя українців у 20 столітті, хоча, 

починаючи з реформ Горбачова (політика гласності), цензура почала з 

кожним роком слабшати, допоки СРСР не перестав існувати.  

Зараз, на момент написання тез, триває повномасштабна війна з 

Росією і в країні введено військовий стан, через що у нас цілком законно 

працює воєнна цензура.  

В чому ж тоді різниця між цензурою в Росії та Україні? 

В Україні під час воєнного стану воєнна цензура прописана в 

законі, а також в умовах інформаційної війни такі дії влади – це 

інструмент виживання держави, а також протидії ворожій пропаганді. 

Росія ж офіційно не визнає війну війною, а тому закони воєнного 

часу не можуть вводитись в країні, крім того сильна цензура там 

існувала ще задовго до війни. Це все говорить нам про те, що в Росії 

цензура – це інструмент тиску на ЗМІ, придушення опозиції, укріплення 

злочинного режиму, а також поширення своєї пропаганди. 

Окремо хочеться відмітити цензуру в інтернеті, бо більшість 

людей черпає інформацію саме там. Держави, спираючись на 

вищеназвані три причини впровадження цензури, хочуть контролювати 

й інтернет (якщо не весь інтернет, то хоча б інтернет в своїй державі).  

Але зараз тотальна цензура в інтернеті не має жодного сенсу, 

оскільки сервіси VPN дозволяють обходити будь-яке блокування. 

Отже, в Україні певною мірою діяла цензура ще до війни, але, як 

ми з’ясували, цензура – це явище, яке необхідне будь-якій державі, що 

під час війни перетворюється на інструмент її захисту. Щодо інтернет-

цензури, то вона зараз недосконала, тому що будь-який користувач 

інтернету може обійти будь-який державний бар’єр.  
Список використаних джерел: 
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ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

 

Андрєєва Д.Є. 

Науковий керівник – Гнатенко М.К., канд. екон. наук, доцент 

 

Важливу роль у розвитку українського суспільства відіграє 

достовірна поінформованість громадськості про процеси, які 

відбуваються в державі. Громадяни України мають право на отримання 

інформації про діяльність органів влади усіх рівнів. У державах 

розвинутої демократії органи влади своєчасно забезпечують 

громадськість такою інформацією. Ефективна комунікація між владою 

та громадськістю набирає дедалі більшого значення для розвитку 

громадянського суспільства. 

Посилення ролі ЗМІ, інтенсифікація інформаційного потоку 

призвели до того, що вже на початку XX століття виникла необхідність 

у діяльності, яка пов’язує в єдиному процесі різних виконавців, 

колективи, соціальні групи. Так з’явилося поняття «зв’язки з 

громадськістю», яке відтворило різноманітність вимог до управління 

інформацією як до мистецтва ведення справ.  

Зв’язки з громадськістю – комунікативна наука, яка вивчає різні 

соціальні грипи та їх ставлення до того чи іншого явища. При цьому 

варто зазначити, що зв’язки з громадськістю не просто досліджують 

явище та його суспільну природу, але й створюють методи, що дають 

змогу скоригувати ситуацію залежно від поставлених цілей. Метою 

зв’язків із громадськістю є розробка та застосування на практиці різних 

підходів та методів, які забезпечують встановлення взаємовідносин між 

різними соціальними групами, заснованих на інформованості та, як 

результат, довірі [1]. 

Здійснення паблік рилейшнз на практиці поділяється на три групи 

дій: 1) активні дії стосовно досягнення доброзичливості;  

2) збереження репутації (виявити традиції організації, які можуть 

зашкодити громадській думці, і відмовитись від них);  

3) внутрішні відносини (використання прийомів, зорієнтованих на 

створення у співробітників почуття відповідальності та зацікавленості 

у справах). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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У діяльності органів публічної влади ПР здійснюється двома 

шляхами: через створення відділів або управлінь зв'язків з 

громадськістю або через залучення консультантів з ПР. Часто 

використовують і те, і інше. 

В Україні поки що практично немає консультативних агентств у 

галузі ПР, а також ще не у всіх органах публічної влади (зокрема на рівні 

районних адміністрацій) створено власні служби зв'язків з 

громадськістю.  

Досвід західних країн та специфіка діяльності органів державної 

виконавчої влади й місцевого самоврядування, які повинні проводити 

постійні кампанії зі зв'язків з громадськістю, свідчить про доцільність 

створення в державних органах власних служб паблік рилейшнз.  

Цілі й завдання цих служб в органах державної виконавчої влади 

та місцевого самоврядування мають полягати в постійному 

інформуванні громадськості про політику державного органу і його 

повсякденну діяльність; наданні громадськості можливості 

виголошувати свою думку про нові важливі проекти і плани до 

прийняття остаточних рішень; здійсненні просвітницької роботи серед 

громадськості про діяльність державних органів та системи місцевого 

самоврядування, інформувати людей про їх права та обов'язки; розвитку 

в населення почуття громадянської гордості. 

Основними функціями відділу ПР при органах державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування є зв'язки із засобами 

масової інформації; зв'язки з місцевим населенням; взаємозв'язки з 

інформаційними центрами; створення та підтримання узагальненого 

іміджу органу державної влади або органу місцевого самоврядування; 

організація виставок; організація зборів і лекцій; робота на підвищення 

ролі й авторитету органу державного управління [2]. 

Основними завданнями служби ПР у державних органах на 

міжнародному ринку мають бути: поліпшення взаєморозуміння між 

регіоном, який координує відповідний державний орган, і тими 

закордонними регіонами, з якими регіон вступає в контакт; створення 

«суспільного обличчя» державному органу; розробка заходів, 

скерованих на виявлення та ліквідацію чуток чи інших джерел 

непорозуміння; поширення сфери впливу державних організацій 

засобами відповідної реклами, виставками, відео- і кінопоказами; 

здійснення будь-яких дій, спрямованих на поліпшення контактів між 

людьми або організаціями.  
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БРЕНДИНГ І МАРКЕТИНГ ТЕРИТОРІЙ 

 

Константінова А.К. 

Науковий керівник – Волик С.В., канд. наук з держ. упр. 

 

В умовах сучасного світу нарівні з персональними й 

корпоративними брендами колосального значення віднедавна набуло 

поняття «бренд території». Суперництво міст, регіонів і країн за ресурси 

перетворює їх із географічних одиниць у повноцінні товари, що мають 

свою цінність, властивості, вартість. Тому в територій сформувалася 

потреба мати відмінну ідентичність і вміло про неї розповідати. Тепер 

мобільність людей, капіталу та ідей у світі інтенсивніша, ніж будь-коли 

раніше, тож лише за умов продуманого територіального маркетингу та 

брендингу територіальні громади мають можливість гідно конкурувати 

за ресурси, інвестиції, мешканців і партнерів. Та й позиція країни у світі 

формується не лише сукупно на національному рівні, а й через регіони 

та муніципалітети – окремі міста, селища, села. Реформа децентралізації 

в Україні дала територіальним одиницям додаткову силу й підкреслила 

їхню значущість, яка надалі лише зростатиме [1]. 

Брендинг територій – стратегія підвищення 

конкурентоспроможності міст, областей, регіонів, географічних зон і 

держав з метою завоювання зовнішніх ринків, залучення інвесторів, 

туристів, нових мешканців і кваліфікованих мігрантів. 

В основі брендингу територій лежить ідея донесення до широкого 

загалу уявлення про унікальність території. Теоретичною і практичною 

основою територіального брендингу є технології і інструменти 

маркетингу місць або територіального маркетингу. У середині 1990-х 

рр. був узагальнений досвід міст і регіонів щодо подолання кризових 

ситуацій, і представлений у вигляді специфічного напряму маркетингу, 

заснованого на тому, що території, також як і компанії, продають своїм 

цільовим аудиторіям продукти і послуги, якими можуть бути туризм, 

об'єкти для інвестицій , місцеві товари, послуги, що надаються в цих 

місцях, і ін. Бренд країни або міста може допомогти їх товарним і 

сервісним брендам стати сильніше в умовах жорсткої міжнародної 

конкуренції. 
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С. Анхольт створив концепцію конкурентної ідентичності, 

представивши її у вигляді шестикутника, який показує шість елементів 

сучасного бренду території [2]: 

 експорт – громадська думка щодо товарів і послуг, 

пропонованих країною, а також в якій мірі споживачі прагнуть 

придбати або уникнути покупки продуктів країни-походження; 

 внутрішня і зовнішня політика уряду - громадська думка щодо 

рівня компетенції національних урядів і справедливості описує 

особистісні уявлення про уряд кожної країни, а також яким чином в 

країні сприймаються глобальні питання, такі як демократія, 

справедливість, злидні і охорона навколишнього середовища; 

 культура і спадщина – глобальне сприйняття спадщини кожної 

країни і світове визнання її сучасної культури, в тому числі фільмів, 

музики, мистецтва, спорту і літератури; 

 населення – репутація населення в питаннях компетентності, 

освіченості, відкритості і дружелюбності, а також рівня сприйняття 

потенційної ворожості та дискримінації; 

 туризм – рівень зацікавленості у відвідуванні країни, 

включаючи природні та створені людиною туристичні пам'ятки; 

 бізнес і інвестиції – здатність залучити людей жити, працювати 

або вчитися в країні – показує, як люди сприймають економічне і 

соціальне становище країни. 

Досвід засвідчує, що ті громади й території, які поступово 

впроваджують взаємопов’язані маркетингові заходи, є більш 

успішними. Вони значно легше досягають цілей сталого економічного 

розвитку, зокрема:  

1. залучення інвестицій і створення нових підприємств;  

2. збереження та розширення діючих підприємств, збільшення 

кількості робочих місць;  

3. покращення іміджу на місцевому, національному та 

міжнародному рівнях, започаткування взаємовигідних партнерств;  

4. залучення нових жителів і поліпшення добробуту громади 

загалом; 

5. збільшення кількості туристів;  

6. популяризація політичних рішень і програм серед громади, 

отримання прихильності населення.  
Список використаних джерел: 
1. Федерація канадських муніципалітетів / Проект міжнародної технічної допомоги 

«Партнерство для розвитку міст», 2019. 
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Regions. Palgrave Macmillan, 2007. P. 26. 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ 

СТІЙКІСТЮ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

 

Запорожець В.А. 

Науковий керівник – Новікова М.М., д-р. екон. наук, професор 

 

Сучасний розвиток ринкових відносин підвищує вимоги до фінан-

сової стійкості страхових компаній. Адже страхові компанії здатні на-

давати захист фізичним та юридичним особам в умовах невизначеності 

та ризику.  

Фінансова стійкість є основною умовою, задля повноцінного вико-

нання функцій як страховика, так і інституту страхування в цілому. 

Адже лише фінансово стійка страхова компанія здатна забезпечити 

своєчасність та повноту розрахунків за своїми зобов’язаннями перед 

страхувальниками. Тому ефективна система управління фінансовою 

стійкістю страхових компаній є актуальною та важливою проблемою в 

сучасних умовах розвитку страхового ринку України. 

Значення та важливість ефективності управління фінансовою стій-

кістю страхової компанії обумовлене наступними причинами: 

– розвиток страхового ринку в системі фінансових відносин на ма-

крорівні сприяє стабілізації економічних відносин та забезпеченню со-

ціальної стійкості суспільства; 

– зміцнення фінансової стійкості страховиків позитивно впливає 

на ринкові відносини на макроекономічному рівні в цілому; 

– страхові компанії впливають на ринок інвестицій, адже вони є 

надійним джерелом формування фінансового капіталу [1]. 

До основних принципів управління фінансовою стійкістю страхо-

вої компанії відносяться: 

– мобільності – здатність вчасно реагувати на внутрішні та зовні-

шні дестабілізуючі фактори; 

– системності – визначення фінансової стійкості як цілісної сис-

теми взаємопов’язаних елементів; 

– регульованості – функціонування страхових компаній відбува-

ється під контролем органів регулювання та нагляду; 

– динамічності – дослідження зміни зв’язків між ними у часі; 
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– кількісного вимірювання – оцінка фінансового стану страхової 

компанії та розробка прогнозних значень індикаторів, які визначають її 

діяльність та розвиток; 

– превентивності – своєчасне виявлення тенденцій та передумов, 

що сприяють розвитку загроз функціонування компанії, а також прий-

няття комплексу заходів щодо їх попередження; 

– оптимальності – наявність оптимального співвідношення між до-

хідністю страхових операцій та їх ризиковістю; 

– каузальності – наявність причинно-наслідкових зв’язків між рів-

нем фінансової стійкості та факторами впливу на неї. 

Невизначеність факторів внутрішнього та зовнішнього середо-

вища негативно впливає на діяльність страхової компанії, що спричиняє 

погіршення фінансової стійкості страховика. Тому у своїй діяльності 

страхова компанія повинна враховувати якомога більше факторів 

впливу на неї, з метою зміцнення своєї фінансової стійкості.  

Адже при правильній оцінці своєї фінансової стійкості страхова 

компанія здатна ефективно управляти своїми ресурсами, мати високий 

рівень конкурентоспроможності та забезпечувати виконання взятих 

всіх зобов’язань. 

Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії вимагає по-

стійного та детального контролю діяльності страховика та своєчасного 

реагування менеджменту компанії на зміни у внутрішньому та зовніш-

ньому середовищі.  

Також важливим фактором, який впливає на фінансову стійкість та 

відповідно на управління нею є склад і структура фінансових ресурсів 

та стратегія управління ними. Адже чим більше у страховика власних 

коштів, тим більш фінансово стійким воно є. При цьому важливим є за-

гальний обсяг прибутку, а також порядок його розподілу. 

Таким чином, для зміцнення фінансової стійкості страхових ком-

паній необхідно знаходити резерви для збільшення темпів нагрома-

дження власних джерел. Забезпечення ефективної системою управління 

фінансовою стійкістю на належному рівні дозволяє страховику функці-

онувати та розвиватися, тим самим забезпечуючи фінансову незалеж-

ність, рівновагу активів та пасивів, будучи інвестиційно привабливим 

та платоспроможним.  
Список використаних джерел: 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ 

ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

 

Шевченко Є. О. 

Науковий керівник – Новікова М. М., д-р екон. наук, професор 

 

Бажання людини виконувати свою роботу є одним із ключових 

факторів успіху організації. Якщо ви знаєте і розумієте, що спонукає 

людину працювати, то, на відміну від тиску, який вимагає постійного 

впливу та контролю, ви можете побудувати управління людиною таким 

чином, що вона буде намагатися виконувати свою роботу максимально 

ефективно для досягнення цілей організації. 

Мотивація – це діяльність, яка створює умови для здійснення 

спеціальних заходів на користь підприємства незалежно від прямого чи 

опосередкованого зв’язку з будь-якою винагородою. 

Стимулювання праці означає створення механізму, при якому 

активна праця, що дає певні, заздалегідь зафіксовані результати, стає 

необхідною і достатньою умовою задоволення важливих і соціальних 

потреб працівника, формування його трудової мотивації. 

Мотивація і стимул йдуть у протилежному напрямку, як і методи 

управління: перша спрямована на зміну існуючої ситуації; другий – на 

його посилення, але водночас доповнюють один одного. [1]. 

Розрізняють три види мотивації – матеріальну, моральну та 

адміністративну. 

Матеріальна мотивація: заробітна плата; нагороди; відсоток 

продажів або прибутку компанії; непряма матеріальна мотивація у 

вигляді заохочення працівників у вигляді ваучерів; квитки на культурні 

заходи; надання оплачуваної відпустки тощо. 

Моральна мотивація: кар’єрні можливості; визнання успіхів 

працівників, публічне вираження подяки; створення дружньої та 

гостинної атмосфери в колективі; покращити умови праці персоналу 

(відкриття їдалень, спортзалів); вітання з важливими датами; 

можливість брати участь і приймати важливі рішення тощо. 

Адміністративна мотивація базується на трудовій дисципліні, 

відповідальності працівника. Існують різні форми дисциплінарного 

стягнення (догана, штраф, звільнення) та дисциплінарне стягнення. 

Є різні популярні методи мотивації працівників. Усього їх чотири: 

теорія Герцберга, теорія Тейлора, теорія Мак-Клелланда, теорія 

Маслоу. 

Герцберг зробив висновок, що існують дві основні категорії 

факторів для оцінки задоволеності роботою: 
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1) фактори, що містять роботу (гігієнічні фактори) – 

адміністративна політика підприємства, умови праці, заробітна плата, 

міжособистісні відносини з начальством, колегами, підлеглими. 

2) мотиваційні фактори до праці (мотиватори) – продуктивність, 

визнання заслуг, відповідальності, кар’єрних можливостей [2]. 

Тейлор радить використовувати свої інстинкти та бажання 

задовольнити фізіологічні потреби, щоб стимулювати підлеглих. Він 

пропонує використовувати такі методи: оплата в залежності від 

виробництва або робочого часу; встановлення мінімальних стандартів 

виробництва; чіткі правила виконання функціональних завдань [3]. 

Мак-Клелланд подає теорію образів людського бажання: влада; 

успішність; приналежність до певної касти. 

Деякі співробітники раді бути в компанії і цінують свою посаду. 

Лідери намагаються отримати владу, а самотні люди працюють заради 

особистої вигоди. Якщо умовно розділити працівників на три категорії, 

то легко знайти доступ до кожної з них [4]. 

Маслоу вважає, що об’єктом психології є поведінка, а не 

свідомість людини. Поведінка заснована на людських потребах, які 

можна розділити на п’ять груп: 

• фізіологічні потреби, необхідні для виживання людини; 

• потреби безпеки та віри в майбутнє; 

• соціальні потреби – потреба в соціальному середовищі; 

• потреба в повазі, визнанні оточуючих і прагнення до особистого 

успіху; 

• потреба у самовираженні, тобто потреба у власному зростанні та 

реалізації свого потенціалу [3]. 

У наш час неможливо досягти успіху, ігноруючи проблему 

мотивації співробітників. Реалізація програм стимулювання завжди 

дорогоцінна, але ефект, який вони можуть принести, набагато більший. 

Адже працівники – це найважливіший ресурс будь-якого бізнесу. 

Найбільшої віддачі можна досягти лише в тому випадку, якщо вигоду 

від праці працівника має і фірма, і сам працівник. 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИКОМ ПРОМИСЛОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Шевченко С.В. 

Науковий керівник – Новікова М.М., д-р. екон. наук, професор 

 

Першочерговою функцією в управлінні підприємства є його пода-

льший ефективний розвиток в умовах постійної конкуренції на ринку. 

Тому основною концепцією є ефективне впровадження методів і аспек-

тів розвитку, що дозволяють надалі удосконалювати управління усере-

дині підприємства. 

Будь який розвиток підприємств у господарській діяльності, як і 

будь-якій іншій галузі, починається з топ-менеджменту. Результативне 

спілкування між заінтересованими сторонами має вирішальне значення 

для досягнення найкращих результатів. Це призводить до ряду факто-

рів, що визначають майбутній успіх в управлінні розвитку підприємс-

тва. Ефективний робочий процес вимагає успішного формулювання за-

вдання та системи зворотного зв'язку. 

По-перше, сторона зацікавлена у динамічному розвитку завжди 

приділяє велику увагу встановленню та підтримці зв'язків, які можна 

використовувати для масштабування та накопичення прибутку. Чим 

ширша мережа контактів, тим більше ретельне управління має мати мі-

сце, щоб максимально використовувати можливості. Наприклад, такі як 

партнерські відносини з підприємствами необхідні при відкритті нових 

ринків. Також «дружні взаємини» з місцевими підприємцями дають 

змогу краще зрозуміти ринок та збільшує шанси на успішну адаптацію 

підприємства до стратегії, що забезпечує велику цінність у цьому випа-

дку. 

По-друге, у міру масштабування підприємства важливо розподі-

ляти збільшені бюджети відповідно до стратегії розвитку. Звісно, най-

прибутковіші напрями є пріоритетними, інші проекти реалізуються в 

міру можливості. Постійний розвиток підприємства вимагає гібридного 

розподілу ресурсів та повторного використання прибутку. Також важ-

ливо не забувати, що постійне вкладення в один і той же напрямок, 

може призвести до стагнації і надалі не принести прибутку. Що вимага-

тиме інвестувати у нові перспективні проекти. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_1_90.pdf


 

 

315 

По-третє, сучасне підприємство завжди будується таким чином, 

щоб покладати обов'язки на найбільш кваліфіковані команди управлін-

ців. Управління такою командою, управління проектами та багато ін-

шого – це найважливіші аспекти ефективної структури, побудованої на 

вершині ланцюжка. Дана структура, що лежить на підставі підприємс-

тва, визначає який відсоток ефективності та результат ми отримаємо 

зрештою. А саме за рахунок впровадження нових процесів та оптиміза-

ція існуючих. Відповідальність розподіляється на багатьох рівнях, від 

безпосередніх керівників до менеджерів проектів та керівників команд. 

Незалежно від того, пов'язано це з підприємством, послугами чи конк-

ретними проектами, процес визначення концепції розвитку підприємс-

тва починається на вершині ланцюжка управління. Як тільки ідея сфор-

мульована та обговорена, вона спускається по піраміді управління та 

поширюється по всьому підприємству для оптимального досягнення 

мети. 

І найголовнішим моментом під час зростання підприємства неми-

нуче пов'язані з розширенням спектра послуг, наданих збільшення при-

бутку підприємства. Ефективна система розвитку підприємства означає 

підтримку вже існуючих послуг та одночасне вивчення нових можливо-

стей. Це тісно пов'язане з управлінням фінансами та вимагає глибокого 

аналізу, а також ретельного планування, що є основним обов'язком за-

цікавлених сторін та ключових керівників підприємства. 

Наведені аспекти необхідні для швидкого розвитку сучасного під-

приємства. Для цього необхідно провести глибокий аналіз та детальне 

обговорення з керівниками, а потім із командою для визначення насту-

пних кроків та внесення оптимізаційних рішень. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Булаєнко Д.В. 

