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СЕКЦІЯ 1

Проблеми соціальноекономічного розвитку
та управління
підприємствами

3

УДК 658

Адамів М.Є., к.е.н., асистент,
Коць І.І., асистент,
Національний університет «Львівська політехніка
ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТОЛІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
В сучасних умовах європейської інтеграції України простежується
поглиблення різних видів та форм зовнішньоекономічної співпраці
вітчизняних суб’єктів господарювання, серед яких дедалі більшого
поширення набувають толінгові операції. Мова йде про операції з
давальницькою сировиною у міжнародному контексті, при яких
контрагентом виступає іноземне підприємство або у ролі замовника,
або у ролі виконавця переробних робіт. На жаль, як свідчить практика
ведення толінгової діяльності на вітчизняних теренах, українські
підприємства частіше виконують роль виконавця переробних робіт,
що зумовлено дефіцитом фінансових ресурсів, затяжними простоями
виробничих потужностей, значним рівнем безробіття, тощо. За таких
обставин взаємодія із зарубіжним власником давальницької сировини,
котрий не лише забезпечує переробне підприємство матеріальними
ресурсами, але й фінансує потреби виробничо-господарської
діяльності, є доволі вигідною для національних товаровиробників та
дає змогу вирішити критичні проблеми їхнього функціонування.
Поряд із вищезазначеним, на сучасному етапі серед представників
наукової та бізнес-спільнот часто панує думка про завуальованість
несприятливого впливу толінгових операцій на різні сфери
функціонування
переробного
підприємства
привабливими
пропозиціями власника давальницької сировини щодо ресурсного
забезпечення
діяльності
виконавця
переробних
робіт.
За
переконаннями таких опонентів, негативна дія толінгових операцій
для переробного підприємства характеризується існуванням часового
лагу між початком переробних робіт і її виявом та насамперед
пов’язана з високим рівнем зношення основних засобів, занепадом
самостійної виробничо-господарської діяльності тощо.
Таким чином, для підвищення обґрунтованості управлінських
рішень у толінговій діяльності та забезпечення розвитку переробного
підприємства
розроблено
комплексну
модель
економічного
оцінювання толінгових операцій на підприємстві їхнього виконавця.
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За класичною схемою реалізації толінгових операцій переробне
підприємство фактично не здійснює жодних видатків, пов’язаних із
виготовленням продукції на основі давальницької сировини
іноземного замовника та її збутом. Йдеться про те, що усі витрати, які
виникають в межах ведення толінгових операцій, покриває, як
правило, толінгер, якщо було досягнуто відповідної домовленості із
виконавцем переробних робіт. За інших обставин за переробним
підприємством можуть залишатись окремі види витрат, пов’язані,
наприклад, із зберіганням, пакуванням, навантаженням готової
продукції, тощо. Окрім того, толінгер надає винагороду переробному
підприємству за виконані ним роботи, що формує його прибуток.
У процесі ведення толінгової діяльності переробному
підприємству необхідно ретельно розрахувати собівартість толінгових
операцій, тобто, усі витрати, пов’язані із їх реалізацією, з метою
забезпечення абсолютного покриття таких витрат толінгером,
встановлення обґрунтованого рівня дохідності та досягнення
прибутковості у цій сфері. До структури витрат на виконання
толінгових операцій класично за калькуляційним принципом можуть
бути включені витрати на вітчизняну сировину та матеріали (якщо
така сировина і матеріали використовуються в межах толінгових
операцій), витрати на паливо та енергію на технологічні цілі, витрати
на основну та додаткову заробітну плату основних робітників,
задіяних до виконання переробних робіт, та пов'язаний з ними єдиний
соціальний внесок, витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією
обладнання
(в
тому
числі,
амортизаційні
відрахування),
загальновиробничі витрати, що виникають в межах виконання
переробних робіт (в тому числі, витрати на соціальний захист
працівників, задіяних до виконання переробних робіт), адміністративні
витрати (в тому числі, витрати на оплату послуг сторонніх організацій,
якщо такі послуги використовуються для виконання толінгових робіт,
витрати на сплату окремих податків, мова йде, наприклад, про ті
податки, які виникають в межах толінгових операцій в умовах
використання вітчизняної сировини та матеріалів, реалізації готової
продукції на митній території України, тощо), витрати на збут [1]. При
цьому, слід зазначити, що включення тих чи інших вищезазначених
статей витрат у вартість переробних робіт відбувається на підставі
взаємної домовленості між сторонами толінгової угоди (толінгером та
переробним підприємством). Якщо партнерами було досягнуто згоди
щодо оплати толінгером усіх витрат, пов’язаних із виконанням
переробних операцій, то у такому випадку, як зазначалось вище,
переробне підприємство фактично не здійснює жодних видатків.