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

 

Кадровий потенціал – необхідний атрибут розвитку суб’єкта гос-

подарювання. Неповне використання трудових ресурсів сприяє безро-

біттю, що є підґрунтям залучення нових співробітників у різноманітні 

бізнес-процеси задля зміцнення рівноваги та уникнення суперечностей 

суспільства. Механізм ринкової економіки має свої особливості та не 

гарантує прав задоволення працею, відповідно підприємства всіх видів 
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змушені максимально раціонально використовувати кадровий потен-

ціал. 

Задля ефективного функціонування компанії планування кадро-

вого складу стає обов’язковим елементом системи управління та кад-

рової політики, бо правильне визначення кількісно-якісної структури 

значно спрощує виконання завдань відповідно стратегії і цілей, всебічно 

сприяє їх виконанню через заплановані заходи. Метою планування є за-

безпечення фірми чи компанії необхідним складом співробітників і ви-

значення неминучих при цьому витрат на персонал. Такий стан викли-

кає, перш за все, необхідність концентрації уваги в межах кадрового 

планування до якіснішого формування професійно-кваліфікаційної 

структури штатного розкладу, також відстеження змін коливань в стру-

ктурі з одночасним визначенням причин та головне обґрунтовано про-

гнозувати майбутні потреби в робітниках за встановленими ознаками, 

визначивши їх якісно-кількісні показники на ранніх стадіях [1]. 

Важливим аспектом планування кадрів є прив’язка потреб в робо-

чій силі до графіка розвитку бізнес-процесу, тобто окреслення перспек-

тив кадрового потенціалу компанії, що обумовлює постановку завдань 

[2]: формування особистої процедури здійснення кадрового плану-

вання; взаємоузгодження визначення штату з загальним розвитком ком-

панії; створення умов ефективної взаємодії між плановою ланкою і під-

розділами; впровадження рішень, що сприяють загальній кадровій по-

літиці; окреслення проблем і потреб при стратегічному плануванні сто-

совно кадрових напрямів розвитку; створення раціональних інформа-

ційних потоків між підрозділами компанії. 

На практиці використовують наступні джерела залучення співро-

бітників: зовнішнє та внутрішнє. Перше передбачає притік співробітни-

ків поза меж організації, тоді як внутрішнє спрямовано на виявлення 

кандидатів в самій організації з кола вже реально працюючих. До пе-

реваг внутрішнього переміщення відносять: знання особистих характе-

ристик кандидатів, адаптованість до роботи в організації, прояв заціка-

вленості задля підвищення, реалізація інвестицій в трудові ресурси. Від-

повідними недоліками вважається: розчарування у кандидатах бо їм не 

вистачає професійного рівня; погіршення соціально-психологічної ат-

мосфери через боротьбу за кар’єрне зростання; виникнення проблем ре-

алізації нових ідей. До переваг зовнішнього залучення відноситься: збі-

льшення можливості задля отримання «талантів», поява нових ідей і 

окреслення перспектив, можуть зменшитися витрати на персонал за не-

сприятливої кон’юнктури (дешевша робоча сила); недоліками вважа-

ється: складність об’єктивної оцінки здібностей кандидатів, значний 

термін адаптації, ймовірність виникнення конфліктів. 
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Стосовно кадрового планування, то його результати в подальшому 

відображуються у окреслених заходах по збалансуванню штатного роз-

кладу, при оптимальному взаємозв’язку вивільнених та залучених задля 

раціонального функціонування бізнес-процесу.  

Розроблені типові посади задля заміщення фахівцями обов’язково 

затверджуються вищим керівництвом з зазначенням функціональних 

обов’язків. Типові нормативні документи створюються для всіх рівнів 

управління та є фундаментом інформаційної бази для розробки норма-

тивів насиченості потреби за спеціалізацією. Від якісного створення но-

менклатури в подальшому залежить правильність визначення потреби, 

на тлі якої формується план підготовки та перепідготовки фахівців від-

повідної кваліфікації. 

Таким чином, потреби роботодавців залучити до роботи відповідні 

трудові ресурси (за визначеними критеріями), значно підвищують ви-

моги до якісних характеристик претендентів пошуку роботи на ринку 

праці, але це відбивається на складності оцінки, що обумовлюється не-

обхідністю залучення об’єктивних критеріїв та ролі трудового потенці-

алу в економіці. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 
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Сучасні умови діяльності багатьох підприємств характеризуються 

наявністю конкуренції, динамічністю ринкової кон’юнктури, суттєвими 

змінами у макросередовищі, які представлені тенденціями НТП, швид-

ким застаріванням знань, виникненням нових сфер економіки, змінами 

способу виробництва – переходу від індустріальної до постіндустріаль-

ної економіки тощо. До числа таких характеристик в економіці України, 

зважаючи на її перехідний характер, слід додати проблеми роздержав-

лення власності, глобалізаційні процеси, зміну діяльності фінансових 
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інститутів, посилення конкуренції між національними та транснаціона-

льними компаніями на національному ринку тощо [1].  

Основною метою будь-якої страхової компанії є досягнення та під-

тримка стійкого фінансового стану, що характеризується рядом показ-

ників, що відображаються наявність, розміщення та ефективне викори-

стання фінансових ресурсів. 

Система управління організацією – це принципи та механізми 

прийняття рішень, проходження інформації, планування, а також сис-

теми мотивації та матеріального стимулювання. Стандартна система 

управління включає: опис діяльності, що необхідна для реалізації полі-

тики підприємства, у вигляді процесів; опис послідовності та взаємодії 

цих процесів; організаційну структуру, розподіл повноважень та відпо-

відальності у системі; методики та методи здійснення процесів; опис ре-

сурсів, що необхідні для адекватної реалізації процесів; встановлення 

критеріїв та методів, що будуть необхідними для моніторингу процесів; 

встановлення інформаційних каналів, що необхідні для їх моніторингу. 

Професійним завданням менеджера в організації є слугування клі-

єнтам, співробітникам, вкладникам грошей і суспільству, приведення 

в рівновагу інтересів, що суперечать одне одному. Крім того, менеджер 

повинен бути опікуном вкладника капіталу; забезпечувати життєстійке 

зовнішнє середовище для майбутніх поколінь, використовувати надані 

йому засоби на благо суспільства. Він повинен засвоювати нові методи 

наукового управління підприємством і поставити свої знання і досвід 

на слугування суспільству [2]. 

Одне з найважливіших і невирішених питань управління страхо-

вими компаніями в сучасних умовах– це раціоналізація організаційних 

структур.  

Особливості раціоналізації організаційної структури страхової 

компанії в системі управління полягає в удосконаленні механізму стру-

ктуризації та розвитку страхової компанії, що відповідає трьом блокам 

структур (владні, виконавчі, соціальні), що створюються і діють на ос-

нові принципів, за допомогою методичних підходів до формування 

структур і відображають баланс інтересів учасників та зацікавлених 

осіб щодо управління страховою компанією і ефективного викорис-

тання об’єднаного капіталу. 

Основа, покладена в механізм раціоналізації організаційної струк-

тури страхової компанії, покликана виконувати такі основні функції ме-

неджменту: планування, організації, обліку, контролю, стимулювання. 

Найчастіше механізм покликаний виконувати роль універсального 

інструменту відображення, представлення, обґрунтування й адаптації 
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інноваційних ідей і підходів до процесів структуризації, з урахуванням 

умов їх застосування.  

Встановлено, що сучасний менеджмент розглядає організацію не 

як сукупність відділів, а як сукупність бізнес-процесів, що протікають в 

її межах. Підпорядкування структури процесам, а процесів – стратегії 

означає, що спочатку треба вибудувати стратегію, тобто сформувати ба-

чення майбутнього організації і визначити її стратегічні цілі, потім ви-

будувати бізнес-процеси таким чином, щоб кожний з них був орієнто-

ваний на досягнення конкретної мети, і тільки після цього формувати 

організаційну структуру підприємства, яка б забезпечувала ефективне 

виконання бізнес-процесів.  
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Сучасний етап у розвитку суспільства характеризується корінними 

перетвореннями, що супроводжуються фундаментальною трансформа-

цією економічних систем. Посилення інтеграційних тенденцій в еконо-

міці приводить до значного ускладнення структур, зростання взає-

мозв’язків і взаємозалежностей між різними економічними об’єктами, 

що істотно загострює проблеми управління. Вирішення протиріччя між 

традиційними уявленнями в цій сфері й економічною реальністю вима-

гає розроблення й застосування концепції управління організаційно-

економічними змінами промислового підприємства. 

Важливість управління організаційно-економічними змінами обу-

мовлена низкою причин. У. Ротвел та Р. Суліван виокремлюють чин-

ники, що у найбільшій мірі впливають на цей процес: зміни технологій, 

спричинені науково-технічним прогресом; посиленням глобалізаційних 

тенденцій, які виражаються у швидкій поставці товарів по всьому світу 

і транснаціональному веденні бізнесу; постійне зменшення витрат, яке 

здійснюється підприємствами за рахунок ведення он-лайн бізнесу та уп-

равління операційними витратами; підвищення швидкості змін на ри-
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нку, що заставляє боротися з конкурентами за право швидко задоволь-

няти мінливі потреби споживачів; підвищення важливості інтелектуа-

льного капіталу, який дозволяє формувати креативні здібності щодо но-

вого бізнесу, нових продуктів, послуг та ринків та збільшення ступеню 

і масштабів змін [1]. 

Однією з складових керуючої підсистеми являється підсистема ро-

зробки управлінського рішення щодо реалізації змін. Вона грає важливу 

роль в діяльності підприємства. 

Якщо при розробці управлінського рішення менеджери не спрог-

нозують точну стратегію змін підприємства, нормативи конкуренто-

спроможності майбутньої продукції, зміну складових внутрішнього та 

зовнішнього середовища, то завтра воно може опинитися на грані бан-

крутства. 

Перш, ніж перейти до обґрунтування технології управлінських рі-

шень в розрізі організаційно-економічних змін, дамо визначення основ-

ним поняттям даної області таким як: управлінське рішення, особа, що 

приймає рішення (ОПР), процес прийняття управлінських рішень. 

Поняття «управлінське рішення» в загальному розумінні є вибо-

ром найкращої альтернативи досягнення поставленої мети серед сукуп-

ності розроблених на основі аналізу, прогнозування та економічного об-

ґрунтування варіантів. 

Управлінське рішення у розрізі впровадження організаційно-еко-

номічних змін розробляється згідно цілям, функціям відповідного рівня 

ієрархії управління. У цьому контексті, визначаючи вимоги до управ-

лінських рішень, необхідно виходити не з суб'єктивних поглядів керів-

ника даної організації, а із принципів управління, які відображають ви-

моги законів та правил їх виконання в реальних умовах. 

У зв'язку з вище викладеним пропонується використати наступне 

визначення: управлінські рішення щодо реалізації організаційно-еконо-

мічних змін – рішення, які приймається керівниками різних рівнів в ра-

мках їх повноважень та компетенції для вирішення виникаючих про-

блем виробничо-економічної системи та для досягнення конкретних ці-

лей системи менеджменту. 

Сьогодні технологію прийняття управлінських рішень щодо впро-

вадження організаційно-економічних змін на підприємстві розглядають 

як один із бізнес-процесів (БП) підприємства [2], який, виходячи з ета-

пів прийняття рішення, можна розбити на наступні бізнес-процеси роз-

робки та реалізації рішення.  

Таким чином, пропонується наступний ланцюжок процесу прий-

няття рішення щодо впровадження організаційно-економічних змін: 
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умовне уявлення процесів технології та організації → формування ви-

мог до якості рішення → визначення кількості та структури етапів та 

операцій процесу розробки рішення → розробка алгоритму прийняття 

рішення → аналіз та прогнозування зміни параметрів зовнішнього сере-

довища та об'єкту управлінського рішення та його економічне обґрун-

тування → організація виконання рішення. 
Список використаних джерел: 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА  

 

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

 
Виробнича діяльність підприємства є комплексним процесом. Він 

складається із виробництва – процесу виготовлення товарної продукції 

та діяльності з обслуговування виробництва (інструментальне, ремон-

тне, транспортне, складське обслуговування, енергетичне, матеріально-

технічне забезпечення тощо). У свою чергу, будь-яке виробниче обслу-

говування чи забезпечення у рамках своїх завдань теж здійснює функ-

цію перетворення вхідних компонентів у готові продукти, тобто теж є 

виробничою діяльністю.  

Підприємства (організації) розрізняються за видами діяльності, що 

входять в операційну функцію. Організації, що виробляють товар, як 

правило, є матеріало- і енергоємними, тобто споживають значні обсяги 

сировини, напівфабрикатів, паливно-енергетичних ресурсів і т. п. До та-

ких організацій відносяться об'єкти будівництва, машинобудівні підп-

риємства, хлібозаводи тощо. Продукція цих організацій, за винятком 

будівельної, як правило, розрахована на масового споживача – це авто-

мобілі, пилососи, хлібобулочні вироби і т. д. У той же час організації, 

що надають послуги (підприємства сфери послуг, аеропорти, автостан-

ції, лікарні), витрачають незначну кількість початкових матеріалів та 

енергії. Проте їх послуги, як правило, індивідуальні та визначаються ви-

могами клієнтів (замовників). 



 

 

322 

Організація елементів виробництва передбачає ефективне їх розмі-

щення у просторі та часі. Організація виробництва має за мету раціона-

льне поєднання цих елементів для ефективного розв'язання завдань 

щодо випуску продукції та отримання прибутку [1]. 

Як відомо, до фундаментальних понять організації виробництва 

належать виробничі сили. Це сили і засоби, що беруть участь у суспіль-

ному виробництві. Головний елемент виробничих сил – людина, яка 

приводить у рух засоби виробництва. 

Головним цілеспрямовуючим, організуючим, мотивуючим і конт-

ролюючим органом виробничої діяльності підприємства є управління 

виробництвом, тобто його менеджмент. Управління виробництвом є од-

нією із спеціальних функцій управління, яка полягає у плануванні, ор-

ганізації, мотивації та контролі виробничої діяльності підприємства. 

Організація виробництва виступає однією з функцій виробничого 

менеджменту, яка здійснюється спеціалістами виробничих підрозділів 

апарату управління і забезпечує впорядкування процесів створення, 

освоєння та випуску продукції. Організація виробництва відповідає на 

питання, як упорядкувати основу бізнесу - його виробничу систему, а 

виробничий менеджмент – як зробити виробничу систему ефективною 

та забезпечити її раціональне використання для досягнення мети підп-

риємства [2]. 

Менеджмент організації передбачає управління всією її різномані-

тною функціональною діяльністю. Основою цієї діяльності є виробниц-

тво, а інші напрями діяльності призначені для забезпечення нормальної 

роботи з виробництва продукції або надання послуг. Тому об’єктом ви-

робничого менеджменту є виробництво і функціонування виробничих 

систем. 

Виробничий менеджмент покликаний забезпечити ефективне і ра-

ціональне ведення будь-якої продуктивної діяльності тобто операції, 

пов’язаної з перетворенням ресурсів на «вході» в готовий продукт чи 

послугу на «виході». 

У виробничому менеджменті рекомендується застосовувати насту-

пні наукові підходи: системний, комплексний, інтеграційний, маркети-

нговий, функціональний, динамічний відтворювальний, процесний, но-

рмативний, кількісний, адміністративний, поведінковий, ситуаційний. 

Кожний з перерахованих підходів відбиває чи характеризує один з ас-

пектів менеджменту. Вони не дублюють один одного, а доповнюють. 

Для підвищення ефективності функціонування і конкурентоздат-

ності організації необхідно поряд з застосуванням наукових підходів і 

методів розробляти цільову підсистему системи виробничого менедж-

менту і закладати в стратегію цілі по підвищенню якості продукції, що 
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випускається, ресурсозбереженню, розширенню ринку збуту продукції, 

організаційно-технічному розвитку колективу, охороні навколишнього 

природного середовища. До показників якості товару відносяться пока-

зники призначення, безвідмовності, довговічності, схоронності, ремон-

тоздатності, екологічності, ергономічності, технологічності, стандарти-

зації й уніфікації. 
Список використаних джерел: 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ 

ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА  

 

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

 

Аспекти управління потенціалом організації, як використання мо-

жливостей, завжди займало головне місце, що стосовно теоретичних 

досліджень, то й відповідно практичного функціонування для адмініс-

трації підприємства. Але не повністю дослідженими можна вважати 

елементи побудови раціональної системи управління потенціалом підп-

риємства в довгостроковій перспективі, методології формування і ефе-

ктивного застосування.  

До головних аспектів стратегічного управління, які є передумовою 

відносять: виважене визначення мети; дослідження проблем, що кри-

ються у впливі зовнішнього середовища; класифікація та деталізація 

проблем та впровадження заходів зменшення негативного тиску; раціо-

нальне прийняття управлінських рішень; конкретизація стратегічних 

планів [1].  

Підсумовуючи сутність стратегічного управління зазначимо, що 

вектор успіху полягає у: перспективному аналізі, розробленні заходів 

контролю за реалізацією стратегії; досягненні окреслених переваг; фо-

рмуванні перспективних для підприємства напрямів діяльності; досяг-

ненні цілей з урахуванням при цьому найсуттєвіших умов функціону-

вання та реалізації елементів загальної стратегії. 

Тому у загальному алгоритмі управління економічним потенціа-

лом фірми пропонуємо виокремити чотири основні етапи:  

1. Проведення оцінки – визначення ступеню використання потен-
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ціалу, невикористані можливості потенціалу та визначення стадій жит-

тєвого циклу суб’єкта. Встановленні параметри розкривають стан 

суб’єкта господарювання, ефективність залучення ресурсів та додаткові 

можливості динаміки ринкової кон’юнктури, ризикові моменти функці-

онування підприємства. 

2. Чітке окреслення цілей підприємства – взаємоузгодження стра-

тегічних та тактичних цілей суб’єкта, відповідно етапу розвитку, враху-

вання оперативної мобілізації нереалізованих аспектів потенціалу. 

3. Розробка програм розвитку потенціалу – встановлення чітких за-

вдань задля використання елементів потенціалу направлених на головну 

ціль. 

4. Моніторинг виконання розроблених програм розвитку – за-

ключний етап управління, який передбачає здійснення контролю за об-

раними заходами.  

Актуальною для підприємств є проблема ощадливого викорис-

тання ресурсів, тому необхідно враховувати концепцію синергізму, 

що буде враховувати взаємозв’язок між елементами потенціалу і вико-

ристанням ресурсів в бізнес-процесах задля розвитку, тобто дана кон-

цепція повинна бути невід’ємним аспектом загальної системи управ-

ління за умов глобалізації. 

Характерною рисою процесу оцінки потенціалу підприємства на 

тлі синергетичного підходу є те, що на вході системи необхідно розгля-

дати не тільки традиційні ресурси а також активи підприємства (матері-

альні й нематеріальні), тобто інтелектуальний потенціал в межах трудо-

вого потенціалу [2]. 

Взагалі, розвинення підприємства можливо при формуванні ефек-

тивного потенціалу, який підсилюють раціонально підібрані його еле-

менти. В межах парадигми синергетичного ефекту елементів потенціалу 

підприємства окреслюється не тільки економне використання ресурсів, 

але й удосконалення механізму управління потенціалом. 

Мінливість та динамізм зовнішнього середовища передбачає про-

цеси глобалізації та євроінтеграції, відповідне розширення міжнарод-

них співвідносин, що спонукає невизначеності та ризики. Адже, відпо-

відно зазначеному, фактори формування потенціалу підприємства мо-

жуть окреслювати позитивні та негативні аспекти використання можли-

востей. До позитивної тенденції відноситься сприятлива кон’юнктура 

на ринку, що сприятиме розвитку виробництва. Одночасно позитивний 

фактор в силу об’єктивних процесів та несприятливих умов може здій-

снити негативну ринкову можливість (державне регулювання законо-

давства або цін, перевищення пропозиції тощо). 
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Задля ефективності управління економічним потенціалом необ-

хідна оптимізація структури загального потенціалу, яка надає змогу уза-

гальнення потенційних одиниць (можливостей) суб’єкта. Подальше до-

слідження спрямовано на обґрунтування довгострокових цільових оріє-

нтирів для стратегій управління на основі методу ієрархій. 
Список використаних джерел: 
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Слатова В.С. 

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

 

Сьогодні в Україні, для більшості підприємств, корпоративна ку-

льтура – це невід’ємний стиль, без якого вже неможливо виходити на 

ринок товарів і послуг, а для інших – самосвідомість, набуття особли-

вого сенсу професійної діяльності, без якої складно існувати. Нарешті, 

для сучасних суб’єктів господарювання корпоративна культура є най-

сильнішим мотиваційним фактором. 

Корпоративна культура відноситься до основних концепцій теорії 

управління, і протягом останнього десятиліття категорія «культура» за-

йняла гідне місце у вивченні господарської діяльності підприємства. 

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 [1]. 

Принципи формування корпоративної культури, в цілому, відобра-

жають специфіку підприємства, галузі тощо, а також бажані параметри 

формованої корпоративної культури. Розглянемо сутність основних 

принципів формування корпоративної культури, які лежать в основі те-

орії її формування та подальшої реалізації. 

До основних базових принципів формування корпоративної куль-

тури підприємства відносяться: системність, комплексність, альтерна-

тивність, динамічність, синергітичність, інноваційність, цілеспрямова-

ність, ефективність. 
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До принципів ціннісних орієнтацій формування корпоративної ку-

льтури належать: справедливість, рівність, демократичність, відповіда-

льність, взаємодопомога, взаємодовіра, взаєморозуміння, взаємовід-

чуття, солідарність, чесність, відкритість.  

Тож, обґрунтувавши основні принципи створення корпоративної 

культури, можна узагальнити її властивості, що включають в себе на-

ступне: 

– особистісну автономію – рівень відповідальності, незалежності 

та здатності виражати ініціативу в організації; 

– структуру організації – взаємодію окремих осіб та підрозділів, 

правил, безпосереднього управління та контролю; 

– напрям діяльності – це рівень формування цілей та перспектив 

даної організації; 

– інтеграцію – такий рівень, до якого працівники організації кори-

стуються підтримкою співробітників в інтересах узгоджених дій; 

– підтримку управління – рівень, на якому менеджери забезпечу-

ють чіткі комунікаційні зв’язки; 

– підтримку – рівень допомоги та підтримки, наданий менедже-

рами своїм підлеглим; 

– стимулювання – це такий рівень залежності оплати праці від ре-

зультатів організаційної діяльності; 

– ідентифікацію – рівень уособлення працівників з компанією в ці-

лому; 

– управління ризиками і конфліктами – рівень діяльності менедже-

рів з врегулювання конфліктів та прогнозування виникнення кризових 

явищ [2]. 

Формування культури зазвичай по визначенню пов’язано з праг-

ненням до розподілу та інтеграції, а процес управління культурою в пе-

вному сенсі ідентичний принципам управління персоналом. Корпорати-

вна культура, безумовно, передбачає наявність чогось цілого, визначе-

ного цінностями, звичаями та моделями поведінки, що зосереджуються 

в системі соціально-трудових, виробничих відносинах у організації, По-

силаючись на цей аспект, слід зазначити, що структура управління кор-

поративною культурою базують системи формальних та неформальних 

відносинах. 

Будь-яка зміна культури підприємства вимагає ряду перетворень 

на різних рівнях функцій господарюючого суб’єкту: корпоративної 

структури, персоналу, стратегії, системи оплати праці, виробничого об-

ладнання, стилів управління та комунікації.  
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Таким чином, варто звернути увагу на використання таких правил 

для формування корпоративної культури підприємства, які відповідати-

муть сучасним вимогам інноваційних тенденцій та відкриють нові нау-

ково-теоретичні, концептуальні та методологічні погляди на корпорати-

вну культуру. 
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СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Токарська Я.І. 

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

 

Для забезпечення лідируючих позицій підприємства на ринку, най-

важливішим стратегічним завданням виступає випередження конкуре-

нтів у розробці та освоєнні нових товарів, технологій, дизайну, рівня 

витрат виробництва. 

Підприємства України, на жаль, все менше виробляють нову про-

дукцію, оскільки вона не є конкурентоспроможною на ринку, а отже, не 

може бути реалізованою. Наразі спостерігаються такі основні тенденції 

розвитку підприємств: стабільність темпів економічного зростання; кон-

центрація виробничих потужностей великих виробників разом зі збере-

женням значної кількості дрібних підприємств; посилення залежності від 

ринків сировини, паливно-енергетичних ресурсів; зростання фізичного 

та морального зносу виробничих засобів; вплив імпорту на посилення 

конкурентної боротьби за розширення сфер діяльності. 

Науковці зазначають, що жодне підприємство не може досягти пе-

реваги над конкурентами абсолютно за всіма характеристиками конку-

рентоспроможності. Потрібно розставити пріоритети та вибрати стра-

тегії, в найбільшій мірі ті, які відповідають тенденціям розвитку ринко-

вої ситуації і найкращим чином використовують сильні сторони підпри-

ємства [1]. 

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства можливо 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_2_10
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шляхом розробки єдиної комплексної стратегії підприємства, яка охо-

плює програми дій на довгострокову перспективу за всіма сферами його 

господарської діяльності, які спрямовані на створення необхідного рі-

вня конкурентоспроможності. 

До складових стратегії забезпечення конкурентоспроможності під-

приємства відносяться: товарно-ринкова, ресурсно-ринкова, технологі-

чна, інтеграційна, інвестиційно-фінансова, соціальна, управлінська. 

До товарно-ринкової стратегії відносять рішення по аспектах: но-

менклатура та асортимент продукції, масштаби виробництва, якість 

продукції, реклама, обслуговування споживачів. 

Ресурсно-ринкова стратегія базується на таких аспектах, як обсяг 

ресурсних запасів, якість ресурсів та поведінка їх на ринку. 

Технологічна стратегія характеризується рішенням по таким аспе-

ктам: характер технології, ступінь стабільності технології, технологічні 

розриви. 

Інтеграційна стратегія включає рішення по таких аспектах, як вер-

тикальна інтеграція, горизонтальна інтеграція, діагональна інтеграція. 

Інвестиційно-фінансова стратегія базується на таких аспектах, як 

залучення зовнішніх фінансових ресурсів, повернення залучених кош-

тів, інвестування власних коштів. 

Соціальна стратегія – рішення по таких аспектах, як чисельність 

робітників, взаємозамінність робітників, диференціація робітників, со-

ціальний тип колективу. 

Управлінська стратегія заснована на таких аспектах: тип управ-

ління, організаційна структура, управлінська структура [2]. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства та реалізація 

конкретної стратегії повинна базуватися на наступних принципах: 

– принцип перспективності визначає орієнтованість стратегічного 

управління підприємства на довгострокову перспективу;  

– принцип пріоритетності відображає необхідність дотримання ке-

рівництвом підприємства послідовної стратегії, а тактичні дії повинні 

відповідати стратегічним завданням; 

– принцип реалізації показує, що планові показники повинні від-

повідати реальним можливостям зовнішнього та внутрішнього середо-

вища; 

– принцип поетапності визначається тим, що стратегія виконується 

послідовно: довгострокові завдання вирішуються через реалізацію се-

редньострокових і короткострокових ініціатив; 

– принцип комплексності включає аналіз та облік інформації, що 

дає змогу вчасно реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середо-
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вища. При розробці ефективної стратегії потрібно врахувати велику кі-

лькість факторів, при цьому досліджувати її необхідно, зважаючи на ва-

жливість та пріоритетність. 

На результативність стратегічного управління впливає дотримання 

всіх вимог його здійснення, що включає такі взаємозалежні етапи як: ро-

зроблення місії організації, оцінка її цілей; оцінка та аналіз зовнішнього 

і внутрішнього середовища; визначення типу розвитку підприємства; 

вибір стратегії, її реалізація та оцінка. 
Список використаних джерел: 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Богомолова Н.Я.  

Науковий керівник – Боровик М.В. д-р. екон. наук, доцент 

 

Важливою умовою ефективної діяльності та розвитку будь-якого 

підприємства є здатність швидко реагувати на появу нових ринкових 

можливостей та ефективно використовувати свій конкурентний потен-

ціал [1]. Саме тому в сучасних умовах господарювання особливого зна-

чення набувають питання ефективного управління діяльністю вітчизня-

них підприємств усіх форм власності. Для прийняття та реалізації необ-

хідних управлінських рішень необхідна наявність відповідного інфор-

маційно-комунікаційного забезпечення, що дозволяє своєчасно та адек-

ватно характеризувати стан внутрішніх процесів та зовнішнього сере-

довища підприємства. Саме тому важливим завданням управлінців є 

створення ефективної системи інформаційно-комунікаційного забезпе-

чення, яка дає змогу збирати та опрацьовувати внутрішню та зовнішню 

інформацію, необхідну для розробки та прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень спрямованих на забезпечення ефективного роз-

витку підприємства та застосування методів ефективного управління 

нею. 

Діяльність бідь-яких підприємств пов’язана з виконанням управ-

лінських функції, які пов’язані між собою не тільки організаційно, але 
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й комунікаційно. Саме тому збір, обробка, аналіз, накопичення та пере-

давання інформації представляє собою процес, який відображає життє-

діяльність будь-якого суб’єкта економічних відносин. 

У загальному розумінні інформаційно-комунікаційне забезпе-

чення управління діяльністю підприємства можна визначити як органі-

зацію цілеспрямованих масивів інформації й інформаційних потоків, 

яка включає збирання, зберігання, опрацювання і передавання інформа-

ції (в тому числі із використанням комп’ютерних інформаційних сис-

тем) з метою аналізу, одержаних результаті для підготовки, обґрунту-

вання і прийняття управлінських рішень органами управління підпри-

ємств [2]. 

Управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням діяль-

ності підприємства повинно вирішувати поточні завдання стратегічного 

і тактичного планування, бухгалтерського обліку та оперативного уп-

равління його діяльністю.  

Ефективне управління інформаційно-комунікаційним забезпечен-

ням діяльності підприємства дозволяє: 

‒ підвищувати ступінь обґрунтованості прийнятих управлінських 

рішень за рахунок оперативного збору, передачі та обробки наявної ін-

формації; 

‒ забезпечувати своєчасність прийняття управлінських рішень 

щодо управління діяльністю підприємства в умовах конкурентної боро-

тьби; 

‒ сприяти зростанню ефективності управління діяльністю підпри-

ємства за рахунок своєчасного надання необхідної інформації керівни-

кам усіх рівнів управління з єдиної інформаційної бази; 

‒ узгоджувати управлінські рішення, що приймаються на різних рі-

внях управління та на різних рівнях управління; 

‒ забезпечувати зростання продуктивності праці, скорочення неви-

робничих втрат за рахунок інформованості управлінського персоналу 

про поточний стані економічного об'єкта.  

Отже, можна зазначити, що головна мета інформаційно-комуніка-

ційного забезпечення управління діяльністю підприємства – це, перш за 

все, створення ефективної системи інформаційно-комунікаційного за-

безпечення процесів управління. 

Таким чином, інформаційно-комунікаційне забезпечення управлі-

нської діяльності повинно враховувати існуючі законодавчі та нормати-

вні обмеження, необхідність внутрішньої регламентації, забезпечувати 

необхідний рівень безпеки при використанні технічних засобів у рамках 
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відповідних інформаційних та комунікаційних технологій та рівень ін-

формаційної безпеки. Нормативно-методична база інформаційно-кому-

нікаційного забезпечення управління підприємством повинна склада-

тися з сукупності законів, нормативних правових актів таметодичних 

документів, які регламентують технології створення документів, їх об-

робки, зберігання та використання в поточній діяльності підприємства 

з метою підвищення результативності його діяльності. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

Вітренко К.В. 

Науковий керівник – Боровик М.В. д-р. екон. наук, доцент 

 

Сучасний суб’єкт господарської діяльності функціонує в мінливих 

умовах зовнішнього та внутрішнього середовища. Тому майбутнє роз-

виток ситуацій та кінцеві результати його фінансово-господарських 

операцій спрогнозувати дуже складно. Оскільки прийняття рішень у 

економіці на всіх рівнях управління відбувається в умовах неоднознач-

ності, неможливості точного прогнозування подій, неповної або недо-

стовірної інформації. Це пояснюється існуванням певного рівня неви-

значеності зовнішнього середовища, яке, у свою черга, призводить до 

виникнення у діяльності цього суб'єкта ризикових ситуацій. Зниження 

негативного впливу цих ситуацій на ефективність функціонування та 

стратегічний розвиток такого підприємства можливий за умови форму-

вання системи управління ризиками [1]. В умовах дії багатьох зовнішніх 

і внутрішніх факторів ризику використовуються різні способи зниження 

ризику, які впливають на різні сторони діяльності підприємства. 

Управління ризиком – це специфічна сфера сучасного менеджме-

нту, що передбачає використання різноманітних підходів, процесів, за-

ходів, які покликані забезпечити найбільш широкий діапазон охоплення 

можливих ризиків підприємства, їхню оцінку, а також формування, ре-

алізацію та контроль заходів щодо оптимізації рівня ризиків із метою 

досягнення цілей підприємства.  
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При розробці плану заходів щодо управління ризиками в діяльно-

сті підприємства особливу увагу необхідно приділити його інструмен-

тарію. У плані по управлінню ризиками обов'язково мають бути визна-

чено інструменти ідентифікації, аналізу та оцінки ризику, підходи до 

його визначення та джерела даних, необхідних використання в управ-

лінні ризиками. Крім цього, інструментарій також повинен включати 

методологію управління ризиками. Вибір методу залежить від контек-

сту ситуації, тому насамперед нам необхідно буде розглянути інструме-

нтарій, допомагає на початковому етапі ідентифікувати та оцінити ри-

зики. 

Першим кроком ризик-менеджменту є визначення внутрішньої та 

зовнішньої ситуації керівництво підприємства формулює свої цілі, ви-

значає для себе показники, норми, на які воно орієнтуватиметься, здій-

снюючи управління ризиками. Другий крок – це ідентифікація ризику, 

з якої ризик розуміється на складові елементи. Ці елементи можуть мі-

стити джерела ризику, його причини та наслідки. Переважно всі наявні 

методи ідентифікації ризиків пов’язані зі значними витратами часу та 

ресурсів. До них відносять мозковий штурм, метод Делфі, SWOT-

аналіз, картки Кроуфорда, опитування експертів, методи аналогії, ме-

тоди з використанням діаграм, у тому числі, діаграми Ісікави [2]. 

Ідентифікувавши всі наші ризики, ми можемо переходити до їх 

аналізу (третій етап ризик-менеджменту), тобто до процесу вивчення 

природи та характеру ризику та встановлення причинно-наслідкових 

зв'язків. 

Ідентифікувавши та проаналізувавши ризики, необхідно дати їм за-

гальну оцінку (четвертий етап ризик-менеджменту). 

Нарешті, після розпізнавання ризику, його аналізу та оцінки можна 

розпочати вибір методу управління цим ризиком (п’ятий етап ризик- 

менеджменту). Методи ризик-менеджменту являють собою спрямовані 

дії щодо зниження ступеня існуючих загроз та можливих збитків. 

До основних методів ризик-менеджменту відносять: 

1) метод ухилення від ризиків; 

2) метод локалізації ризиків; 

3) метод диверсифікації ризиків; 

4) метод компенсації ризиків. 

При виборі певного методу управління ризиками потрібно дійти до 

таких принципів: 

– не ризикувати більше суми власного капіталу; 

– не ризикувати великим заради малого; 

– потрібно передбачати можливі наслідки ризику. 
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Таким чином, можна відзначити, що ефективне управління ризи-

ками на підприємстві дозволяє мінімізувати втрати господарської та ін-

ших видів діяльності підприємства. Ефективна програма управління ри-

зиками підприємства може допомогти організаціям керувати своїми ри-

зиками та максимізувати можливості.  
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Корчевська К.В. 
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В сучасних умовах господарювання будь-яке підприємство пред-

ставляє собою складну соціально-економічну систему, що складається 

з безлічі підсистем, зокрема виробничої, господарської, фінансової, тру-

дової маркетингової, інформаційної тощо. Ефективність управління ді-

яльністю підприємства залежить від ефективності управління в кожній 

підсистемі. Отже існує необхідність управляти цією діяльністю, для 

того, щоб підприємство мало змогу, по-перше, досягти своїх цілей на 

ринку й вижити в жорстких умовах конкурентної боротьби; по-друге, 

адаптуватися до ринкових умов, що постійно змінюються. Сучасні тен-

денції розвитку світової та вітчизняної економіки свідчать про те, що 

саме від ефективного управління діяльністю підприємства істотно зале-

жить його конкурентоспроможність та позиції на вітчизняному й світо-

вому ринках. Отже, можна відзначити, що ефективність є однією з го-

ловних характеристик результативності управління діяльністю підпри-

ємства, яка зумовлює необхідність її детального вивчення та розроб-

лення заходів щодо її підвищення. 

Економічна ефективність діяльності будь-якого підприємства за-

лежить від економічного ефекту, а також від витрат і ресурсів, які ви-

кликали даний ефект. Таким чином, економічна ефективність це вели-

чина відносна, що отримується в результаті зіставлення ефекту з витра-
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тами та ресурсами. Традиційно аналізуються обидва показники, що ха-

рактеризують успішність економічної діяльності суб’єкта господарю-

вання, так як окремо показники ефекту та ефективності не можуть дати 

повної та всеосяжної оцінки підприємству. 

Щоб не лише існувати, але і розвиватися на ринку, підприємство 

повинне покращувати стан своєї економічної діяльності: мати завжди 

оптимальне співвідношення між витратами і результатами виробниц-

тва; знаходити ефективніші способи доведення продукції до покупця, 

проводити відповідну товарну політику. Дослідження ефективності ви-

робництва [1] дозволяє визначити шляхи зростання продуктивності 

праці і зниження зарплатомісткості продукції, зниження фондомістко-

сті та матеріаломісткості виробництва, а також раціонального викорис-

тання природних ресурсів. Саме тому дослідження питань підвищення 

ефективності діяльності підприємства є досить актуальним для вітчиз-

няних підприємств в сучасних умовах господарювання. 

Підвищення економічної ефективності одна із головних проблем в 

економіці. Рівень економічної та соціальної ефективності діяльності 

підприємства залежить від багатьох факторів [2]. Тому для практичного 

розв’язання завдань управління ефективністю важливого значення на-

буває класифікація факторів її зростання за певними ознаками:  

1) видами витрат і ресурсів (джерелами підвищення); 

2) напрямами розвитку та вдосконалення виробництва; 

3) місцем реалізації в системі управління виробництвом. 

Групування факторів за першою ознакою уможливлює достатньо 

чітке визначення джерел підвищення ефективності: зростання продук-

тивності праці і зниження зарплато місткості продукції (економія затрат 

живої праці), зниження фондомісткості та матеріаломісткості виробни-

цтва (економія затрат уречевленої праці), а також раціональне викорис-

тання природних ресурсів (економія затрат суспільної праці). 

Активне використання цих джерел підвищення ефективності дія-

льності підприємства передбачає здійснення комплексу заходів, які за 

змістом характеризують основні напрями розвитку та вдосконалення 

виробничо-комерційної діяльності суб’єктів господарювання (друга 

класифікаційна ознака). Визначальними напрямами є: 

1) прискорення науково-технічного та організаційного прогресу: 

підвищення техніко-технологічного рівня виробництва; удосконалення 

структури виробництва, організаційних систем управління, форм і ме-

тодів організації діяльності, її планування та мотивації; 

2) підвищення якості й конкурентоспроможності продукції; 

3) усебічний розвиток та вдосконалення зовнішньоекономічної ді-

яльності суб’єктів господарювання. 
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Таким чином, можна зазначити, що розробка та реалізація заходів 

щодо підвищення ефективності управління підприємством в значній 

мірі залежить від того, як збалансовано управління всіма аспектами 

його діяльності та підсистемами на рівні загального управління, тобто 

на рівні генерального менеджменту, на якому зводяться і аналізуються 

показники ефективності управлінської діяльності.  
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На сучасному етапі розвитку економіки, в постійно мінливих умо-

вах зовнішнього і внутрішнього середовищ керівнику підприємства не-

обхідно оперативно реагувати на зміни, швидко аналізувати дані і прий-

мати раціональні управлінські та фінансові рішення. Основним інстру-

ментом для організації роботи є управлінський облік, як невід’ємний ва-

жіль впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства [1]. 

Суть управлінського обліку, його призначення можна визначити 

як: виробництво інформації для здійснення ефективного управління. 

У будь якому випадку управлінський облік слід розглядати з двох 

ключових позицій:  

по-перше, як безперервний процес, інтегрований в діяльність з уп-

равління підприємством, отже він є необхідним та актуальним на кож-

ній стадії (етапі) процесу управління;  

по-друге, як систему збору, групування, зберігання і надання фі-

нансової та нефінансової інформації власникам, керівникам і менедже-

рам для прийняття обґрунтованих управлінських рішень [1]. 

Управлінський облік спрямований на розгляд якісних характерис-

тик усіх об'єктів. Цей вид обліку необов'язковий на підприємстві, він 

ведеться тільки за бажанням управлінців для прийняття ефективних рі-

шень менеджерами компанії. Інформація збирається тільки в тому ви-

падку, якщо це економічно обґрунтовано і витрати на її збір і обробку 
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не перевищують ефект отриманої користі. Правил ведення управлінсь-

кого обліку не існує, їх встановлюють управлінці в залежності від кори-

сті зібраної інформації. Управлінський облік містить самі «світлі» 

плани на майбутнє, завдяки зібраної інформації менеджер контролює 

процес роботи, який повинен в цьому випадку бути і не відхилятися від 

правильного шляху. 

Сучасна необхідність розробки науково обґрунтованих положень з 

теорії та методології управлінського обліку обумовлена:  

− зростанням ролі управлінського обліку в умовах парадигмальних 

економічних зрушень як ключового інформаційного ресурсу управ-

ління підприємством торгівлі;  

− появою об’єктів, які докорінно змінили уявлення про господар-

ську діяльність підприємства як облікову одиницю, і, як наслідок, вини-

кненням необхідності формування нової парадигми обліку з метою оде-

ржання можливості забезпечити сучасні паритетні потреби користува-

чів інформації;  

− невідповідність рівнів розвитку теорії та методології управлінсь-

кого обліку характеру та глибині емпіричних розробок у даній сфері на-

укових знань. [2]. 

В цілому управлінський облік можна охарактеризувати як інфор-

маційну систему, яка спрямована на забезпечення підтримки оператив-

них, тактичних і стратегічних рішень. Ця інформаційна система форму-

ється на основі зовнішньої ринково-орієнтованої фінансової й нефінан-

сової інформації, орієнтована переважно на відслідковування тенденцій 

і трендів змін процесів, оперує оперативною, поточною, плановою й 

прогнозною інформацією. 

Ефективність та надійність економічного механізму господарю-

вання визначається фінансовими результатами діяльності підприємства, 

його здатністю швидко адаптуватися до змін на споживчому ринку. 

Практика свідчить, що грамотна та науково обґрунтована побудова си-

стеми управлінського обліку забезпечує високий ступінь ефективності 

виробництва та його конкурентоспроможності. 
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ОСНОВНІ СКЛАДОВІ СТАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Сіденко К.Ю. 

Науковий керівник – Волкова М.В., к.е.н., доцент 

 

Невід'ємною частиною стратегічного управління будь якого сучас-

ного підприємства є розробка стратегії розвитку, при цьому чітке і то-

чне уявлення про сутність стратегічного менеджменту можна отримати 

шляхом реалізації його складових.  

Стратегічне управління – це реалізація концепції, в якій поєдну-

ються цільовий та інтегральний підходи до діяльності підприємства, що 

дає можливість встановлювати цілі розвитку, порівнювати з наявними 

можливостями (потенціалом) підприємства та приводити у відповід-

ність шляхом розробки та реалізації системи стратегій [1]. 

Стратегічне управління розвитком компанії носить цільовий хара-

ктер, тобто передбачає розробку та досягнення певних цілей. Стратегі-

чні цілі розвитку підприємства представляють собою описані у форма-

лізованому бажані параметри його стратегічної позиції, що дозволяють 

спрямовувати діяльність підприємства в довгостроковій перспективі та 

оцінювати її результати. 