Розроблена модель економічного оцінювання толінгових операцій
переробного підприємства пропонує два варіанти проведення
оцінювальних процедур – в оперативному експрес-режимі або
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фундаментальним чином. При цьому вибір характеру оцінювання
відбувається з урахуванням встановлених діагностичних цілей у цій
сфері, котрі нерозривно пов’язані із першопочатковими мотивами
здійснення толінгових операцій на переробному підприємстві. Слід
зауважити, що за одержаними результатами проведення експресоцінювання може бути ухвалено рішення про необхідність реалізації
оцінювальних процедур фундаментального характеру, котрі
забезпечуватимуть отримання комплексної, більш достовірної та
обґрунтованої інформаційної бази щодо ефективності здійснення
толінгових операцій на переробному підприємстві.
Перший етап запропонованої моделі полягає у підготовці
інформаційного забезпечення оцінювання толінгових операцій на
переробному підприємстві, що ґрунтується на пошуку та доборі
різноманітних
інформаційних
джерел,
які
відображатимуть
репрезентативну інформацію про перебіг толінгових операцій на
підприємстві, стан його внутрішнього та зовнішнього середовища,
тощо. Надалі відповідно до одержаної інформації про стан
внутрішнього та зовнішнього середовища переробного підприємства, а
також
масштабності
та
особливостей
ідентифікованих
першопочаткових мотивів реалізації толінгових операцій визначається
характер діагностичних цілей у цій сфері та вид оцінювання. Так, якщо
керівництво при започаткуванні толінгових операцій відштовхувалось
від одного чи декількох мотивів з однієї функціональної сфери та
прагне одержати оперативним чином локальні діагностичні результати
щодо ефективності реалізації толінгових операцій та їхнього впливу на
відповідну сферу функціонування переробного підприємства, то
доцільним є здійснення локального експрес-оцінювання. Якщо ж до
намірів керівництва входить одержання оперативної інформації про
вплив толінгових операцій на різні сфери функціонування переробного
підприємства, то у такому випадку доцільним є здійснення часткового
оцінювання (охоплює декілька сфер функціонування) або
комплексного оцінювання (спрямоване на усі пріоритетні сфери
функціонування) в експрес-режимі. У випадку орієнтації управлінської
ланки на різноаспектні мотиви при запровадженні толінгових операцій
та намірів отримання комплексної ретельно обґрунтованої
інформаційної картини щодо ефективності толінгових операцій та
їхнього впливу на різні сфери функціонування переробного
підприємства слід звернутись до механізму фундаментального
оцінювання.
Механізм економічного експрес-оцінювання толінгових операцій
переробного підприємства ґрунтується на реалізації таких етапів, як
[2]: формування репрезентативної індикаторної бази для експресоцінювання толінгових операцій на засадах використання матриці
співвідношення
індикаторів
експрес-оцінювання
та
мотивів
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переробного
підприємства;
обґрунтування
оптимального
критеріального забезпечення індикаторів для експрес-оцінювання
толінгових операцій; розрахунок фактичних значень індикаторів
експрес-оцінювання толінгових операцій; зіставлення обчислених
значень індикаторів експрес-оцінювання толінгових операцій із
відповідними їм критеріями; інтерпретація результатів порівняння
фактичних значень індикаторів та відповідних їм критеріїв
оптимальності; формування висновку щодо впливу толінгових
операцій на досліджувану сферу або декілька сфер функціонування
підприємства та досяжності цілей реалізації толінгових операцій в
межах встановлених мотивів; прийняття рішення про необхідність
здійснення фундаментального оцінювання толінгових операцій.