До завдань стратегічного управління входять забезпечення цільо-

вої спрямованості усієї діяльності підприємства; виявлення нових мож-

ливостей розвитку та факторів загрозливого характеру; оцінка альтер-

нативних варіантів рішень, пов'язаних із розподілом наявних ресурсів у 

стратегічно обґрунтовані та високоефективні проекти; формування вну-

трішнього середовища, що сприяє ініціативному реагуванню керівниц-

тва на зміну ситуації. 

На нашу думку можна визначити декілька основних складових 

прояву стратегічного управління як ідеї ефективного системного управ-

ління в сучасних економічних умовах.  

Першу складову стратегічного менеджменту можна визначити як 

цілеспрямовану творчість компетентної та високомотивованої команди 

керівників та працівників підприємства. Другу складову стратегічного 

менеджменту слід представити як філософію бізнесу та управління, за-

вдяки якій підприємство, засноване на правилах організації та самоор-

ганізації, зможе досягти зменшення хаосу та підвищення порядку. На 

підприємстві, де люди діють усвідомлено, самоорганізацію доповнює 
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зовнішня організація, керована свідомістю та волею людей. Таке моде-

лювання розвитку системи визначає філософію існування кожного біз-

несу в сучасних умовах розвитку цивілізації.  

Третій компонент стратегічного управління характеризує еволю-

ційний етап розвитку системи корпоративного планування, який зако-

номірно пов’язаний з еволюцією рівня управлінських знань і включає 

елементи всіх існуючих систем управління. Четвертий елемент страте-

гічного управління – це динамічний набір взаємопов'язаних управлінсь-

ких процесів для прийняття та реалізації рішень з метою підтримки кон-

курентної переваги підприємства в довгостроковій перспективі, на ос-

нові стратегічних моделей управління.  

П’ятий компонент характеризує стратегічний менеджмент як інте-

гровану систему внутрішнього планування, що забезпечує баланс між 

стратегічною та поточною спрямованістю діяльності компанії на основі 

узгодження стратегічних, середньострокових і тактичних планів. Шос-

тий компонент – реалізація ідеї стратегічного управління на основі ма-

ркетингового підходу. У сучасних умовах поняттям маркетингу є «мар-

кетинг відносин», тобто всебічний розвиток відносин зі споживачем з 

метою максимального задоволення його потреб.  

Сьомий компонент – це комплекс процедур, що забезпечують фу-

нкціонування системи стратегічного менеджменту компанії: порядок 

здійснення процесу планування та процедура планування; склад групи 

планування; графік і зміст планових зустрічей; система контролю, яка 

повинна включати систему звітності та структуру зборів.  

Однією з новітніх методологічних концепцій стратегічного управ-

ління підприємством є методологія розроблення «стратегічних карт» 

розвитку підприємства. Карта побудована за ієрархічним принципом. 

Всі цілі, завдання, процеси побудовані в карті і збалансовані по верти-

калі й горизонталі – всі дії підприємства взаємопов’язані і мають інди-

катори, які показують, як здійснюється план, якими темпами йде досяг-

нення цілей [2]. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 

РЕСУРСАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА  

 

Федоренко І.А. 

Науковий керівник – Волкова М.В., канд. екон. наук, доцент 

 
Для ефективного розвитку економіки України промисловим підп-

риємствам необхідно мати адекватне ринковим відносинам управління 

фінансовими ресурсами. У теперішній час багато суб'єктів господарю-

вання мають незадовільний фінансовий стан, відчувають нестачу фінан-

сових ресурсів для забезпечення як розширеного, так і простого відтво-

рення завдяки недостатності власних коштів і недоступності окремих 

зовнішніх джерел фінансових ресурсів, а також низької ефективності їх 

використання. Тому на підприємствах виникає необхідність організації 

ефективного управління їх фінансовими ресурсами для вирішення вка-

заних проблем.  

Отже, в ринкових умовах господарювання управління фінансо-

вими ресурсами підприємства слід розглядати як сукупність скоордино-

ваних та цілеспрямованих заходів і дій щодо розробки та реалізації 

управлінських рішень, пов’язаних із залученням, розміщенням і вико-

ристанням фінансових ресурсів з метою максимізації ринкової вартості 

підприємства. Кінцева мета управління фінансовими ресурсами підпри-

ємства знаходить своє відображення у реалізації низки завдань, до яких 

ми відносимо: виживання підприємства в умовах конкурентної боро-

тьби; уникнення банкрутства і великих фінансових невдач; лідерство у 

боротьбі з конкурентами; прийнятні темпи зростання економічного по-

тенціалу підприємства; зростання обсягів виробництва і реалізації; ма-

ксимізація прибутку; мінімізація витрат; забезпечення рентабельної ді-

яльності і т. д.  

В контексті ринкових перетворень виникає необхідність розробки 

цілісної системи принципів управління фінансовими ресурсами підпри-

ємства, які орієнтуються на нові умови функціонування, а саме: забез-

печення конкурентної переваги як основної мети розвитку підприємс-

тва; оцінка ресурсного потенціалу підприємства як сукупності трудо-

вих, матеріальних та фінансових ресурсів, що забезпечують можливість 

реалізації його цілей; одноманітність техніко-економічних механізмів 

розподілу ресурсів на усіх рівнях технологічної структури; зіставлення 



 

 

340 

фінансового потенціалу з цільовими стратегічними орієнтирами і при-

йнятним рівнем ризику для забезпечення фінансової безпеки підприєм-

ства; системність управління фінансовими ресурсами і ризиками [1].  

Таким чином, раціональне управління фінансовими ресурсами під-

приємств повинно включати такі етапи:  

1) виявлення та формулювання проблеми чи задачі управління фі-

нансовими ресурсами підприємств, що повинна бути вирішена на базі 

використання минулого досвіду та наявних даних;  

2) прийняття управлінського рішення щодо використання фінансо-

вих ресурсів та його реалізація; 

3) аналіз результатів прийнятого рішення з погляду можливих спо-

собів його модифікації чи зміни, а також врахування його результатів у 

процесі нагромадження досвіду, який може бути використаний у май-

бутньому. 

В процесі управління фінансовими ресурсами потрібно чітко роз-

межовувати сфери поточного і стратегічного менеджменту. Поточне уп-

равління фінансовими ресурсами займається питаннями: стимулювання 

підприємницької ініціативи; зростання продуктивності праці; оптиміза-

ції поточних витрат; визначення величини внутрішніх. джерел фінансу-

вання, що забезпечують самоокупність; ефективності використання на-

явних у розпорядженні грошових коштів за певний відрізок часу. Стра-

тегічне управління фінансовими ресурсами розглядає питання: витрат з 

позиції окупності; інвестицій з позицій величини майбутнього прибу-

тку; пошуку шляхів найбільш ефективного накопичення капіталу; пере-

розподілу фінансових ресурсів в найбільш прибуткові сфери діяльності; 

зростання ринкової вартості підприємства [2].  

Управління фінансовими ресурсами на мікрорівні, на нашу думку, 

має бути максимізація ринкової вартості, що забезпечує зростання доб-

робуту власників підприємства, адже збільшення ринкової вартості є не 

тільки результатом зростання прибутку, зниження витрат, а й може бути 

результатом росту іміджу підприємства, покращення інших якісних оці-

нок, які передбачають довгострокове зростання ефективності його дія-

льності. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Рудь Д.В.  

Науковий керівник – Волкова М.В., канд. екон. наук, доцент 

 

Операційна діяльність як ключовий напрям діяльності підпри-

ємств, потребує постійного вдосконалення з метою підвищення ефекти-

вності діяльності організацій, забезпечення конкурентоспроможності 

продукції та послуг, а також посилення конкурентних переваг підпри-

ємств. Ця діяльність особливо актуалізується в умовах економічної 

кризи, оскільки питання жорсткого скорочення витрат і забезпечення 

максимальної віддачі продуктивності системи при мінімальних капіта-

ловкладеннях стає першочерговим. 

Завдяки зростанню ефективності основної діяльності підприємс-

тва мають можливість скорочувати витрати, і, як наслідок, отримувати 

більший прибуток. Підвищення ефективності операційної діяльності 

має значення для усіх груп стейкголдерів (власників бізнесу, спожива-

чів, персоналу, держави). 

На наш погляд, ефективність пов’язана з економічністю дій, тобто 

з ощадливим використанням ресурсів, кількість яких обмежена – це є 

основною характерною ознакою ефективності. Також до ознак можна 

віднести нерозривний зв’язок з результативністю та відносне значення 

ефективності.  

Якщо розглядати ефективність у рамках операційної діяльності 

підприємства, то її можна визначити як міру економічності викорис-

тання ресурсів підприємства (сировини і матеріалів, часу, енергії, ресу-

рсів праці, інформації) та їх перетворення у соціально-економічні ре-

зультати операційної діяльності та досягнення основних параметрів фу-

нкціонування підприємства в цілому. 

Можна виділи три шляхи підвищення ефективності операційної 

діяльності: організаційний, техніко-технологічний і ресурсний [1]. 

Завдяки організаційному напряму можна знайти можливості для 

підвищення ефективності процесів, що функціонують на підприємстві, 

шляхом ідентифікації та реструктуризації неефективних операцій, які 

не додають цінності для споживачів (як зовнішніх, так і внутрішніх). 

Завдяки даним заходам можна скоротити процеси операційного циклу 

в часі, тим самим підвищити продуктивність праці, а також скоротити 
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виробничі та управлінські витрати. Усі ці дії мають кумулятивний 

ефект, який призводить до підвищення ефективності операційної діяль-

ності. Ще одним моментом при підвищенні операційної діяльності під-

приємства є усунення усіх втрат. У TPS (Toyota Production System) ви-

значили сім основних видів втрат у бізнесовому та виробничому про-

цесі, що не додають цінності, які можна застосувати не лише до конве-

єра, а й до інших процесів: перевиробництво, очікування (пуста трата 

часу), зайве переміщення чи транспортування, надмірна обробка або не-

коректна обробка, надлишок запасів, зайві рухи, дефекти, невикориста-

ний творчий потенціал працівників [2]. 

У межах техніко-економічного напрямку головним є технологічне 

переоснащення та модернізація обладнання, приведення устаткування 

до найбільш сучасних зразків. Дана проблема має дві складові: матеріа-

льну і нематеріальну. Перша полягає в удосконаленні основних вироб-

ничих фондів, а друга – у впровадженні корпоративної культури.  

Ресурсний напрям ґрунтується на підвищенні ефективності вико-

ристання існуючої матеріальної бази та трудових ресурсів. Прикладом 

може бути підвищення ефективності використання основних оборотних 

фондів, застосування обґрунтованих норм використання сировини і ма-

теріалів, аналіз нераціонального використання ресурсів, впровадження 

заохочень за збереження ресурсів (сировини, енергії, тощо), викорис-

тання високотехнологічних матеріалів для бізнес-процесів. 

На етапі планування аналізуються «витрати і вигоди» на основі 

яких визначається доцільність проведених заходів. Зростання показни-

ків ефективності операційної діяльності та позитивне значення показ-

ника чистої приведеної вартості (Net Present Value) свідчить про покра-

щення діяльності операційної системи, і як результат підвищення ефек-

тивності операційної діяльності підприємства. 

Отже, операційна діяльність є основним бізнес-процесом для 

якого створено підприємство і підвищення ефективності її функціону-

вання має суттєвий вплив на результати діяльності всієї організації, а 

тому важливо постійно шукати напрями вдосконалення операційної ді-

яльності для підвищення ефективності роботи організації. 
Список використаних джерел: 
1. Небава М. І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства /М. І. 

Небава, О. О. Адлер, В. О. Козловський. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 132 с., с. 353 

2. Лайкер Дж. К. Філософія Toyota: 14 принципів роботи злагодженої команди/ пер. 
з англ. Наталія Валевська. – 2-ге вид. Київ : Наш формат, 2018. – 424 с., 56-57 
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HOGAN ASSESSMENTS ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ОЦІІНКИ 

ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Круть Д. О.  

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

 

Ринкова економіка з кожним роком встановлює нові критерії успі-

шного функціонування та розвитку організацій в поточних нестабіль-

них умовах. На даний момент пріоритетним завданням кожного 

суб’єкта господарювання є максимізація ефективного використання 

свого кадрового потенціалу.  

Людський капітал – найбільша цінність будь-якої компанії. Вона 

включає в себе запас знань, вмінь, навичок, компетенцій, інтелектуаль-

них здібностей, мотивацій, що використовується організацією для під-

вищення продуктивності праці та збільшення доходу.  

Персонал є важливим та найбільш перспективним джерелом забез-

печення конкурентних переваг, ефективне використання якого є необ-

хідною умовою для вдосконалення всіх інших складових потенціалу 

підприємства. Отже, успіх будь-якої організації залежить від людей, що 

в ній працюють, а управління персоналом – інструмент для його досяг-

нення.  

Пріоритетним завданням відділу управління персоналом є надання 

оцінки результатів його діяльності. Рішення проблеми адекватної і точ-

ної оцінки людського капіталу визначається об’єктивністю і актуальні-

стю обраних форм та методів оцінки, а також своєчасністю і точністю 

їх застосування до об’єкта оцінювання.  

Сучасна концепція оцінки персоналу базується на тому, що в яко-

сті критеріїв оцінки приймаються показники, що оцінюють рівень ком-

петенції працівника, тож обраний метод повинен в повній мірі оцінити 

його рівень.  

На сьогоднішній день найбільш поширеними методами оцінки 

компетенцій персоналу є: «Метод 360°», Performance Management, 

HayGroup, а також Hogan Assessment (тест система Хогана) [1]. 

Система Hogan – це міжнародна методика оцінки особистості пер-

соналу, яка дозволяє надати незалежну оцінку компетенцій працівника 

для грамотного відбору і якісного розвитку персоналу. Дана система 

була створена психологами Джемсом та Робертом Хоганом спеціально 

для її використання у бізнесі.  

Оцінка Хогана являє собою незалежне тестування в режимі он-

лайн, яке згруповане у трьох напрямках:  
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 HPI або тестування особистого потенціалу націлене на вияв-

лення сильних сторін, талантів та характеристик, які демонструє праці-

вник в компанії; розкриває тип поведінки людини у повсякденному 

житті. З цією інформацією людина може вибрати найбільш правильну 

стратегію досягнення цілей, взаємодії з командою і керівником. Опиту-

вальник також допоможе визначити і спрогнозувати успіх кандидата на 

новій позиції з урахуванням профілю особистості і функціоналу позиції. 

 MVPI або тестування цінностей та мотивів націлене на вимір 

ключових цінностей, мотивів та інтересів; демонструє стимули і робоче 

середовище, в якій співробітник буде найбільш ефективний і задоволе-

ний. На підставі опитувальника підібрати кращих кандидатів з ураху-

ванням цінностей компанії, збільшити ефективність розвитку співробі-

тників, виявити гармонійний лідерський стиль і визначити ключові мо-

тиви для формування ефективної команди і планування кар'єрного 

шляху. 

 HDS або тестування зон розвитку націлене на опис непродук-

тивної поведінки особистості, яка з’являється під впливом стресу. Тес-

тування допомагає побачити моделі поведінки, які відноситься до фак-

торів ризику і можуть чинити негативний вплив на кар'єру людини, 

прийняття управлінських рішень, взаємини і задоволеність життям. 

Дослідження, проведені командою Hogan Assessment System підт-

верджують, що тестування дає точний і достовірний прогноз ефектив-

ності кандидата, не надаючи на нього негативного впливу. Кожен звіт 

дозволяє компанії мати точне уявлення про співробітника з детальним 

описом його особистісних якостей, які в подальшому будуть впливати 

на його продуктивність. 

По всьому світу методика активно використовується в різних біз-

нес-середовищах: близько 8000 компаній застосовують її для оцінки 

особистісних якостей співробітників (кандидатів). Клієнтами HOGAN є 

Microsoft, Nokia, Discovery Communications, Bank of America, NASA, 

BMW, PFIZER, University of Missouri, Hays [2]. Система застосовується 

для відбору співробітників, індивідуальної оцінки, побудови команди, 

коучингу та стратегічного самоаналізу з метою просування персоналу. 
Список використаних джерел: 

Жарик Є.А. Формування та розвиток лідерських компетенцій персоналу підприєм-

ства: дис. канд. ек. наук: Запоріжжя, 2019. 240с. 
Hogan Assessments [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.hoganassessments.com/ 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ В БІЗНЕСІ ТА 

УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Кулак К.О. 

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

 

Поняття документообігу фахівцями сприймається як процес руху 

документів – від моменту їх появи (отримання (надходження ззовні) або 

створення всередині) до завершення роботи з ними (виконання). Остан-

ній етап – впровадження документа у справу (передача для зберігання) 

чи відправка зовнішньому адресату. 

Організувати системне та ефективне управління документацією – 

це означає забезпечити проходження та належне використання докуме-

нтів на кожному з етапів їх існування. Сьогодні на противагу традицій-

ним «паперовим» технологіям дедалі частіше використовуються інфор-

маційні. 

Система електронного документообігу (СЕД) – це система 

(комп’ютерна програма. програмне забезпечення і т. п.), що дозволяє 

організувати та автоматизувати роботу з електронними документами 

(тобто – електронний документообіг) протягом усього їх життєвого ци-

клу. Основний функціональний СЕД повинен включати в себе можли-

вість створення, зміни, зберігання та маршрутизації документів, а також 

ряду сервісних можливостей, таких як пошук, класифікація та ін. [1]. 

СЕД, крім того, призначена для організації та автоматизації про-

цесів взаємодії між співробітниками (передачі документів, видачі за-

вдань, відправки відомств і т.п.). Співробітники можуть оперативно 

отримувати будь-яку необхідну інформацію клієнтам компанії. 

Серед найвагоміших переваг використання електронного докуме-

нтообігу можна виділити наступні: 

• Економія часу: службовці витрачають менше часу на пошук па-

перових документів. Завдяки центральній базі даних, регулярно ство-

рюються резервні копії файлів, завдяки чому виключається можливість 

того, що документ буде безповоротно втрачено. Абсолютно виключа-

ється втрата часу на пошуки файлів і документів, яких, з якоїсь причини, 

не виявилося на своєму місці. 

• Підвищення прозорості внутрішньої роботи підприємства: СЕД 

(системи електронного документообігу) дозволяють керівникам спосте-

рігати за статусом документа протягом усіх етапів його погодження та 

затвердження. СЕД дозволяє моментально і легко викликати не тільки 
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запитуваний файл, але також і повний звіт про те, хто його створив, хто 

мав до нього доступ і хто його редагував. 

• Більше гнучкості щодо фізичного місцезнаходження співробіт-

ників: завдяки можливостям електронного доступу і комунікацій, спів-

робітники отримують можливість працювати віддалено. І навіть пере-

буваючи в одному і тому ж географічному місці, працівникам більше не 

буде потрібно чекати, поки паперові копії файлів будуть пересилатися з 

сусіднього офісу. 

• Підвищення безпеки інформації та документів: як уже згадува-

лося, центральна база даних дозволяє робити резервні копії документів, 

завдяки чому знижується ризик випадкової або навмисної втрати фай-

лів. При цьому, менше часу витрачається на пошуки необхідного доку-

мента, якщо його місцезнаходження з якоїсь причини змінилося. 

Наразі, в Україні найпопулярнішими сервісами для електронного 

документообігу є сервіс «Вчасно» та «М.Е. Док». 

Основними перевагами використання сервісів електронного доку-

ментообігу сучасним підприємством є: 

Програма забезпечує максимальну автоматизацію документообігу 

та звітності, без залучення додаткового стороннього ПЗ; 

• Використання шифрування електронного підпису, що забезпечує 

високий рівень інформаційної безпеки [2]; 

• Документообіг контролюється на всіх проміжних етапах; 

• Зниження адміністративних витрат підприємства, а також еконо-

мія робочого часу при оформленні документації; 

• Повна відповідність бланків з чинним законодавством, із систе-

матичною актуалізацією бази. 

Враховуючи усі наведені переваги, можна назвати електронний 

документообіг майбутнім українського підприємництва та діловодства, 

так як він значно оптимізує усі організаційні аспекти управління підп-

риємством та/або бізнесом, знижує витрати час на відправлення або 

отримання, обробку та систематизацію паперових документів, полегшу-

ють взаємодію з контрагентами. 
Список використаних джерел: 
1. Науковий журнал «Молодий вчений», No 5 (45) – Херсон, 2017 р. 

2. Про електронні документи та електронний документообіг [Електронний ресурс]: 

Закон України від 22.05.2003 р. No 851-ІV. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/851-15 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ 

ЗВ'ЯЗКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Подорога А. Д. 

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

 

Одна з функцій менеджменту спрямована на досягнення взаєморо-

зуміння, встановлення плідних відносин між організацією та її аудито-

ріями. 

Що таке комунікація? Комунікацію можна визначити як процес з 

якого якась ідея передається від джерела до одержувача, з метою змі-

нити знання соціальної установки чи поведінка цього одержувача. 

Розглянувши комунікацію як процес, то інформація це те, що пе-

редається ході цього процесу. 

Комунікація може бути визначена як передача не просто інформа-

ції про значення або сенсу допомогою, а може розглядатися як сполучні 

нитки, які об'єднують свої незалежні частини. Існує багато різних видів 

комунікацій, безліч класифікацій з різних підстав. 

Комунікаційний процес є процесом взаємодії сукупності елемен-

тів. У комунікаційному процесі виділяють чотири базові елементи: 

 повідомлення – це безпосередньо інформація. 

 відправник – це особа, яка генерує ідею або збирає інформацію 

та передає її. 

 адресат (одержувач) – це особа, якій інформація призначена та 

яка її трактує. 

 канал – засіб передачі. 

На підприємстві з організацією комунікаційних мереж необхідно 

враховувати специфіку різних каналів і типів комунікацій кожному 

етапі комунікаційного процесу. 

Формування комунікаційного процесу, а також вибір каналів та за-

собів комунікацій на підприємстві здійснюються після проектування 

організаційної структури, відповідно до структури менеджменту, прий-

нятої виробничої програми та відповідно до обраної сфери діяльності. 

Комунікаційні рішення, які містять регламент комунікаційних проце-

дур, необхідно встановлювати для кожного рівня ієрархії менеджменту 

та доводити до конкретної посадової особи. 

Без обміну інформації керівництво та колеги організації не змо-

жуть спільно працювати, а також сформулювати ті завдання, які необ-

хідні для досягнення поставленої мети. 
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Головними цілями організації завжди залишається організовувати 

інформаційний обмін між суб'єктом та об'єктом управління, налаго-

дження процесу чутливого та розумового обміну управлінською інфор-

мацією, а також встановлювати зв'язок між людьми в організації та ор-

ганізувати спільну роботу колективів з метою реалізації завдань органі-

зації. 

Таким чином, взаємодії в компанії дуже важливі. Зворотний зв'я-

зок дає як великий поштовх у роботі, і її бездіяльність – гальмування 

безлічі процесів. 

Зв'язки в організації важливі для найкращого та якісного резуль-

тату. Наприклад, коли ви вчитеся щось робити, тренер дає вам зворот-

ний зв'язок і ви змінюєте свій підхід, що приводить вас до результату – 

так замикається цикл зворотного зв'язку. 

Щоб зворотний зв'язок удосконалювався, необхідно лише знати кі-

лька простих правил: 

 людина краще сприймає спілкування, розпочате з позитиву. 

 перед тим як засуджувати, скажіть людині щось відмінне, ви-

знайте його підсумки, тільки виразно і відверто; 

 якщо виникають проблеми, пам'ятайте, що головне питання – 

«що робити, щоб виправити обстановку чи запобігти її повторення у пе-

рспективі?», питання «хто винний?» - Вторинне; 

 критиці піддавайте лише функціонування працівника, оціночні 

думки щодо особи неприйнятні; говоріть тільки про певну ситуацію, 

узагальнення типу «постійно» і «ніколи» звичайно розуміються серйо-

зно і викликають почуття протесту; 

 дайте співрозмовнику можливість висловитись, перенести свої 

пропозиції, тому що це сприяє прояву відповідальності та ініціативи. 

Завдання всіх працівників у тому, щоб здійснювати результативні 

комунікації всіх рівнях взаємодій. Функція комунікації також значима 

для працівників, як і планування, організації, мотивації контролю. І я 

вважаю, що якщо кожен із працівників удосконалюватиметься у проце-

сах комунікації, то будь-яка організація вдало здійснюватиме свою ак-

тивність. 

Результативно працюючі начальники – це ті, хто результативні у 

комунікаціях. Вони представляють суть комунікаційного процесу, ма-

ють добре розвинені знання усного та письмового спілкування і розумі-

ють, як середовище впливає на обмін інформацією. Комунікативний 

процес у тій мірі, як він розвинений, підвищує еластичність і саморегу-

ляційні можливості організації. Становлення комунікативних процесів 

у організаціях стимулюється технічним прогресом та застосуванням пе-

редових спецтехнологій. 
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СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Бабенко А.В. 

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

 

У системі виробництва та економічних відносин центральне місце 

посідає людина. Вона визначає цілі та напрями розвитку виробництва, 

організовує його, виробляє товари й надає послуги для свого життя та 

розвитку. Тому ефективність економіки будь-якої організації (підпри-

ємства) насамперед визначається якістю наявних трудових ресурсів та 

способом їх використання у виробництві, адже основною продуктив-

ною силою є люди з їхніми здібностями та можливостями. В сучасних 

умовах роль людини у виробництві суттєво змінилася: людина є не 

тільки найважливішим елементом виробничого процесу на підприємс-

тві, але й головним його стратегічним ресурсом. Вкладення в людські 

ресурси стають довгостроковим фактором конкурентоспроможності 

підприємства. 

В теорії менеджменту використовується значна кількість термінів 

відносно людей, зайнятих у виробництві: трудові ресурси, людський 

фактор, кадри, персонал. 

Економічна категорія «трудові ресурси» означає частину працез-

датного населення, що володіє фізичною і інтелектуальною здатністю 

до праці відповідно до встановлених умов відтворення робочої сили. 

Поняття «робоча сила» має декілька тлумачень. Воно може бути пов'я-

зане із здібністю людини до праці. З економічних позицій робоча сила, 

виражає відношення з приводу розвитку здібності до праці – сукупності 

фізичних і інтелектуальних якостей, знань, навиків, умінь, необхідних 

людям для виконання конкретних трудових операцій при виробництві 

товарів і послуг. У такому розумінні терміном «робоча сила» можна 

оперувати, розглядаючи чинники і умови організації праці, вироб-

ництва. 

Сучасне розуміння трудових ресурсів трактується як людські ресурси, 

що є значно ширшим і включає в себе такі поняття, як трудовий потенціал, 

стан здоров'я, рівень освіти, здібностей і культури, професійні знання для 

роботи в сфері суспільно корисної діяльності [1].  

Трудові ресурси здійснюють трудову діяльність. Трудова діяль-

ність – це жорстко фіксований у часі і просторі ряд операцій і функцій, 

що здійснюються працівниками, об'єднаними у виробничій організації. 

Кінцевими цілями цієї діяльності є: створення матеріальних благ, на-

дання послуг, наукова робота, накопичення і передача інформації [2]. 
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Трудова діяльність це і система певних взаємин суб'єкта діяльності з су-

спільством у сфері виробничих відносин [1]. 

Трудовий потенціал працівника складається залежно від трьох ос-

новних чинників: якості робочої сили, нормативної величини робочого 

дня і творчих можливостей індивіда: 

– якість робочої сили: Відображає рівень фізичного і інтелектуаль-

ного розвитку працівника, загальноосвітнього, спеціальної і професій-

ної підготовки, придбаних їм трудових умінь і навиків; 

– нормативна величина робочого дня: Характеризує єдину міру су-

спільної оцінки різних видів праці або міру участі працівника в суспі-

льно організованій праці; 

– творчі можливості: Виражаються у вигляді здібностей до праці 

(тут виявляються особисті можливості в перевищенні середніх показни-

ків продуктивності праці і якості роботи), в також у відношенні до 

праці, готовності до творчого пошуку доріг підвищення його ефектив-

ності 

У теорії управління трудовими ресурсами використовується також 

поняття «кадри», «кадровий потенціал», що відрізняються від поперед-

ніх лише тим, що тут йдеться про сукупності працівників, зайнятих в 

конкретних сферах виробництва, галузях, що реально діє, на підприєм-

ствах і що володіють певним рівнем професійної підготовки і кваліфі-

кації. Поняття «кадри» розглядається як елемент мікроекономіки і мак-

роекономіки. Трудові ресурси виступають елементом макроекономіки, 

тому аналізують їх чисельність і структуру, пов'язуючи з розвитком еко-

номіки якої-небудь території, регіону, країни [3] 

Отже, трудові ресурси – поняття широке і багатогранне, що вклю-

чає характеристики як вже задіяного у виробництві людського потенці-

алу в особі кадрів або персоналу, так і сукупності осіб, що ще готують 

себе до трудової діяльності або займаються іншими видами діяльності.  

Відмінність трудових ресурсів від інших видів ресурсів підприєм-

ства полягає в тому, що кожний найманий працівник може відмовитись 

від пропонованих йому умов та вимагати змін умов праці і модифікації 

неприйнятних, з його точки зору, робіт, перенавчання іншим професіям 

і спеціальностям або, можливо, нарешті звільнитися з підприємства за 

власним бажанням.  

Забезпеченість підприємства необхідними трудовими ресурсами, 

їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці 

сприяють збільшенню обсягів виробництва продукції, ефективному ви-

користанню обладнання, машин, механізмів, зниженню собівартості та 

зростанню прибутку. 
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Управління трудовими ресурсами – багатогранний і виключно 

складний процес, який характеризується своїми специфічними особли-

востями і закономірностями. Головними елементами системи управ-

ління є люди, які одночасно виступають об'єктом і суб'єктом управ-

ління. Здатність людських ресурсів одночасно виступати як об'єктом, 

так і суб'єктом управління – основна специфічна особливість управ-

ління [4]. 
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ЛІДЕРСТВО ТА КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

 

Депутатова М. В. 

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

 

Лідерство є важливою складовою належного управління. Зустріча-

ється скрізь, де є стійкий зв’язок людей. Незважаючи на простоту цього 

поняття, в сучасній науці, з огляду на спільність вихідних позицій різ-

них авторів, лідерство характеризується неоднозначно.  

Лідерство відрізняється від управління, що передбачає досить жо-

рстку і формалізовану систему відносин домінування-підпорядкування. 

Лідерство в організації ставить питання про те, як вплинути на це 

явище. Лідерством необхідно керувати (наскільки це можливо), тобто 

виокремлювати лідерів, розвивати конструктивних та усунути деструк-

тивних лідерів з подальшим процесом формування інституту лідерства 

в організації. Роль лідера в управлінні організацією сьогодні величезна.  

Комунікація – це обмін інформацією, на основі якого керівник 

отримує інформацію, необхідну для прийняття ефективних рішень, і до-

водить прийняті рішення до співробітників організації. Якщо комуніка-

ція погана, рішення можуть бути неправильними, люди можуть непра-

вильно зрозуміти, чого від них хоче керівництво, або, нарешті, можуть 

постраждати міжособистісні стосунки. Ефективна комунікація часто 

визначає якість рішень і те, як вони насправді будуть реалізовані. 

Майже неможливо переоцінити важливість комунікацій в управ-

лінні. 

Лідерство, як і менеджмент, є певною мірою мистецтвом. 
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Можливо, це причина того, чому дослідники не вдалося розробити 

й обґрунтувати єдину теорію. 

Лідерство як специфічний вид управлінських відносин базується 

більше на процесі психологічного впливу, а це означає, що поняття «ко-

мунікація» невіддільне від поняття «лідер».  

Керівник повинен бачити, чути і відчувати все, що знаходиться в 

доступ, а тим більше в зону безпосереднього доступу.  

Незважаючи на те, що інформаційний простір сучасного світу пе-

реповнений тонами інформації, керівник повинен вміти розрізняти та 

відбирати золоті зерна необхідної інформації, що стосується безпосере-

дньо його команда, компанія та ринок. Якщо лідер не першим реагує на 

новий сигнал про важливі зміни, це зроблять інші, і він ризикує про-

грати на старті. Будь-яка нова тенденція у світі, навіть махання крил ме-

телика, може викликати бурю по той бік океану можливостей. У мину-

лому події, що відбувалися на іншому континенті, навіть у сусідній кра-

їні, не мали нічого спільного з кимось особисто, а тим більше призвели 

до деяких ключових змін вдома. світло якого варто підняти ціну на на-

фту на цент лише на одному кінці світу, і весь світ одразу починає резо-

нувати.  

Тому керівник повинен бути особливо чутливим і сприймати будь-

які, навіть дуже слабкі, сигнали, що надходять ззовні. 

 

 

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СУЧАСНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ  

 

Маковецька І. О. 

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

 

Людина в наш час виступає не просто як суб’єкт виробничих від-

носин, вона складає основу організації та її сутність. Оскільки всі пра-

цівники різні, менеджер повинен добре знати тих працівників, з якими 

він має справу, для того, щоб успішно керувати ними, щоб вони працю-

вали з повною віддачею.  

У діяльності менеджера поєднуються різні аспекти, такі як: виро-

бничо-технічний, економіко-організаційний, соціальний та психологіч-

ний. Менеджеру, щоб ефективно керувати людьми, необхідно вміти 

знайти підхід до кожного з працівників у колективі. Індивідуальний під-

хід до людей ефективний тоді, коли менеджер ознайомлений з основами 

психології людини й управління, знає власні психологічні особливості 

та володіє відповідними психологічними методами впливу на людей. 
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Адже персонал – це саме та опора, на якій заснована успішність компа-

нії.  

Управління персоналом передбачає вправне керівництво діяльні-

стю працівників, що забезпечує розвиток і прибутковість підприємства. 

Забезпечити ефективне управління вдається тому керівнику, який прек-

расно знає психологію людини і методи управління колективом. Керу-

вати людьми – не проста справа, тому сьогодні так затребувана управ-

лінська психологія. Для того, щоб пробудити і утримати прагнення ко-

жного окремого працівника до продуктивної діяльності, необхідно бути 

в курсі його індивідуальних потреб, потрібно забезпечити гідну оплату 

його праці та сприятливі умови робочого місця. Тільки таким чином мо-

жна сприяти реалізації потенціалу співробітників. А ще потрібно спря-

мовувати колектив, ставити перед ним цілі і завдання, контролювати і 

оцінювати діяльність працівників – вирішувати всі ті питання, які розг-

лядає психологія менеджменту. 

Також невід’ємна складова ефективного управління людьми ‒ це 

підтримка мотивації праці, тобто прагнення працівника задовольнити 

потреби за допомогою трудової діяльності. Не існує єдиних методів мо-

тивації персоналу, які були б ефективними у всі часи і за будь-яких об-

ставин. Однак будь-який метод, який застосовує керівник, заснований 

на вибраній фірмою стратегії управління людськими ресурсами. 

В наш час все більше уваги приділяється підвищенню рівня роботи 

з персоналом. Адже ця діяльність націлена на досягнення максимально 

ефективного використання трудових ресурсів для реалізації цілей підп-

риємства. Ефективність часто інтерпретують як отримання максималь-

ного прибутку. Але частіше ефективність науковцями розглядається не 

лише – як прибуток, економічність, продуктивність, а й, у більш широ-

кому розумінні, як задоволеність працівників своєю роботою взагалі, 

залученістю до трудового колективу підприємства, високий рівень мо-

тивації колективу до ефективної праці. 

Одне з найголовніших завдань менеджменту підприємства полягає 

у використанні психологічних можливостей людини, її фізичного та 

психологічного потенціалу і на основі цього регулюванні та спряму-

ванні особистої і групової поведінки людей для бажаного напрямку.  

Дуже важливу роль в роботі з персоналом відіграють психологічні 

методи. Психологічні методи управління це конкретні способи і 

прийоми впливу на процес формування та розвитку колективу, на його 

психіку і настрій, на соціальні процеси, що протікають в ньому. Вони 

направлені на конкретну особистість робітника або службовця та є ін-

дивідуальними. Головна їхня риса є звернення до внутрішнього світу 

людини, її особистості, інтелекту, почуттів, образів і поведінки для того, 
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щоб направити внутрішній потенціал людини на вирішення конкретних 

задач підприємства.  

Отже, персонал в організації – це її основа. Поведінка особистості 

в якійсь ситуації залежить від цілого ряду факторів, строго індивідуаль-

них і неповторних. Будь-який керівник повинен знати своїх підлеглих, 

їхню психологію, бажання, мотиви поведінки, їх індивідуальні і групові 

цінності й активно впливати на них в інтересах виробництва. 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Скісова О.В. 

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

 

Управління персоналом – це розробка ефективних рішень, які 

дозволяють оптимізувати та реалізувати задачі з найважливіших сфер 

життя підприємства. Розробка цих рішень необхідна для забезпечення 

результативності роботи підприємства, яке може в себе включати 

організаційно-економічні, психологічні та правові відносини суб'єкта та 

об'єкта управління. На базі цих стосунків створюються принципи, 

методи та форми впливу на інтереси, поведінку та діяльність 

працівників з метою максимального використання їх. заходів. 

Реалізація даних заходів потребує від будь – якої компанії гнучкості, 

вміння розуміти, пристосовуватися та, в окремих випадках, впливати на 

хід цих заходів за допомогою вироблення та здійснення дій. 

 З метою побудови ефективної системи управління персоналом 

необхідно дослідити кількісний склад факторів, визначити ступінь їх 

важливості та спосіб впливу на результати роботи персоналу всіх 

організаційних рівнів. 

Отже, планування персоналу являє собою єдиний інструмент 

формального прогнозування майбутніх проблем та можливостей, які 

можуть виникнути в майбутньому, вище керівництво забезпечує умови 

для створення плану на тривалий період і, як висновок, дає підґрунтя 

для прийняття рішень.  

Набір персоналу може подіяти на потребу у заміні або 

додатковому наборі працівників. Щоб передбачити ризик, який 

пов'язаний з набором персоналу, в даній сфері планування повинні бути 

враховані основні стратегічні плани підприємства з набору персоналу 

(наприклад, пріоритет внутрішнього набору працівників перед 

зовнішнім, запрошення на роботу освічених або проходячих курс 
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освіти). Вибір за допомогою оголошень, наймання в освітніх інститутах 

або переманювання співробітників з інших підприємств, залежить від 

співвідношення попиту та пропозиції, що склалися на ринку робочої 

сили. Після цього йде етап набору персоналу, який ще має різні 

підфункції, такі як: прийняття до команди; відбір із кандидатів; 

затвердження підлеглих. 

У різних підприємств є своя атмосфера, яку створює керівництво 

для підтримки цілей діяльності організації. Тому керівництву необхідно 

вміти будувати взаємини з підлеглими. Для цього необхідно: 

самостійно приймати рішення; розв’язувати конфліктні ситуації; 

інформування; системний та ситуаційний підхід праці; ініціативність. 

Стосовно стилю керівництва – є необхідним для реалізації функцій 

управління у певних умовах діяльності колективу, але не кожен є 

універсальним та ефективним у використовуванні, іноді буває, що 

доцільно змінювати стилі відносно від ситуації. Вдале вирішення 

проблем потребує постійного модернізування навичок та досвіду. 

Політика оплати праці – має матеріальний стимул, який 

пропонується своїм працівникам. Розрізняють тарифні виплати та 

бонуси для своїх підлеглих по різному на підприємствах. Наприклад: 

встановлення відповідної тарифної сітки (певним видам діяльності 

заробітної плати); вручення сертифікатів, подарунків, виплат 

відпускних і премій; соціальні пільги; виплати за результатами роботи; 

пенсії. Ця політика мотивації персоналу повинна включати стійкі 

(зарплата і доплати ін.) та гнучкі елементи (делегування прав, пільг, 

соціального пакету ін.) задля високої конкуренції між працівниками до 

трудової діяльності. 

Застосовування управлінських сфер, які є найбільш важливим в 

житті підприємства, дозволяє поєднати інтереси та цілі, щоб розробляти 

і рухатись в новому темпі для розвитку підлеглих, аби отримати 

ефективні досягнення.  

 

 

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

 

Яковлева Т. С. 

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

 

Нині в умовах ринкової економіки дуже важливо своєчасно вжи-

вати відповідних заходів реагування. Процес бізнес-планування має ве-

лике значення, оскільки дає можливість проаналізувати весь комплекс 

майбутніх бізнес-процесів. 
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Саме на основі планування подальшої поведінки свого бізнесу на 

національному та міжнародному ринках компанія отримує реальну мо-

жливість мінімізувати ризики компанії, підтримувати гнучкість управ-

ління підприємством [1]. 

Успіх будь-якої підприємницької справи неможливий без конкре-

тного уявлення про її перспективи, без розробки плану. 

Для компанії чи фірми головною метою є досягнення успіху та ба-

жання збільшити прибуток. 

Як показує практика, кожний вид підприємницької діяльності по-

требує розрахунків. Отже, важливо пам’ятати, що без серйозної підго-

товки не рекомендується розпочинати навіть найпростішу справу, тому 

добре розроблений план є дуже важливим кроком. 

Бізнес-планування – це впорядкований набір етапів і дій, які 

пов’язані з постановкою цілей бізнес-планування, розробкою планів і їх 

реалізацією. 

Бізнес-план – це детальний опис проекту з розрахунками та перс-

пективами на найближчі кілька років. 

Важливо відзначити, що бізнес-план на відміну від інших плано-

вих документів підприємства стосується:  

─ планування започаткування та реалізації окремого бізнес-прое-

кту підприємства;  

─ планування окремих напрямів, видів економічної діяльності чи 

створення окремого стратегічного підрозділу підприємства;  

─ обґрунтування перспективних напрямів розвитку господар-

сько-фінансової діяльності суб’єкта господарювання [2]. 

Метою розробки бізнес-плану є формування концепції розвитку 

підприємства, яка передбачає аналіз, оцінку, позиціонування. 

Розроблений бізнес-план дозволяє ефективно розвивати підприєм-

ницьку діяльність, знаходити інвесторів, партнерів, і такий план вико-

ристовується для підвищення ефективності управління підприємством. 

Бізнес-план розкриває не лише виробничу, ринкову і організа-

ційну, але і фінансову інформацію про підприємство. Адже ця інформа-

ція дозволяє зробити висновки про потребу підприємства у стартовому 

капіталі, як будуть витрачатися кошти та погашатися кредити, який рі-

вень бізнес-ризику. 

Основні завдання бізнес-плану: 

─ Визначити чіткі напрямки діяльності підприємства, цільові ри-

нки; 

─ Сформулювати цілі; 

─ Виявити відповідність наявних кадрів підприємства, умов мо-

тивації їх роботи для досягнення поставлених цілей; 
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─ Оцінити фінансовий стан підприємства; 

─ Передбачити ризики, що можуть перешкодити практичному ви-

конанню бізнес-плану [3]. 

Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що розробка плану є 

трудомістким процесом, який вимагає значних коштів і часу. Саме за 

допомогою бізнес-плану підприємства, можна оцінити з якими ризи-

ками ринку може зіткнутися їхній бізнес. 

Отже, наявність обґрунтованого бізнес-плану сприяє залученню 

капіталу, визначенню планів на майбутнє, ретельному вивченню перед-

бачуваних ризиків і можливих труднощів, які можуть перешкодити 

практичній реалізації бізнес-проекту. Його впровадження дасть можли-

вість значно підвищити ефективність діяльності підприємства, його 

конкурентоспроможність і скоротити витрати. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 
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Науковий керівник – Шевченко В. С., канд. екон. наук, доцент 

 

На сучасному етапі розвитку України проблема мотивації є дуже 

важливою для будь якого підприємства. Персонал – це найбільш склад-

ний і специфічний вид ресурсів, які використовує підприємство у своїй 

діяльності. Ефективність працездатності компаній багато в чому зале-

жить від результатів діяльності співробітників. Саме завдяки зацікавле-

ності керівництва в результативності праці підприємства у створенні ві-

дповідних умов праці можна підвищити продуктивність. 