Своєю чергою, послідовність фундаментального оцінювання
толінгових операцій переробного підприємства передбачає реалізацію
таких етапів, як [2]: формування структурованої репрезентативної
індикаторної бази для фундаментального оцінювання толінгових
операцій за пріоритетними сферами функціонування переробного
підприємства;
обґрунтування
оптимального
критеріального
забезпечення індикаторів для фундаментального оцінювання
толінгових операцій; розроблення методичного інструментарію для
фундаментального оцінювання толінгових операцій та інтерпретації
діагностичних
результатів;
імплементація
методичного
інструментарію фундаментального оцінювання толінгових операцій;
підготовка та обґрунтування інтерпретаційного структурованого
висновку про ефективність реалізації толінгових операцій та їхній
вплив на діяльність переробного підприємства.
Отже, запропонована модель економічного оцінювання толінгових
операцій дає змогу діагностувати ефективність їхнього здійснення за
різними сферами функціонування, на підставі чого ухвалювати
рішення щодо подальшого розвитку переробного підприємства.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН
Сучасна вітчизняна страхова система в умовах ринку постійно
знаходиться у стані трансформації економічних відносин. Особливим
чином трансформаційні процеси впливають на стан страхових
відносин, які є невід’ємною частиною економічного життя країни.
Страхові відносини постійно розширюють поле свого існування,
супроводжуючись змінами страхової термінології, ступенем та рівнем
державного регулювання, підвищеною залежністю від іноземного
капіталу, відсутністю збалансованості інтересів учасників цих
відносин, незрілими інституційними формами й нормами, а також
низкою зовнішніх та внутрішніх протиріч і парадоксів.
Страхові відносини утворюють доволі складну систему понять,
термінів і категорій (фінансово-економічних, юридичних, соціальних
та ін.), що виникають в процесі виконання ними своїх функцій.
(Останні є зовнішнім проявом сутності страхових відносин). В цілому,
в економічних дослідженнях наведено різні тлумачення поняття
«страхових відносин» та сформована значна кількість його дефініцій,
які було опрацьовано та систематизовано. Таким чином, дослідивши
поняття «страхові відносини» можна зазначити, що це взаємодія
суб’єктів в процесі здійснення страхування, кожен з яких має свій
інтерес.
Поняття «ефективність» відноситься до найбільш загальних і
широких характеристик будь-якої сфери діяльності людини. Так,
Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає
ефективний як «який приводить до потрібних результатів, наслідків,
дає найбільший ефект». В свою чергу латинське слово «ефект» одним
із значень має «…результат, наслідок будь-яких причин, сил, дій,
заходів».
Прагнення досягти результату притаманне всім суб’єктам
страхових відносин. А встановити чи досягнуто результату можливо
лише за умови наявності цілі. Таким чином, можна прийняти, що будьякий суб’єкт отримав результат (ефект), якщо він досягнув поставленої
цілі. Але щоб вирішити – досягнуто цілі чи ні, необхідно спочатку її
сформулювати.
Так, у страхових відносинах головною ціллю є:
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 для страхувальника – отримання відшкодування, яке
максимально покриє понесені втрати в результаті настання страхових
випадків, спричинених реалізацією ризику,
 для страховика – задоволення суспільної потреби в організації
надійного страхового захисту, що можливо лише завдяки високому
рівню його стійкості та платоспроможності;
 для держави – досягнення необхідної страхової надійності
відповідно рівня розвинутих країн та міжнародних вимог. Зазначене не
виключає постановки й інших цілей, наприклад, заощадження певної
суми коштів, отримання прибутку, зосередження грошових коштів для
інвестицій тощо. Проте пріоритетним є якість послуг страхового
захисту страхувальників.
Ступінь досягнення основної цілі в результаті взаємодії основних
учасників страхових відносин і буде визначати ефективність цих
відносин. При цьому важливим є встановлення критерію та показників
ефективності.
Критерій забезпечить оптимальне співвідношення результатів та
затрат, а показники дозволять оцінити якість створеного механізму
процесу відтворення. Таким критерієм, ґрунтуючись на дослідженні
методологічних принципів щодо ефективності, відповідно кожного з
учасників страхових відносин, може бути:
 для страхувальника – корисність страхових відносин;
 для страховика – рівень страхового захисту сумарних ризиків
підприємницької діяльності, майна, життя і здоров’я громадян;
 для держави – рівень страхового захисту та стійкість
економічної системи.