Однією з основних функцій менеджменту в компанії є мотивація 

персоналу підприємства. Підприємство може реалізувати свій потен-

ціал економічного зростання лише за умовами ефективної мотивації пе-

рсоналу. Недостатня мотивація в компанії може стати перешкодою для 

зростання показників ефективності її діяльності. 

https://magistr.ua/works/44/188043/
https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/download/54/50/192
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Саме тому питання підвищення мотивації співробітників на підп-

риємстві є актуальним і зумовило вибір теми дослідження, що формує 

його мету та цілі. 

Мотивація – це процес стимулювання працівників до здійснення 

ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей підприємства. 

Мотивація необхідна для ефективного виконання прийнятих рішень і 

запланованих завдань [1]. Власне, це бажання працювати, яким дуже 

складно управляти зовні. 

Стимулювання персоналу – це використання зовнішніх чинників, 

що змушують працівника працювати ефективно й підвищувати свою ре-

зультативність. Стимулювання буває позитивним і негативним. Пози-

тивне стимулювання спрямоване на підвищення рівня задоволення по-

треб працівника і на збереження ним існуючої поведінки; негативне – 

на блокування існуючої поведінки шляхом зниження рівня задоволення 

потреб. 

Стимулювання повинно відповідати потребам, інтересам і здібно-

стям працівника. Мотивація – це процес вибору людиною того чи ін-

шого типу поведінки, що визначається комплексним впливом зовнішніх 

(стимулами) і внутрішніх (мотивами) чинників.  

На практиці застосовуються такі методи мотивації трудової діяль-

ності: 

1. Прямі економічні: діючі на підприємстві форми та системи оп-

лати праці; преміювання працівників за раціоналізацію та винахідниц-

тво; преміювання працівників за високі результати праці; оплата нав-

чання; виплати за відсутність невиходів на роботу. 

2. Непрямі економічні: доплати за стаж роботи; оплата додаткових 

відпусток, передбачених чинним законодавством; оплата путівок праці-

вникам на лікування ті відпочинок; пільгове харчування, користування 

житлом і транспортом; встановлення надбавок до пенсій, одноразова 

допомога при виході на пенсію. 

3. Негрошові (соціальні): раціональний режим праці, гнучкі гра-

фіки роботи; забезпечення високого рівня охорони праці; підвищення 

змістовності, привабливості праці; підвищення по службі; участь в уп-

равлінні виробництвом та в розподілі прибутків. 

Таким чином, у створенні мотивації та стимулювання працівників 

як складові ефективні необхідно враховувати управління бізнесом та 

підвищення його інноваційної активності ряд вимог, основними з яких 

є: складність мотивів і стимулів; усвідомлення про діючу систему зао-

хочень; справедливість компенсаційних і заохочувальних виплат; дифе-

ренціація та гарантія стимулюючих виплат; публічність; гнучкість, ефе-

ктивність і частота використання; залучення працівників до розробки 
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методик стимулювання праці; рівні можливості; поступові зміни, чут-

ливість до застосування. 

Проаналізувавши дослідження сутності термінів «мотивація» і 

«стимулювання», їх визначення вони доводять спільні та характерні 

риси, а також їх історичний та еволюційний розвиток безсумнівний 

факт – розвиток компанії, в тому числі інноваційний, відбувається за 

умов розвиток співробітників, які мотивовані на досягнення мети ком-

панії, і потреби яких задовольняються за допомогою відповідних форм 

і методів стимулювання. 

Отже, головним завданням керівництва будь-якого підприємства 

повинно стати створення на ньому гідні умови ефективного мотивацій-

ного середовища персоналу. Цього можна досягти через забезпечення 

певної винагороди працівника через виконання поставленої роботи та 

від досягнутих ним певних результатів, тим самим зацікавити людей у 

реалізації свого потенціалу. 
Список використаних джерел: 
1. Долішній І.М. Мотивація персоналу як об’єкт управління на підприємстві / І.М. 

Долішній, А.В. Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Вип. 20.5. – С. 

211–216. с.4-6. 
2. Бала В.В. Процес мотивації персоналу підприємства та його складові / В.В. Бала, 

А.Г. Мацак //– 2016. – № 3(3). – С. 46–50. 
3. Колот А.М. Мотивація персоналу: підруч. / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2017. – 337 с. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ 

 

Морозова Я.О. 

Науковий керівник – Калашнікова Х. І., канд. екон. наук, доцент 

 

Організаційна структура, яка встановлює межі організаційно відо-

кремлених підрозділів і встановлює формальний зв'язок між ними, ви-

ступає як «каркас» організації, потім своєрідною «душею» організації, 

встановлюючи невидимі важелі, є організаційна культура. 

Організаційна культура – це специфічний набір цінностей і очіку-

вань, які поділяються співробітниками компанії і передаються від од-

ного покоління співробітників до іншого. Він створює норми, що визна-

чають правила поведінки персоналу на всіх рівнях управління та впли-

ває на структуру управління та кадрову політику компанії [1]. 

Формування та зміна організаційної культури відбуваються під 

впливом багатьох факторів. Один із спеціалістів у галузі організаційної 
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культури Едгар Шейн вважає, що існує п'ять первинних і п'ять вторин-

них факторів, які визначають формування організаційної культури. Від-

повідно до їх концепції, до основних факторів можна віднести наступне: 

1.Точки концентрації керівництва. 

2.Реакція керівництва на критичні ситуації, які виникають в ор-

ганізації. 

3.Ставлення до роботи і стиль поведінки керівництва. 

4.Критеріальна база заощадження співробітників. 

5.Критеріальна база відбору, призначення, звільнення з ор-

ганізації. 

До вторинних факторів, відповідно до концепції Шейна, належать: 

1) структура організації; 

2) система передачі інформації та організаційні процедури; 

3) зовнішній і внутрішній дизайн та оформлення приміщення, в 

якому розташована організація; 

4) міфи й історії про важливі події та осіб, які відігравали і відігра-

ють ключову роль у житті організації; 

5) формализована положення про філософію і суть існування ор-

ганізації.  

Велике значення для розробки та реалізації стратегії, яка передба-

чає належне регулювання системи соціально-психологічного забезпе-

чення стратегічного управління, має соціально-психологічний супровід. 

Важливість цього явища полягає у створенні відповідної організа-

ційної культури, морально-психологічного клімату співробітників, що 

підтримує або заважає всім стратегічним процесам у бізнесі. 

Організаційна культура (ОК) – явище повсюдне, але на певному 

етапі розвитку підприємств і персоналу, що працює у великих організа-

ціях, їй почали приділяти увагу. ОК складається з комплексу взаємо-

пов’язаних факторів (минулого і теперішнього досвіду, структурних і 

соціально-психологічних, національно-культурних особливостей, а та-

кож поглядів, цілей, потреб і цінностей людей, які працюють в органі-

зації). 

Існує досить широкий перелік характеристик організаційної куль-

тури та субкультур, що визначають їх зміст. Треба зазначити тільки те, 

що кожна з них мас своє змістовне наповнення та різну швидкість змін; 

більшість з елементів ОК дуже інертні, що треба враховувати. Внаслі-

док зміни характеристик відбувається трансформація. 

Інша проблема – існування так званих «субкультур» у великих ор-

ганізаціях (наприклад, субкультур у наукових, маркетингових, вироб-

ничих та інших відділах). Окремі групи можуть мати різну культурну 

орієнтацію, тобто готові захищати свої інтереси та переконання перед 
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іншими. «Єдина культура» організації формується під впливом і на ос-

нові взаємопроникнення цих субкультур, оскільки завжди є подібні й 

різні елементи ОК. Іноді цей процес вимагає особливої уваги, зокрема 

стратегій, пов’язаних із реалізацією глобальних стратегій, орієнтованих 

на освоєння нових ринків, поглинання, злиття та створення іноземних 

філій [2]. 

Впливаючи на іншу організаційну культуру і відстоюючи свою, 

ОК використовують владу. Більше можливостей для цього мають особи, 

які формально володіють цією владою, тобто займають певні посади в 

ієрархії управління. Функції керівника полягає в тому, щоб розуміти та 

підтримувати позитивно спрямованої ОК. 

В управлінні зростають вимоги до керівників усіх рівнів, оскільки 

"здоров'я" підприємства формується поєднанням моральних і матеріа-

льних цінностей, і необхідно забезпечити їх ефективну взаємодію в дов-

гостроковій перспективі. 
Список використаних джерел: 
1.Шапіро С. Організаційна культура. 2017 р. 14 –20с.  

2.Шейн Е. Короткий зміст книги: Організаційна культура та лідерство. 2020 р. 80 – 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

 

Скітікова Н. О.  

Науковий керівник – Калашнікова Х. І., канд. екон. наук, доцент 

 

Ефективне управління – це якісне вміння менеджера змусити, 

спонукати або зацікавити співробітників працювати із великою 

віддачею. Управління, як будь-який інший вид діяльності, вимагає 

конкретної оцінки, визначення його ефективності. Ефективність 

менеджменту вважається складною і багатогранною категорією. Вона 

відтворює характерні відмінні риси економічних, соціальних та інших 

сфер. 

Є два види ефективності: 

• зовнішня, тобто вигідність, яка характерна ступенем результату 

організацією її планів. 

• внутрішня, тобто це економічність, яка характеризується 

найкращим розподілом і експлуатацією містяться ресурсів. 

Ще ефективність буває реальною і потенційною. Реальна 

відзначається результатом, отриманий у результаті процесу 

використання системи. Потенційна розцінюється заздалегідь. Крім 

цього, ефективність ділиться на стратегічну і тактичну. Перша показує 
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придбання ефекту незабаром, а друга – в майбутньому. 

Аналіз категорії ефективності, її визначальних факторів сприяє 

зробити висновок, що сприятливими змісту і форм прояву є групи 

показників економічної ефективності, які визначають її. Аналіз виду 

ефективності, факторів її визначальних дозволяє зробити висновок, що 

адекватними змісту, так формам прояву ефективності представляються 

групи показників економічної продуктивності, які можуть виступати у 

вигляді вимірювача, критерію ефективності колективу. Проаналізувати 

ефективність управління наступними критеріями: 

• Рівень освіти, тобто вища освіта і нестандартне мислення, вміння 

правильно формувати думки та викладати їх. 

• Компетентність. Управлінець повинен розбиратися у всіх 

напрямках компанії, оцінювати проблеми й знаходити варіанти їх 

вирішення. 

• Відповідальність, збереження рівноваги в стресових ситуаціях, 

швидко видавати важливі рішення, не допускаючи критичного 

положення. 

• Здоров’я фізичне і психічне 

• Цілеспрямованість до освоєння новими знаннями. 

В ефективність управління входить аналіз: 

• Управлінських можливостей, тобто сукупність всіх ресурсів, що 

користуються системою управління; 

• Витрат на управління, що визначаються колективом, 

формуванням, технології та масштаб робіт з розробки відповідних 

функцій менеджменту характеру рентабельної праці; 

• Успішність діяльності людей в процесі ходів роботи організації, 

здійснення інтересів, результатів окремих цілей. 

Організація керівництва вважається ефективною, якщо 

сформовані оптимальні умови, які допомагають колективу досягти 

поставлених цілей з високими показниками в менший термін при 

низьких витратах всіх видів ресурсів. 

Ефективність діяльності управління безпосередньо залежить від 

працездатності співробітника робочого колективу, яка рівно як 

залежить від мети роботи, ймовірності отримання ефективного 

результату цієї мети, а також системи матеріальних й моральних 

поштовхів, які визначають зацікавленість людини в праці. 

Для оцінки ефективності організації управління можуть 

застосовуватися такі показники: 

• Кінцеві підсумки виробничої діяльності (сума отриманого 

прибутку); 

• Удосконалення показників бюджетування; 
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• Результативність інвестицій; 

• Підвищення швидкості оборотності коштів. 

Проаналізувати ефективність управління наступними критеріями: 

• Рівень освіти, тобто вища освіта та нестандартне мислення, 

вміння правильно формувати думки та викладати їх. 

• Компетентність. Управлінець повинен розбиратися у всіх 

напрямках компанії, оцінювати проблеми й знаходити варіанти їх 

вирішення. 

• Відповідальність, збереження рівноваги в стресових ситуаціях, 

швидко приймати важливі рішення, не допускаючи критичного 

положення. 

• Здоров’я фізичне та психічне. 

• Цілеспрямованість до освоєння новими знаннями. 

На сьогодні організації повинні не тільки посилатися на грамотне 

управління, а й думати про підтримку високоякісної керівної культури. 
Список використаних джерел: 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Твердохліб Д. А.  

Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент 

 

Управління персоналом стосується управлінської функції оцінки 

та класифікації вимог до людських ресурсів для задоволення 

організаційних цілей через людей на роботі та їх взаємин один з одним. 

Управління персоналом передбачає стратегії, які забезпечують 

правильну кількість персоналу, правильне поєднання таланту, навчання 

та виконання робочих місць.  

Управління людськими ресурсами розглядає «персонал» або 

«працівників» як «людські ресурси» та надає їм надзвичайно 

важливість. Окрім виконання кадрових функцій, управління людськими 

ресурсами також стурбована розвитком людських ресурсів, надання 

заходів охорони здоров’я, безпеки та соціального забезпечення та 

забезпечення кращих людських відносин [1]. 

Стосується управлінської функції оцінки та класифікації вимог до 

людських ресурсів для задоволення організаційних цілей через людей 
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на роботі та їх взаємин один з одним. Вона передбачає стратегії, які 

забезпечують правильну кількість персоналу, правильне поєднання 

таланту, навчання та виконання на робочих місцях. 

Управління персоналом також включає розробку та реалізацію 

політики та процесів для створення добре керованого та 

обслуговуючого робочого середовища.  

Багато організацій тепер звертаються до управління персоналом як 

управління людськими ресурсами. Управління персоналом – це термін, 

який все ще використовується у багатьох державних установах, і в 

першу чергу, у некомерційному секторі, для опису функції, яка 

займається працевлаштуванням людей у організації [2]. 

Управління людськими ресурсами є реінкарнація управління 

персоналом. Ось чому багато людей не роблять жодної відмінності між 

двома умовами і використовують їх взаємозамінно. Однак немає ніяких 

сумнівів у тому, що управління людськими ресурсами або персоналом 

є невід’ємною частиною роботи будь-якого менеджера. 

Керівництво персоналу стосується планування, організації, 

спрямування та контролю персоналу, щоб допомогти вищому 

керівництву при досягненні цілей фізичних осіб, організації та 

суспільства. Функції персоналу включають закупівлю, розвиток, 

компенсацію, інтеграцію, технічне обслуговування та відділення 

працівників.  

Управління людськими ресурсами розглядає «персонал» або 

«працівників» як «людські ресурси» та надає їм надзвичайно 

важливість. Окрім виконання кадрових функцій, управління людськими 

ресурсами також стурбована розвитком людських ресурсів, надання 

заходів охорони здоров’я, безпеки та соціального забезпечення та 

забезпечення кращих людських відносин [3]. 

Працівник повинен розглядатися як людина. Соціальні, 

психологічні та моральні інстинкти повинні бути повністю визнаними 

керівництвом. Завдяки цим експериментам товарна концепція праці 

змінилася на соціальну концепцію.  

Організаційне планування відноситься до розподілу всіх робіт, що 

виконуються на різних посадах, кафедрі та відділенні таким чином, щоб 

вони стали керованими та ефективними підрозділами. Інтеграція та 

координація між різними департаментами та працівниками є 

передумови. Диференціація та інтеграція необхідні для досягнення 

організаційних заздалегідь визначених цілей [4]. 

 Визначення потреб організацій з точки зору довгострокових та 

короткострокових цілей, розробка технологій (промислова психологія 

та машинобудування) виробництва, прийняття рішень щодо характеру 
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продукту, утримання зовнішнього середовища. 

Проектування організаційної структури шляхом надання 

повноважень та відповідальності серед працівників, щоб організаційні 

цілі могли бути ефективно досягнуті. Розробка міжособистісних 

відносин через розподіл завдання та формування однорідної, 

згуртованої та інтерактивної неформальної групи. 

Таким чином, менеджери з персоналу повинні контролювати 

ведення необхідного обліку. Вони також повинні вести записи про 

виплати, такі як страхування, пенсійні плани та плани компенсації 

працівникам. Це включатиме діяльність персоналу щодо найму, 

підвищення та переміщення. Менеджери з персоналу повинні 

забезпечити наявність належної політики та процедур у сфері трудових 

відносин. Таким чином, вони повинні постійно контролювати зміну 

законів, зміни законодавства, арбітражні рішення та колективні 

договори.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Нага В.Г. 

Науковий керівник – Бурмака Т.М., канд. екон. наук, доцент 

 
Ефективний розвиток підприємства вимагає постійно відслідкову-

вати та обґрунтовувати доцільність реалізації інновацій, яка є складною 
функцією як специфіки функціонування підприємства, так і зовнішніх 
та внутрішніх факторів, що впливають на його діяльність. Таким чином, 
одним з основних етапів прийняття управлінського рішення є оцінка 
інноваційної діяльності, яка повинна дати відповідь про міру її ефекти-
вності з урахуванням внутрішніх та зовнішніх особливостей діяльності 
підприємства. 
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У науковій літературі значну увагу приділено особливостям орга-
нізації фундаментальних наукових досліджень щодо інноваційної при-
вабливості підприємств, їх впровадженню а також сучасним підходам 
до оцінки ефективності інноваційної діяльності, спрямованим на інно-
вації. Найвідомішими у цих напрямах є праці В.Александрової, 
В.Гейця, Н.Краснокутської, О.Кузьміна, С.Ягудіна та ін. Водночас ва-
рто зазначити, що проблема комплексної оцінки інноваційного потенці-
алу підприємства потребує подальшого дослідження.  

В останні роки надзвичайно складним є питання створення єдиної 
концептуального підходу до оцінки інноваційної діяльності підпри-
ємств. Все частіше виникають спроби побудови комплексних показни-
ків, що характеризують різні аспекти інноваційної діяльності підприєм-
ства, але ідеального інтегрального показника поки що не існує. 

Проаналізувавши даний підхід, можемо сказати, що рівень впрова-
дження інновацій вже включає в себе такі показники як : рівень прогре-
сивності технологій та рівень оновлення продукції. Отже, враховувати 
дані показники двічі є нераціональним. 

Також, доцільно було б ввести показник рівня рентабельності  щоб 
врахувати ефективність реалізації продукції (товарів, робіт та послуг). 
Таким чином, складовими формули повинні бути інтегральні показники 
рівня ризику, інвестицій, впровадження інновацій, ефективності управ-
ління, рівень рентабельності, котрі будуть вимірюватися в частках оди-
ниць від 0 до 1. 

При розрахунку вищевказаних показників для підприємства, доці-
льно враховувати їх вагомість, оскільки вплив цих показників на зага-
льну оцінку інноваційної діяльності нерівномірний. Для визначення ва-
гомості показників пропонується застосовувати експертний метод. На 
основі результатів експертного опитування розрахунок агрегованого ін-
тегрального показника оцінки інноваційної діяльності підприємства та 
обґрунтованих коефіцієнтів значимості рівня ризику, динаміки, впрова-
дження інновацій, ефективності управління та рівня рентабельності з 
урахуванням специфіки діяльності підприємства. 
 

 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ 

ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Харальдссон-Торсен Г.І. 

Науковий керівник – Бурмака Т.М., канд. екон. наук, доцент 

 

Одним із важливих факторів зростання ефективності виробництва 

є підвищення мотивації персоналу. Забезпечення високої результатив-

ності діяльності, ефективне використання професійного та інтелектуа-
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льного потенціалу працівника неможливі без пошуку дієвих методів ви-

значення суспільно необхідних витрат праці, без формування нового 

механізму стимулювання праці в залежності від результатів діяльності 

персоналу. Цим обумовлена необхідність оцінки мотивації персоналук 

та пошуку форм активізації її забезпечення.  

Під оцінкою розуміють результат визначення і аналізу кількісних і 

якісних характеристик об’єкту, яким керують, а також сам процес уп-

равління ним . Однак тільки кількісна оцінка може характеризувати мо-

тивацію персоналу, а якісна оцінка та особисті якості робітників вхо-

дять до складу комплексної оцінки робітників. Таким чином, для оцінки 

мотивації персоналу необхідно враховувати тільки прямі та непрямі ре-

зультати праці, які характеризуються кількісними показниками. 

Аналіз і діагностика мотивації персоналу передбачають всебічне 

вивчення технічного рівня виробництва, якості і конкурентоспромож-

ності продукції, яку випускають, забезпеченості виробництва матеріа-

льними, трудовими і фінансовими ресурсами і ефективності їх викори-

стання. 

Оцінка дає можливість встановити, як працює кожен з робітників, 

чи досягаються цілі, поставлені перед ним, як зміни чи удосконалення 

в процесі управління впливають на повноту використання мотивацій-

ного потенціалу підприємства, його ефективність. 

Оцінка мотивації персоналу лежить в основі управлінської діяль-

ності, призначенням якої, поряд із встановленням відповідної заробітної 

плати, є найбільш повне використання засобів праці і трудового потен-

ціалу. Вона повинна дати відповідь на питання: що треба змінити, рео-

рганізувати, щоб отримати від працівника найбільшу віддачу. 

Мотивація персоналу є складним творчим процесом, здійснення 

якого має свою специфіку на кожному підприємстві.  

Перший етап алгоритму оцінювання полягає у визначенні об’єкта 

аналізу та оцінювання. В першу чергу, треба чітко визначити, що саме 

підлягатиме оцінці – компетенції працівника чи результати його трудо-

вої діяльності. Об’єктом оцінки в даному випадку є безпосередньо мо-

тивація персоналу. 

Для того, щоб правильно оцінити елементи об’єкта мотивації, не-

обхідно встановити критерії оцінки, певні стандарти рівня та результа-

тів виконання трудових обов’язків. Це завдання вирішується на другому 

етапі процесу оцінки. Орієнтуючись на певні стандарти, працівники бу-

дуть демонструвати різні типи поведінки й результати праці. Тому цим 

критеріям надаються граничні значення, за допомогою яких можна ві-

докремити гірше виконання роботи від кращого. 

На третьому етапі здійснюється аналіз та збір інформації. 
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Четвертий елемент процесу оцінки є вимірювання фактично дося-

гнутого рівня виконання роботи. 

П’ятий елемент процесу оцінки – це порівняння фактичних резуль-

татів з очікуваними. Особливо істотним є аналіз причин відхилення фа-

ктичних результатів оцінки від запланованих, очікуваних результатів. 

Шостий елемент процесу передбачає обов’язкове обговорення ре-

зультатів оцінки з працівниками. Це дозволяє скорегувати як поведінку 

працівників, так і умови їх роботи. При цьому важливо дотримуватись 

принаймні декількох етичних правил, щоб не звести нанівець усі пози-

тивні результати мотивації, а саме: починати з констатації позитивних 

сторін; критикувати не особистість, а недоліки в роботі; не наполягати 

на помилках, а визначити спосіб їхнього виправлення та подальшого по-

кращення індивідуальних досягнень; зберігати доброзичливість протя-

гом обговорення; дати можливість підлеглому висловити свою думку та 

пропозиції. 

Таким чином, за умови вірно організованого процесу мотивації пе-

рсоналу, підприємство зможе отримати такі переваги: підвищення ефе-

ктивності організації діяльності; оптимізація чисельності персоналу; 

виявлення працівників, що здатні виконувати більш відповідальну ро-

боту; раціоналізація прийомів і методів управлінських процедур; опти-

мізація розстановки кадрів; коригування існуючої системи мотивації пе-

рсоналу; оцінка ефективності навчання працівників. 

 

 

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ 

ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Жива В.В. 

Науковий керівник – Бурмака Т.М., канд. екон. наук, доцент 

 

В даний час можна абсолютно точно стверджувати, що маркетинг 

визначає успіх діяльності будь-якої організації. 

Багато вчених наводили різні визначення маркетингу. Як писав Ф. 

Котлер: «Маркетинг – це вид людської діяльності, спрямований на за-

доволення потреб та потреб у вигляді обміну». 

Ніяка організація не змозі здійснювати свою діяльність без ком-

плексу маркетингу, а саме концепції 4Р: product (продукт); place (місце); 

price (ціна); promotion (просування). 
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Створюючи та реалізуючи продукцію, підприємство, щоб забезпе-

чити дієвий інформаційно-стимулюючий зв'язок, використовує четвер-

тий елемент комплексу маркетингу – просування, який називають ще 

системою маркетингових комунікацій. 

Головна ціль маркетинговий комунікацій – зробити бренд якомога 

привабливіше для максимальної кількості споживачів та завоювати ви-

знання. 

Маркетингові комунікації діють на усіх етапах співпраці зі спожи-

вачем: 

 перед придбанням знайомлять з продукцією та формують пот-

ребу у товарі;  

 допомагають зробити вибір; 

 після покупки сприяють комфортному використанню товару; 

 стимулюють попит; 

 формують лояльність до бренду. 

Існує декілька видів маркетингових комунікацій, але, як показує 

практика, вони невід’ємні один від одного та працюють у тандемі: бре-

ндинг, реклама, PR, пабліситі, спонсорство, директ-маркетинг, стиму-

лювання збуту, програми лояльності, особисті продажи, товарні презе-

нтації. 

Процес управління маркетинговими комунікаціями передбачає 

комплексну розробку рішень щодо змісту комунікацій, вибору страте-

гій та їх обґрунтування. Система управління маркетинговими комуніка-

ціями, як будь-яка інша, складається з функцій управління. 

Щоб комунікація була вдалою, треба правильно обирати повідом-

лення, канали, які будуть задіяні при його адресуванні та інструменти.  

Наприклад фірма, яка займається ландшафтним дизайном тільки 

виходить на ринок і їй треба сформувати вдалу маркетингову комуніка-

цію.  

1. Перш за все організація повинна виявити свою цільову аудито-

рію, оскільки усе ґрунтується на окремих людях з конкретними потре-

бами. Чітке уявлення про свою цільову аудиторію допоможе вирішити 

низку проблем, а саме: попередження надмірних витрат з бюджету на 

рекламу, яка не буде працювати, швидкий пошук споживачів, правиль-

ний вибір каналів комунікації. 

2. Визначення цілей комунікації. Звісно, головна ціль кожної ор-

ганізації – отримання прибутку, але комунікація може бути направлена 

на підвищення кількості підписників в соціальних мережах, пошук спів-

робітників чи партнерів, формування портфоліо та інші. 
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3. Створення повідомлення. Дуже важливо правильно звернутися 

до своєї цільової аудиторії. Наприклад, якщо ми розраховуємо на кліє-

нтів з доходом більше середнього та віком більше 30 років, то ми не 

можемо звертатися до них на молодіжній мові, з фамільярністю та на 

«ти». 

4. Вибір каналів комунікації. Вдалий вибір каналів наближає ор-

ганізацію до досягнення мети комунікації. цільова аудиторія, яка зазна-

чена вище, з вірогідністю 90% не буде читати звичайні місцеві газети, 

але може переглядати різноманітні дизайнерські каталоги або читати 

блоги про фінанси.  

5. Визначення бюджету комунікації.  

6. Вибір комплексу просування 

7. Невід’ємною частиною комунікації є аналіз та оцінка реалізо-

ваної програми чи плану. На етапі аналізу відбувається оцінка ефектив-

ності впливу маркетингових комунікацій на цільову аудиторію, оцінка 

економічної ефективності комунікацій, виявлення недоліків та визна-

чення заходів покращення маркетингових комунікацій.  

Отже, можна зробити висновок, що ефективні комунікації зі спо-

живачами є ключовими факторами успіху підприємства. Якісно побу-

дована маркетингова політика допоможе побудувати міцні та довго-

строкові відносини, закріпити організацію на відповідному місці на ри-

нку та сформувати гарний імідж. 

 

 

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ В 

МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

Моісеєнко К.О. 

Науковий керівник – Бурмака Т.М., канд. екон. наук, доцент 

 

Всі ми кожен день використовуємо комунікації, але не завжди пра-

вильно їх застовуємо. Через нестабільність економічного стану, підпри-

ємці задалися питанням щодо поліпшення управління комунікаціями 

підприємства. Оскільки комунікації мають дуже важливу роль в управ-

лінні, їх необхідно покращувати по мірі можливості. Існують різні ко-

мунікативні бар’єри в менеджменті, а також способи їх подолання. Ко-

мунікативні бар’єри створюють дуже велику і важко підвладну рішен-

ням проблему. Саме тому шляхи подолання комунікативних бар’єрів в 

менеджменті є актуальною в наш час. 
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Метою дослідження є узагальнення шляхів подолання комунікати-

вних бар’єрів в менеджменті та розробка заходів щодо вдосконалення 

комунікаційних процесів. 

Наука не може обійтися без поняття "бар’єр". Антипцева А. визна-

чає комунікативний бар’єр як відносну чи абсолютну перешкоду, яка 

блокує ефективне спілкування [1]. На думку Жигайло Н.І., «комуніка-

тивний бар’єр є психологічною перешкодою для адекватної передачі ін-

формації між партнерами по спілкуванню» [2]. Холод О.М. акцентує 

увагу на тому, що комунікативні бар’єри є чинниками, що викликають 

конфлікти або сприяють їм [3].  

Відмінності у сприйнятті, розумінні та обробці інформації серед 

учасників комунікативного процесу, тобто суб’єктивна неможливість 

повноцінно реалізувати процес спілкування, призводить до появи кому-

нікативних бар’єрів.  

Таким чином, як видно з більшості визначень, комунікативним 

бар’єром є будь-які перешкоди різного характеру або втручання у про-

цес спілкування на будь-якому етапі передачі інформації, що спотворює 

зміст повідомлення. 

Однак спілкування – це складний процес із взаємозалежними кро-

ками. Кожен з цих кроків необхідний іншій людині, щоб зрозуміти наші 

думки. Кожен крок – це момент, коли, якщо ми не думаємо про те, що 

робимо, сенс може бути втрачений. Мета кожного лідера – зробити про-

цес спілкування максимально ефективним і не втратити значення. 

Комунікативні бар’єри можуть виникнути в будь-якій частині ко-

мунікаційної схеми. Ці бар'єри можуть бути пов'язані з відправником 

повідомлення, самим повідомленням, каналом зв'язку та одержувачем. 

Але зараз існують ефективні способи подолання вищезазначених 

бар’єрів з метою покращення якості спілкування. Найскладнішими 

бар’єрами є бар’єри міжкультурного спілкування, де головною переш-

кодою для успішного спілкування є сам засіб спілкування – мова.  

Майже для всіх людей важливо знати як спілкуватися таким чи-

ном, щоб їх правильно розуміли, щоб їх слова не торкалися стіни неро-

зуміння, щоб їх можна було почути і зрозуміти. Для багатьох людей зда-

тність «доносити» свою думку, точку зору, свої знання до партнера є 

частиною професії, тому їм слід звернути увагу на проблему комуніка-

тивних бар’єрів та вдосконалити свої практичні навички для їх подо-

лання. 
Список використаних джерел: 
1. Антипцева А. Комунікативний менеджмент : навч.-метод. посібник / А. Антип-

цева. – Харків, 2013. – 53 с. 

2. Жигайло Н. І. Комунікативний менеджмент: Навчальний посібник / Н. І. Жи-
гайло. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 368 с 
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3. Холод О.М. Комунікаційні технології [текст] підручник / О.М. Холод –Київ: 

«Центр учбової літератури». – 2013. – 211 с.  

 

 

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В 

КОМЕРЦІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Мусієнко А.С. 

Науковий керівник – Великих К.О., канд. екон. наук, доцент 

 

В умовах ринкової економіки з її жорсткою конкуренцією, вижи-

вання і ефективне функціонування комерційних організацій багато в 

чому визначається здатністю керуючих грамотно розпорядитися наяв-

ними фінансовими ресурсами, примножуючи капітал і нарощуючи при-

буток, своєчасно спрогнозувати і запобігти банкрутству суб'єктів госпо-

дарювання. 

Сьогодні фінансовий менеджмент – це сукупне поняття, яке скла-

дається з кілька областей, таких як вищі обчислення в сфері фінансів; 

аналіз бюджету; аналіз вкладених коштів; робота з ризиками; управ-

ління в кризу; оцінка акцій організації [3]. 

Одним з основних напрямків підвищення конкурентоспроможно-

сті корпорації в сучасних економічних умовах є визначення стратегіч-

них пріоритетів і створення умов їх досягнення на основі оптимального 

поєднання ресурсної, фінансової, виробничої бази та кадрового потен-

ціалу компанії. Так, на сьогодні, в умовах конкурентного середовища 

головним інструментом забезпечення стійкості розвитку корпорацій є 

стратегічне фінансове планування. Крім того, сучасні методи стратегіч-

ного планування націлені, перш за все, на посилення конкурентних пе-

реваг підприємства на ринку, а також на попередження наступаючих не-

гативних подій і вироблення заходів адаптації до них. Сьогодні складно 

уявити комерційну організацію без аналізу і прогнозування її діяльно-

сті. Характерно, що в умовах популярної нині цифрової економіки обо-

в'язковим є умова ефективного функціонування українських компаній і 

наявність чітко опрацьованого і обґрунтованого фінансового стратегіч-

ного плану, спрямованого на забезпечення сталого розвитку організації 

в майбутньому періоді. Сучасна методологія стратегічного планування 

фінансової діяльності ґрунтується на різних підходах, що мають в сво-

єму арсеналі різний набір інструментів так званого стратегування [2, 

с.10]. 
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Стратегічний фінансовий менеджмент направлений на реалізацію 

довгострокових фінансових цілей підприємства щодо фінансового за-

безпечення розширеного відтворення шляхом взаємодії його основних 

елементів, до яких можна віднести: управління основним капіталом, оп-

тимізацію структури капіталу компанії (управління довгостроковими 

джерелами фінансування), аналіз фінансових результатів і стану підп-

риємства; ризик-менеджмент; стратегічне фінансове планування (біз-

нес-планування); антикризовий фінансовий менеджмент, банкрутство і 

фінансове оздоровлення; політику корпоративних зливань і поглинань, 

міжнародний фінансовий менеджмент. Тактичний фінансовий менедж-

мент дозволяє забезпечити фінансові аспекти простого відтворення і по-

лягає в управлінні оборотним капіталом, виборі найбільш вигідних ко-

роткострокових джерел позикового фінансування, управлінні витра-

тами з метою їх зниження на підприємстві, аналізі беззбитковості (роз-

рахунку ефекту операційного важеля), поточному фінансовому плану-

ванні (в тому числі бюджетуванні). 

 У ринковій економіці основними цілями фінансового менеджме-

нту комерційних організацій виступають максимізація прибутку і збіль-

шення ринкової вартості звичайних акцій акціонерного товариства. На 

сучасному етапі відбувається зміна цілей фінансового менеджменту, 

обумовлене фінансовими кризами, для виходу з яких організації праг-

нуть уникати банкрутства, знижувати фінансові ризики, утримувати ча-

стки ринку, мінімізувати витрати, підвищувати ринкову вартість підп-

риємства. Таке різноманіття цілей підприємства ще раз підкреслює си-

стемний характер фінансового менеджменту, оскільки в даний час під-

приємствам все важче забезпечити їх реалізацію. Для цього необхідні 

комплексні зусилля як на рівні керівників і власників підприємства, так 

і на державному рівні, в рамках проведення державної фінансової полі-

тики. 

Для необхідності вижити в непростих економічних умовах і забез-

печити конкурентоспроможну діяльність на ринках потрібно на регуля-

рній основі приділяти увагу підвищенню ефективності використання 

наявних ресурсів. Раціональність структури капіталу, достатність кош-

тів для формування активів, стабільність грошових потоків нерозривно 

пов'язані зі здатністю організації оптимально приймати управлінські рі-

шення в поточної, інвестиційної та фінансової діяльності. Це дозволить 

знаходити навіть у складних і нестабільних умовах кошти для іннова-

ційного та інвестиційного розвитку, що забезпечить фундамент перспе-

ктивного успіху [1]. Ні проектування, ні прогнозування діяльності будь-
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якого підприємства неможливо без системи показників фінансового ме-

неджменту, адаптованої для даного підприємства і розробленої в повній 

відповідності зі стратегією діяльності. 

Таким чином, грамотне використання фінансового менеджменту 

допомагає не тільки збільшити ефективність функціонування організа-

ції, але і підвищити якість організаційного процесу в цілому. Фінансо-

вий менеджмент, як складова частина процесу управління організацією, 

сьогодні з кожним днем стає все більш пріоритетним напрямком.. 
Список використаних джерел: 
1. Полухина І.В. Економічний аналіз резервів підвищення конкурентної стійкості та 
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 

ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

Шиляев М.М. 

Науковий керівник – Колесник Т.М., канд. екон. наук, доцент 

 

Трудовий ресурс – один з найважливіших ресурсів в економічній 

системі будь-якої країни світу. У термінологічному сенсі характеризує 

собою частину населення, що є працездатної, тобто чоловіків та жінок 

у віці від 15-ти до 70-ти років. Але вже на етапі роз’яснення термінології 

зустрічається перша проблема, бо наведена вище інтерпретація терміну 

«трудовий ресурс» на нашу думку є неповним, бо не розкриває термін в 

повному обсязі. Окрім звичайної наявності працездатного населення, 

під час обговорення трудових ресурсів, чи то міста, чи то країни, також, 

обов’язково треба розглядати якісну характеристику трудового ресу-

рсу(освіта, технології, соціальна ситуація та інші якісні фактори) 

Ефективне управління та оптимізована робота з трудовими ресур-

сами – запорука успішного економічного розвитку міста. Наразі, в міс-

тах Україні досить багато проблем стосовно цієї теми: 

4. Демографічна ситуація. За даними Головного управління ста-

тистики у Харківській області маємо інформацію, що кількість робочої 

сили станом на січень-березень 2020 року становила 1333,7 (в серед-

ньому за період, тис.осіб), а вже через рік, станом на січень-березень 

2021 цей показник становив 1260,3 (в середньому за період, тис.осіб). 
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Про що це говорить? – Це говорить про те, що однією з фундаменталь-

них проблем міста Харкова є скорочення працездатного населення, на 

5.50% на рік. Основними причинами цього можуть бути наступні фак-

тори:  

 Механічна міграція до столиці та заходу країни, до країн Єв-

ропи, у зв’язку з відсутністю робочих місць та їх ліквідності (про цю 

проблему описано у пункті 2); 

 Природний рух населення. Молоді люди невпевнені у своєму 

майбутньому та обирають «childfree» стиль життя, через що населення 

країни набуває все більшого середнього віку та стрімко зменшується у 

своїй чисельності; 

5. Рівень безробіття в регіоні. Опираючись на дані надані Голов-

ним управлінням статистики у Харківській області маємо наступні по-

казники. Станом на січень-березень 2020 року рівень безробіття серед 

населення становив 5,7 (у % до робочої сили відповідної вікової групи 

15-70 років), звертаючись до статистики за січень-березень 2021 рік спо-

глядаємо приріст безробіття серед населення на 1,5%, що в результаті 

дає результат у 7,2% безробіття серед працездатного населення. Про що 

це свідчить? – про те, що у людей не має роботи з певних причин. При-

чини безробіття: 

 Нестача робочих місць для населення, про це свідчить статис-

тика щодо зареєстрованого безробіття та кількістю вакансій, станом на 

січень 2019 року, навантаження на одну вакансію становить 6 осіб на 1 

робоче місце. 

 Станом на 2020/2021 роки, також, потрібно враховувати нас-

лідки від пандемії COVID-19, проблеми та наслідки якої й зараз зали-

шаються актуальними. Через локдаун багато людей втратило робочі мі-

сця, так і зараз багато зайнятих співробітників відсторонено від вико-

нання обов’язків та роботи через їх відмову від вакцинації. 

6. Не менш важливою проблемою стосовно використання трудо-

вих ресурсів, можу назвати відмови роботодавців брати на роботу мо-

лодих спеціалістів, які щойно закінчили вищі навчальні заклади, через: 

«Відсутність досвіду роботи», а це вже ставить під питання ліквідність 

та раціональність інвестувати молодих людей свій найголовніший ре-

сурс – час, у вищу освіту, яка не дає їм ніяких привілеїв під час пошуку 

роботи. 

Для вирішення описаних проблем, на нашу думку, потрібно дотри-

муватися наступних рекомендацій: 

 Впроваджувати політику повернення кваліфікованих кадрів з-

за кордону. 
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 Стимулювати народжуваність в країні, через соціальні про-

грами та загальне покращення індексу людського розвитку. 

 Регулювати систему оплати праці, стимулювати за допомогою 

цього ланки, в яких спостерігається кадрова криза. 

 Покращувати статус вітчизняної вищої освіти  

 Відновлювати індустріальний сектор міста, за для утримання 

населення на робочих місцях. 
Список використаних джерел: 

1. Головне управління статистики у Харківській області [Електронний ресурс] – 
http://kh.ukrstat.gov.ua 

2. Трудові ресурси України: проблеми та необхідність їх розв'язання на державному 

рівні – І. І. Байдак, І. А. Застава. 

 

 

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

Браславська А. С. 

Науковий керівник – Швед А. Б., канд. екон. наук, ст. викл. 

\ 

Перехід багатьох компаній на віддалений режим роботи є достат-

ньо дієвим методом організації праці підлеглих та способом адаптації 

підприємств до змін у зовнішньому середовищі. 

Під дистанційною роботою розуміється робота співробітника ор-

ганізації поза офісного приміщення із застосуванням систем електрон-

них комунікацій. Для дистанційної, або віддаленої роботи обов’язковою 

умовою є використання електронних систем комунікацій і те, що відда-

лені/дистанційні працівники перебувають в штатному складі персоналу 

організації-роботодавця [1].  

Розглядаючи позитивні ефекти дистанційної роботи у сфері моти-

вації праці можна виділити такі:  

– дистанційний режим роботи дозволяє заощаджувати час праців-

ників протягом дня. У середньому, дистанційна робота заощаджує дві 

години на день, які працівник витрачає на дорогу в офіс та назад. Віль-

ний час, отриманий у результаті зміни режиму роботи, можна витратити 

на саморозвиток чи відпочинок; 

 – дистанційний режим роботи найбільше зможуть оцінити співро-

бітники-інтроверти. Їм простіше працювати на самоті, вони намага-

ються усунути або звести до мінімуму всі відволікаючі фактори, щоб 

зосередитись на трудовій діяльності; 

– дистанційний режим роботи дозволяє заощаджувати фінанси на 

харчуванні, проїзді.  
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Таким чином, віддалена робота як механізм мотивації дає зни-

ження рівня стресу, економію часу, додаткове відчуття безпеки та еко-

номію фінансів.  

Досвід багатьох організацій показує, що у перші місяці віддаленої 

роботи може спостерігатися навіть підвищення ефективності, самовід-

дачі працівників. Відсутність необхідності утримувати офіс, оплачувати 

електроенергію, допоміжний персонал, транспортні витрати працівни-

ків та інше можуть стати запоруками збереження дистанційного режиму 

роботи на постійній основі. 

Незважаючи на позитивні ефекти, існують певні проблеми при ди-

станційному режимі роботи: 

– брак спілкування та зниження відчуття причетності до організа-

ції; 

– необхідність самостійної організації робітника місця; 

 – втрата ефекту синергії під час роботи в команді; 

 – скорочення можливостей нематеріальної мотивації працівників. 

Віддалені співробітники набагато менше почуваються частиною 

колективу, ніж офісні. Ті співробітники, які вимушено перейшли на та-

кий режим роботи, не виняток. Такий формат роботи для більшості но-

винку і викликає стрес, до нього потрібно швидко адаптуватися і при 

цьому не втратити продуктивність [2]. 