Показники ефективності страхових відносин відображають
кількісну їх оцінку і визначаються окремо для кожного з учасників
таких відносин.
На основі викладеного можна констатувати:
 страхові відносини – це взаємодія суб’єктів в процесі
здійснення страхування;
 в основі страхових відносин у страхуванні покладено окремий
інтерес кожного із учасників цих відносин;
 для визначення ефективності страхових відносин необхідно
чітко виділити такі елементи: суб’єкти, ціль, результат, критерії та
показники відносно кожного суб’єкта страхової системи
 для підвищення ефективності страхових відносин необхідно
узгодити та гармонізувати інтереси страхувальника, страховика й
держави.
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ
МІЖНАРОДНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ
Починаючи з кінця ХХ ст. міжнародний бізнес став настільки
всеосяжним феноменом сучасної цивілізації, що дати цьому складному
явищу світової економіки однозначне визначення дуже важко. На
сьогодні
особливо
гостро
відчувається
значний
вплив
інтернаціоналізації, глобалізації та інтеграційних процесів, які
охоплюють весь світ.
Здатність пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі основна умова в бізнесі і інших сферах життєдіяльності.
Актуальність теми обумовлена тим, що сучасне середовище
міжнародного маркетингу та менеджменту характеризується
надзвичайно
високим
ступенем
складності,
динамізму
і
невизначеності.
Вивченню особливостей сутності, структури та управління
міжнародними корпораціями присвячені роботи М. Менденхелла, П.
Біміш, Г. Перлмуттера, Г. Хедлунга, Н. Ріглі та ін.
Міжнародний бізнес базується на можливості отримання вигод
саме з переваг міждержавних ділових операцій, тобто з того факту, що
продажі певного товару в іншій країні забезпечують сторонам більші
переваги, ніж вони б мали, займаючись підприємницькою діяльністю
тільки в своїх країнах.
Оскільки мова йде про ділові операції, то міжнародний бізнес, як і
внутрішньодержавний, має головною метою отримання прибутку.
Можливості комп'ютеризації, інформатизації і телекомунікацій
принципово змінили характер міжнародного бізнесу, який в сучасних
умовах придбав три принципово нові риси:
 він може ефективно здійснюватися «не виходячи з офісу»;
 він може здійснюватися в режимі реального часу;
 він може за допомогою телекомунікацій охоплювати всі
питання, що цікавлять бізнес (ринки товарів, капіталів, робочої сили,
інформації і т. д).
Міжнародний менеджмент є особливим видом менеджменту,
головними цілями якого виступають формування, розвиток і
використання конкурентних переваг фірми за рахунок можливостей
ведення бізнесу в різних країнах і відповідного використання
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економічних, соціальних, демографічних, культурних та інших
особливостей цих країн і міждержавної взаємодії [1].
Поняття міжнародного менеджменту на сьогоднішньому етапі
формується під впливом розвитку інформаційних технологій, які є
одним з основних факторів глобалізації. Відповідно, сьогодні будь-яку
значну фірму слід розглядати в площині впливу міжнародних
процесів. Завдяки розвитку і існування глобального інформаційного
простору будь-яка фірма може вийти на зовнішні ринки, вибудувати
віртуальну мережеву структуру або взяти участь у вже існуючих.
Комунікаційна діяльність компаній стає все більш динамічною [2].
За допомогою міжнародного менеджменту компанія проникає в
країну не просто за допомогою знання її культури (в широкому
розумінні цієї категорії), але і акумулюючи інтернаціональні і
національні культури і знання, створює певну систему, вигідну для
компанії, і, таким чином, нав'язує своє бачення проблем і шляхів їх
вирішення.
Роль міжнародного менеджменту полягає в забезпеченні такої
взаємодії організації із зовнішнім середовищем, яке дозволяло б
підтримувати її потенціал на рівні, необхідному для досягнення її
цілей, і тим самим давало б їй можливість виживати в довгостроковій
перспективі.
Транснаціональні корпорації визначають кількісні та якісні
показники розвитку світової економічної системи на сучасному етапі.
Незважаючи на справедливу критику щодо їх зловживання
монопольним становищем, нехтування екологічними та соціальними
стандартами, ТНК виступають об’єднуючим елементом між різними за
рівнем розвитку державами, дозволяючи найменш розвиненим країнам
мати доступ до останніх досягнень науки.
Успішність діяльності ТНК в умовах мінливості та нестабільності
глобальної економічної системи та посилення конкуренції залежить у
тому числі від здатності змінювати систему управління всередині
ТНК, ураховуючи науково-технічний прогрес та особливості
національного регулювання приймаючих країн.
Більшість ТНК країн Європи і Північної Америки організовані за
ієрархічним принципом і мають холдингову форму організації. Згідно
з законодавством України, холдингова компанія – «акціонерне
товариство, яке володіє, користується та розпоряджається
холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або
більше корпоративних підприємств» [3]. Разом з терміном
«холдингова компанія», часто використовують подібні поняття
«материнська» або «головна» компанія.
Управлінський підрозділ приймає основні стратегічні рішення
щодо розвитку всіх філій. Така ступінь централізації керівництва
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дозволяє координувати діяльність підрозділів в глобальному масштабі
і максимізувати прибуток компанії в цілому.
Можна виділити основні завдання вищого управлінського
підрозділу:
 комплексне вивчення, аналіз і оцінка зовнішнього середовища
міжнародного з метою виявлення конкурентних переваг фірми;

детальний анализ та оцінка особливостей культури у країнах
перебування та подальше використання цих відомостей за для
вироблення стратегічних рішень щодо функціонування та розвитку
фірми як у даній країні, так і в цілому.
 формування і розвиток багатонаціонального колективу фірми і
її підрозділів у країні базування і в країнах перебування з ціллю
максимізації використання особистого потенціалу працівників,
можливостей окремих колективів і загалом взаємодії всередині фірми;
 пошук, розвиток та ефективне використання різноманітних
можливостей міжнародного бізнес-сервісу (перш за все в сферах
фінансового, технологічного та інформаційного обслуговування
економічних операцій).
Головним фактором формування та успішної реалізації
управлінської системи ТНК в умовах глобалізації є люди, здатні
успішно вирішувати проблеми, поєднануючи інтереси власної та
інших держав, забезпечуючи партнерство між бізнесом і урядами
різних країн, конкуренцію і співробітництво в глобальному масштабі,
адаптуючи управління корпорацією до культурних відмінностей країнучасниць міжнародного співробітництва.
Управління міжнародним бізнесом значних масштабів вимагає
якісно іншої інформаційної бази, подолання мовного бар'єру та
професійного забезпечення управлінських рішень.
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УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Товарні запаси являються основним ресурсом торговельних компаній.
Якість управління ними впливає на показники прибутковості та ліквідності
даних суб’єктів господарювання. Як свідчить практика, різноманітні мережі
мають чітко встановлені правила щодо обслуговування клієнтів та
нормалізовані правила викладування товарів в торговельних залах, але не
мають узагальненої політики управління товарними запасами. В результаті
– одні магазини мають дефіцит ходових позицій асортименту, а інші –
мають їх надлишок, який накопичується на складі. Звичайно, система
управління товарними запасами допоможе виявляти проблемні місця,
вчасно перекидати товар з однієї торговельної точки до іншої, щоб він не
лежав на складі, а був швидко реалізований, що призведе до покращення
показників ефективності управління запасами.
Управління товарними запасами – складна система заходів, спрямована
забезпечити максимально високий рівень обслуговування покупців з
мінімізацією витрат, пов’язаних із утриманням запасів підприємством. Для
покращення логістичної діяльності підприємств їм слід раціонально
управляти товарними запасами. Торгове підприємство повинно
вдосконалювати систему складського зберігання товарів до моменту їх
реалізації, що дозволить зменшити втрати від завантажувальнорозвантажувальних робіт. Управління запасами зводиться до двох основних
напрямків: періодичність поповнення запасів та обсяги закупівлі. Кожне
торговельне підприємство намагається мати якомога ширший асортимент
товарних запасів, щоб задовольнити потреби покупців. Підприємству
торгівлі необхідно мати запаси товарів, достатні для швидкого виконання
всіх замовлень клієнтів. Однак, це в свою чергу, призводить до зростання
витрат на зберігання товарних запасів та до зниження рентабельності. Через
це слід визначати оптимальний розмір запасів, що дозволить приймати
рішення щодо періодичності замовлення партій товарів, визначати їх
кількість та вирішувати поточні проблеми, пов’язані з управлінням
товарними запасами.