Найефективніші способи мотивації співробітників – це правильна 

організація процесу і грамотне управління. Керівнику важливо усвідо-

мити, що ситуація змінилася, і зрозуміти як мотивувати співробітників, 

а не контролювати їх. 

Мотивувати персонал в умовах дистанційної роботи можливо за 

рахунок внутрішньої комунікації, чітких інструкцій, підтримки корпо-

ративної культури та розвитку працівників. 

Для того, щоб працівники відчували себе повноцінними членами 

команди, навіть перебуваючи вдома, необхідно якісно налаштувати ко-

мунікацію між співробітниками та відділами. Продуктивна дистанційна 

робота налагоджується поступово і можлива лише за умов комплекс-

ного підходу до організації робочого процесу. Для реалізації такого під-

ходу необхідно: 

1. Забезпечити належні умови праці – технічні і програмні засоби 

для дистанційної роботи і безперешкодного доступу до мережевих кор-

поративних ресурсів. 

2. Необхідно підтримувати зворотний зв’язок шляхом організації 

регулярних зустрічей в он-лайні для обговорення поточних і майбутніх 

завдань, а також здійснювати і підтримку корпоративної культури. 



 

 

378 

3. Необхідно донести кожному члену команди його обов’язки, очі-

куваний кінцевий результат і терміни виконання роботи. 

4. Індивідуальний підхід до кожного співробітника. 

Отже, дистанційна робота – це невід’ємна складова гнучкості ор-

ганізацій і швидкої адаптації до мінливих умов. Її ефективність зале-

жить не тільки від зусиль компанії, а й від самих працівників, їх внутрі-

шньої мотивації. Найважливіша роль – у керівників, так як для підви-

щення ефективності роботи організації до дистанційної роботи необхі-

дно підходити усвідомлено і продумано. 
Список використаних джерел: 
1. Кривошеєва В.В, Васюренко Л.В. Мотивуюча компонента за дистанційної форми 

зайнятості персоналу. Економіка та управління АПК, 2020, № 1. С. 93 – 100. 

2. Вонберг Т. В. Дистанційна зайнятість працівників: нові виклики та можливості. 
Бізнес-Інформ. 2020. № 4 (507). C. 259–265. 

 

 

ЛІДЕРСТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

 

Котелевець А. В. 

Науковий керівник – Швед А. Б., канд. екон. наук, ст. викл. 

 

На даний час лідерство є однією із центральних проблем менедж-

менту. Управлінська діяльність потребує освічених, активних кадрів, 

здатних приймати відповідальні рішення у ситуації вибору, а також го-

тових виявляти ініціативу та прагнути до самовдосконалення у профе-

сійній діяльності. Вивчення питань лідерства необхідне для форму-

вання методів успішного керівництва, відбору та формування лідерів, 

саме це обумовлює закономірне зростання ролі індивідуального лідиру-

ючого початку в управлінні.  

Здатність об’єднувати людей на користь загальної місії організації, 

вміння повести за собою колектив, запевнити у кращому та світлому 

майбутньому – ось головні завдання справжнього лідера. Лідерство у 

класичному варіанті розглядається як особлива якість, модель поведі-

нки людини чи організації, що забезпечує їй передові позиції. 

В залежності від характеру та масштабу завдань, що постають пе-

ред різними групами, вчені розрізняють три типи лідерів:  

1) політичний тип (державні, громадські діячі);  

2) соціальний тип (у профспілковому русі, різних товариствах – 

наукових, творчих, спортивних);  

3) побутовий тип (у сім’ї, учнівських колективах, студентських 

групах, об’єднаннях за інтересами) [1]. 
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Розвиток лідера описується через розвиток різних індивідуальних 

характеристик: навички, вміння, компетенції, лідерські якості. На різ-

них етапах кар’єри лідера мають значення та розвиваються різні нави-

чки. На нижчих рівнях управління більш потрібні технічні навички, по-

тім зростає значущість навичок вирішення проблем. Крім того, на більш 

високих позиціях для ефективної діяльності важливіше виявляється 

придбання стратегічних навичок та навичок ведення бізнесу. 

У процесі спілкування лідер виконує три основні ролі: 

− роль координатора, який пов’язує одну групу людей з іншою та 

спрощує взаємодію та контакт між ними. Цю роль (імідж і представни-

цтво у зовнішньому світі) фактично може грати номінальний голова фі-

рми, що забезпечує та надихає дії людей, спрямовані на досягнення ці-

лей фірми; 

− роль інформатора, що забезпечує прийом, передачу та обробку 

різноманітних інформації. Цю роль може грати контролер, який слідкує 

за роботою підлеглих, який порівнює її з поставленими цілями. Її може 

взяти на себе розповсюджувач ідей, який в курсі всіх змін, співробітни-

ків, які впливають на роботу, інформує їх про це, що пояснює політику 

компанії; 

−  роль, пов’язана з прийняттям рішень. Її грає керівник, який шу-

кає нові шляхи досягнення цілей і бере на себе всю відповідальність за 

ризики. У сучасних умовах, часто всі ці проблеми лягають на плечі од-

нієї людини, яка виступає у всіх перерахованих вище ролях – лідера. 

Процес лідерства в аспекті послідовності виконання конкретних 

функцій охоплює шість фаз: 

1. Постановка мети – аналіз і формування особистих цілей. 

2. Планування там – розроблення там планів 

і там альтернативних варіантів там своєї діяльності. 

3. Прийняття рішень у конкретних справах. 

4. Організація і реалізація – складання розпорядку дня й організа-

ція особистого трудового процесу з метою реалізації поставлених за-

вдань. 

5. Контроль – самоконтроль і контроль підсумків (у разі необхід-

ності – коригування цілей). 

6. Інформація і комунікації – фаза, властива певною мірою всім 

функціям, оскільки комунікація та обмін інформацією необхідні на всіх 

фазах самоменеджменту. Окремі функції не обов’язково суворо сліду-

ють одна за одною, а можуть переплітатися [2]. 

Реалізація функцій лідера полягає у координації, акумуляції поте-

нціалу організації за для її нормального функціонування та безпереш-

кодного розвитку. Іншими словами, лідер управляє, і оцінити лідерство 
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необхідно за тим, наскільки ефективно він це робить – за мінімальних 

витрат ресурсів забезпечити максимальний ефект. 

Таким чином, розвиток лідерства має здійснюватися на всіх рівнях 

організації та має стати першочерговим завданням першої особи орга-

нізації, а менеджмент має демонструвати зразки поведінки, спрямованої 

на розвиток лідерства. 
Список використаних джерел: 

1. Алфімов Д. В. Зміст феномену «лідерські якості  
особистості» / Д. В. Алфімов // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і за-

гальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [голова ред. ради: А. О. Мо-

наєнко; редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 11 (64). – С. 
44–51. 

2. Гавкалова Н. Теоретичні засади ефективного менеджменту персоналу. // Україна: 

аспекти праці. 2015. № 3. C. 31–37.  

 

 

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Браславська А. С. 

Науковий керівник – Браташ М. А., ст. викладач 

 

Управління маркетинговою діяльністю – це процес планування та 

реалізації цінової політики, просування та розвитку ідей, продуктів та 

послуг з метою впровадження змін, які будуть радувати окремих людей 

та суспільство. При цьому він орієнтується на вирішення завдань 

впливу на рівень попиту та структуру компанії в певний період часу 

шляхом визначення оптимального співвідношення попиту та пропози-

ції, необхідного для досягнення поставленої мети. Управління попитом 

і пропозицією в принципі досягається тоді, коли одна із сторін потен-

ційного обміну розробляє і використовує засоби для досягнення бажа-

ної дії (відповіді) інших сторін. 

Маркетингова діяльність компанії завжди починається з комплек-

сного дослідження ринку, оскільки вона орієнтована на задоволення по-

треб споживачів. У цьому дослідженні досліджується поведінка спожи-

вачів, смаки та уподобання, потреби, уподобання споживачів, мотиви, 

які спонукають їх купувати продукцію, і це дозволяє компаніям якнай-

краще задовольняти їхні потреби. Маркетингові дослідження також 

включають вивчення та прогнозування попиту на товари, аналіз цін і 

продукції конкурентів, визначення місткості ринку та частки компанії в 

ньому. Цей аналіз допомагає оцінити ринкові можливості та визначити 
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привабливий напрямок маркетингу, в якому компанія може отримати 

конкурентну перевагу. 

Умови успішної спеціалізації на маркетингу: 

 організація навчання керівників і спеціалістів основним прийо-

мам та інструментам; 

 навчання відповідного персоналу; 

 створення кадрового потенціалу професійних маркетологів; 

 створення необхідної організаційної структури (спеціальні ма-

ркетингові служби); 

 створення наукового та матеріального забезпечення маркетин-

гових досліджень; 

 високий рівень реалізації елементів маркетингу; 

 механізм стимулювання переправлення на маркетинг. 

Успішна робота компанії залежить від гнучкості системи управ-

ління. Менеджмент, який не встигає за динамічними змінами у внутрі-

шньому та зовнішньому середовищі, викликає «смерть ідеї» і робить 

компанію нездатною до адаптації та розвитку. Організація, яка намага-

ється адаптуватися, також потребує нових технологій управління, нале-

жним чином кваліфікованого керівництва в тому, що сучасна наука на-

зиває «здатністю лідерів до перетворення». Тому управління та органі-

зація бізнес-процесів українських компаній сьогодні мають ґрунтува-

тися на засадах маркетингу та менеджменту. 

Слід зазначити, що зростаюча роль маркетингу у діяльності суб'-

єктів господарювання поступово знаходить свій відбиток у побудові і 

функціях організаційно-управлінських структур. Маркетинг як еконо-

мічна функція пройшов чотири стадії розвитку: функції розподілу, ор-

ганізаційну концентрацію (зосередження на функціях продажів), виді-

лення незалежних маркетингових послуг та його перетворення на зага-

льну функцію управління бізнесом. В умовах зростає важливість внут-

рішнього маркетингу, що є інструментом підвищення мотивації співро-

бітників. 

Також, важливо зауважити, що механізм маркетингової складової 

економічної безпеки підприємства – це сукупність управлінських, еко-

номічних, організаційних, правових та мотиваційних способів узго-

дження інтересів компанії з інтересами споживачів, посередників та ко-

мунікаційної аудиторії середовища. конкурентоспроможність продукції 

принаймні достатня для збереження економічної безпеки підприємства. 

Отже, управління маркетингом – це діяльність всередині компанії, 

орієнтована на ринкове середовище, вона заснована на використанні ін-
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формаційних технологій, постійному спілкуванні зі споживачем, що до-

зволяє підвищити адаптивність інструментів маркетингу до потреб ри-

нку та сприяє досягненню цілей. Управління маркетингом визначає як-

ість його комплексу, в якому компанія здійснює вплив на споживачів, 

створює сприятливе внутрішнє середовище, прагне донести цінності 

компанії та цілі до керівництва та співробітників, задовольнити та роз-

ширити клієнтів. потребує добра клієнтська база. 

 

 

PUBLIC RELATIONS У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Жива В. В. 

Науковий керівник – Браташ М. А., ст. викладач 

 

Сучасний світ не стоїть на місці, постійно розвивається і разом з 

ним розвивається ринок товарів і послуг. Освітній ринок не є тому ви-

ключенням. Посилювання кожен день конкуренції з боку різних курсів, 

тренінгів, вебінарів змушує ЗВО якомога більше уваги приділяти PR. 

Public Relations – це частина маркетингових комунікацій, яка від-

повідає за виконання завдань за двома напрямками: вивчення думки 

громадськості, інформування про неї керівництво організації та ство-

рення й поширення інформації, яка дозволяє громадськості усвідомити 

політику и діяльність даної організації. 

Етапи розробки та реалізації PR-заходів приведені на рис. 1. 

На даний момент заклади вищої освіти використовують PR у на-

ступних цілях: 

1. Формування лояльності до ВНЗ з боку громадськості, тим са-

мим, розширення своєї діяльності; 

2. Поліпшення міжособистісних відносин у ЗВО і зміцнення «ко-

лективного духу»; 

3. Збереження позитивного іміджу та репутації; 

4. Збільшення конкурентоспроможності; 

5. Популяризація ЗВО; 
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Рисунок 1 – Загальна модель здійснення PR-компанії 

 

6. Створення нових спеціальностей і залучення на них студентів; 

7. Обізнаність громадськості про ЗВО; 

8. Залучення партнерів та інвесторів; 

Таким чином, зв'язки з громадськістю в освіті – це спосіб передачі 

інформації через різні канали комунікації для задоволення інтересу до 

освітньої установи. 

Щоб здійснити якісно всі PR-заходи, необхідно проводити дослі-

дження. 

Насамперед, потрібно визначити з якою метою навчальний заклад 

проводитиме PR. Потім слід позначити цільову аудиторію (ЦА), оскі-

льки від цього залежить, які канали комунікації будуть задіяні. Після 

визначення та аналізу ЦА слідує етап розробки ПР-заходів. 

На даний момент вічним та незмінним є Інтернет. Практично з 

будь-якою аудиторією можна взаємодіяти у соціальних мережах та на 

сайтах. Більший відгук від головної ЦА ВНЗ – молоді буде на таких пла-

тформах, як Instagram, telegram-каналах, Tik-Tok. Щоб зацікавити поте-

нційних студентів, в облікових записах навчального закладу повинен 

публікуватися якісний, зрозумілий контент, як інформаційний, так і ро-

зважальний. 

Не варто забувати про дні відкритих дверей, адже ознайомитися з 

навчальною діяльністю в повному обсязі можна лише на них. Але треба 

приділити увагу новим формам проведення зустрічей. Можливо, приду-

мати різноманітні квести, ігри та інше. 
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Можна вводити «студент на один день», коли будь-який випускник 

школи може провести день у ролі студента, відвідавши лекційні та прак-

тичні заняття з групою першого курсу спеціальності, що сподобалася. 

Для старшої ЦА можна розглядати рекламу у ЗМІ. 

Отже, PR повинен стати невід’ємною складовою діяльності ЗВО, 

оскільки гарно побудована комунікація формує імідж. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ 

СТРАТЕГІЙ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

 

Заяць Д. Д. 

Науковий керівник – Браташ М. А., ст. викладач 

 

Маркетингова стратегія – це розробка стратегічних рішень, які 

дозволяють ефективно реалізувати задачі середньострокового та 

короткострокового періодів. Розробка стратегії необхідна для 

забезпечення результативності маркетингових заходів. Реалізація даних 

заходів потребує від будь – якої компанії гнучкості, вміння розуміти, 

пристосовуватися та, в окремих випадках, впливати на хід дій 

маркетингових механізмів за допомогою спеціальних маркетингових 

методів. 

Стратегічний план дає підприємству визначеність та 

індивідуальність, відкриває перспективи розвитку, які задають 

напрямки службовцям, зацікавлює нових можливих спеціалістів та, 

загалом, допомагає підвищити показники з реалізації виробів та послуг.  

Отже, стратегічне планування являє собою єдиний інструмент 

формального прогнозування майбутніх проблем та можливостей, 

забезпечує вищому керівництву умови для створення плану на тривалий 

період і, як висновок, дає підґрунтя для прийняття рішень.  

Визначення маркетингових стратегій, формування та аналіз 

портфеля має проходити з урахуванням стратегічних перспектив. 

Зазвичай процес розробки стратегій передбачає проходження певних 

етапів: спочатку проходить аналіз зовнішнього середовища 

(конкурентів, постачальників, споживачів та інше), після цього розбір 

вже існуючої позиції та перспективних можливостей самого 

підприємства (сировинних, технічних, фінансових та інших). Після 

цього йде етап використання SWOT-аналізу, який ще має назву 

«Матриця первинного стратегічного аналізу» і є найбільш простим і 

доступним методом для розгляду різних аспектів зовнішнього та 

внутрішнього середовищ, що дозволяє дійсно допомогти у виборі 



 

 

385 

оптимальної маркетингової стратегії. Внутрішня ситуація фірми 

відбивається здебільшого у S (Strengts, тобто сили) і W (Weaknesses, або 

ж слабкості), а зовнішня – О (Opportunities, тобто сприятливі 

можливості) та Т (Тhreats, вони ж загрози). SWOT-аналіз є етапом 

розробки маркетингової стратегії, який не тільки аналізує сторони 

компанії, а встановлює зв’язки між ними. 

Сучасні умови диктують підприємствам зацікавленість та активну 

розробку власної маркетингової діяльності. Для цього необхідно вміти 

аналізувати ринкові можливості, відбирати цільові ринки, ефективно 

розробляти ефективний комплекс маркетингу та його втіленням у 

життя. Як висновок, можна сказати, що зміст стратегічного маркетингу 

полягає у пошуку сучасних механізмів рішення, які направлені на 

задоволення потреб споживачів, утримання переваг у порівнянні з 

конкурентами за допомогою певних заходів. Вправне, обґрунтоване 

маркетингове рішення допоможе підприємству вижити у 

несприятливому зовнішньому середовищі. 

Обрання стратегії залежить від ситуації, в якій знаходиться 

підприємство, тому маркетингові програми, як короткострокові, так і 

довгострокові, вимагають опрацьовування та застосування такої 

стратегії, яка за заданих умов найбільше відповідала б державній 

економічній політиці та одночасно забезпечувала комерційним 

структурам необхідну ефективність, рентабельність та матеріальну 

зацікавленість у результатах праці. 

Застосовування методів маркетингу дозволяє поєднати інтереси та 

цілі підприємництва, окремих господарюючих структур із 

громадськими цілями та інтересами, забезпечувати одностайність 

мікро- та макроекономічного підходів до розвитку економіки, що в 

підсумку сприяє зниженню ризику банкрутства. 

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ В 

УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

 

Лисенко І. О. 

Науковий керівник – Браташ М. А., cт. викладач  

 

Неминучість конфлікту особливо актуальна в сучасному різнома-

нітному середовищі, де люди можуть мати кардинально різні цінності, 

стилі спілкування, стилі роботи та типи особистості.  

Насправді багато організаційних конфліктів можна попередити 

або принаймні звести до мінімуму, якщо впровадити такі заходи: 
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 Провести тренінг з вирішення конфліктів; 

 Навчання комунікативним навичкам; 

 Допомога персоналу у розвитку позитивних робочих відносин; 

 Впроваджування тімбілдингових заходів; 

 Розвиток потужних комунікаційний каналів; 

 Створення середовища, яке заохочує до участі; 

 Тренінг лідерів з посередництва в конфлікті; 

 Сторонні послуги посередництва в конфлікті; 

 Впевненість співробітників у чіткому розумінні цілей та пріори-

тетів організації. 

Розвивання навичок зменшення негативного впливу конфлікту 

співробітників, необхідне для успішного вирішення конфліктів, які ви-

никають у їхньому житті. Це дає їм більше впевненості у своїй здатності 

вирішити як особистий, так і професійний конфлікт. Це також робить 

людей ефективнішими у вирішенні незначних конфліктів у міру їх ви-

никнення, замість того, щоб накопичувати їх. 

Навчання комунікативним навичкам сприяє тому, що співробіт-

ники можуть підвищити свою здатність ефективно спілкуватися з різ-

ними особами, а також керувати проблемами спілкування, які часто є в 

основі організаційних конфліктів. 

Позитивні робочі відносини дають співробітникам можливість 

краще пізнати один одного і почуватися комфортніше один з одним. Це 

можна зробити, за допомоги соціальної взаємодії на постійній основі, 

доручень, які ставлять співробітників у контакт з людьми, з якими вони 

зазвичай не взаємодіють, а також можливостям перехресного навчання. 

Процес розвитку команди значно покращує відносини та продук-

тивність в команді, дає можливість членам команди почувати себе ком-

фортніше один з одним, визначити прийнятну поведінку та способи вза-

ємодії, а також визначити, як будуть вирішуватись командні проблеми 

та конфлікти. [1] 

Стратегічно використовуючи інформаційні зустрічі та зустрічі з 

розв'язання проблем із застосуванням різноманітних інструментів орга-

нізаційної комунікації відбудеться покращення комунікації в команді 

чи організації. Такі інструменти включають обговорення віч-на-віч, еле-

ктронну пошту, текстові повідомлення, відео-конференції, онлайн-зу-

стрічі, дошки оголошень, голосову пошту та факси. 

За допомогою офіційних програм залучення співробітників, таких 

як самокеровані робочі групи, і системи пропозицій, які вимагають від 

співробітників думки й винагороджують людей за їхню участь можливе 

створення середовища яке заохочує до участі. Це особливо важливо, 
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оскільки дослідження показали, що програми залучення співробітників 

позитивно впливають як на індивідуальну, так і на організаційну ефек-

тивність. 

Дисфункціональний конфлікт (конфлікт, який заважає продуктив-

ності та заважає досяганню організаційних цілей), рано чи пізно відбу-

деться. Тому організаційні лідери повинні розвивати свої навички посе-

редництва в конфліктах, щоб вони могли допомогти співробітникам ви-

рішувати конфлікти, які неминуче виникнуть. [2] 

Бувають випадки, коли керівник або лідер не може стати посеред-

ником у конфлікті між співробітниками. У такі часи сторонні посеред-

ники в конфлікті допомагають, якщо співробітники відчувають, що у 

них є досвідчена, об’єктивна третя сторона, де вони можуть конфіден-

ційно вирішити конфліктну ситуацію. 

Конфлікти виникають через розбіжності щодо фактів, цілей, мето-

дів чи цінностей. Якщо співробітники (особливо члени даної робочої 

команди) мають однакові цілі, пріоритети та плани, ймовірність виник-

нення дисфункціонального конфлікту через розбіжності щодо фактів, 

цілей або методів низька. 

Багатьох менеджерів звинувачують у привілейованому ставленні, 

і керівники організацій зобов’язані переконатися, що вони поводяться 

рівноправно. Навіть поява преференційної поведінки може створити 

конфліктні ситуації. Ніхто не виграє від конфліктів. Слід уникати сва-

рки через дрібниці та критики колег по роботі. Відносини покращу-

ються, і люди відчувають мотивацію працювати разом і наполегливо 

прагнути досягти найкращих результатів. 
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