Отже, управління товарними запасами – це ключова проблема в системі
управління торговельним підприємством, спрямована на задоволення
попиту покупців, забезпечення безперервного процесу формування та
реалізації запасів, оптимізації витрат на їх обслуговування та зростання
прибутковості підприємства.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОНОВЛЕННЯМ
НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Наявність вагомих кризових тенденцій у вітчизняній економіці,
загострення конкурентної боротьби та динамічність факторів
зовнішнього
середовища
зумовлюють
необхідність
пошуку
додаткових переваг для підприємства, що нададуть змогу забезпечити
стійке та ефективне функціонування суб’єкта господарювання. Однією
із ключових конкурентних переваг виступає виробничий потенціал
підприємства, що являє собою сукупність можливостей до
забезпечення максимально можливого випуску продукції за наявних
виробничих ресурсів. У свою чергу, важливим елементом виробничого
потенціалу підприємства є необоротні активи. Саме від наявності та
ефективності використання необоротних активів залежать такі важливі
показники виробничо-господарської діяльності підприємства, як
обсяги виробництва та реалізації, доходність, прибутковість тощо.
Відмітимо, що на сьогодні однією з ключових проблем, наявних у
сфері управління необоротними активами, є незадовільний їх стан з
точки зору ефективної експлуатації. Відтак, визначення теоретикометодичних засад управління оновленням необоротних активів займає
важливе місце у системі наукових досліджень.
Роль необоротних активів у діяльності підприємства важко
переоцінити, адже вони формують виробничу та техніко-технологічну
базу для усіх господарських процесів, забезпечують високий рівень
конкурентоспроможності суб’єкта господарювання.
До необоротних активів, відповідно до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку № 1, відносяться усі активи
підприємства, що не є оборотними. У свою чергу, оборотними
визнаються активи, передбачувані для реалізації чи споживання
протягом одного операційного циклу або 12 місяців [5]. Виходячи із
зазначеного, цілком доцільно до необоротних активів підприємства
віднести сукупність матеріальних та нематеріальних цінностей
суб’єкта господарювання, що призначені для використання протягом
періоду більше 12 місяців або одного операційного циклу.
Основними складовими необоротних активів виступають
нематеріальні активи, основні засоби, незавершені капітальні
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інвестиції, інвестиційна нерухомість, довгострокові фінансові
інвестиції, біологічні активи та дебіторська заборгованість, інші
необоротні активи. Безумовно, найбільш вагомою за своєю часткою та
роллю у виробничо-господарській діяльності складовою необоротних
активів виступають основні засоби.
Ефективні формування та використання необоротних активів
передбачають організацію науково обґрунтованого та економічно
доцільного управління ними. Процес управління необоротними
активами, на думку І. А. Бланка, передбачає реалізацію наступних
етапів:
1. Аналіз необоротних активів підприємства у попередньому
періоді.
2. Оптимізація обсягу та складу необоротних активів.
3. Забезпечення правильного нарахування амортизації на
необоротні активи.
4. Забезпечення своєчасного оновлення необоротних активів.
5. Забезпечення ефективного використання необоротних активів.
6. Оптимізація джерел фінансування необоротних активів [1,
с. 234].
Вважаємо, що одним з ключових та певною мірою критичних
етапів управління необоротними активами є забезпечення своєчасного
їх оновлення.
Оновлення необоротних активів являє собою сукупність
управлінських дій, спрямованих на забезпечення технічної,
технологічної та конструкційної відповідності необоротних активів
потребам виробничо-господарської діяльності підприємства.
Управління оновленням необоротних активів, на нашу думку,
базується на наступних етапах:
1. Оцінка існуючого стану необоротних активів.
2. Визначення необхідних обсягів та форм оновлення.
3. Здійснення оцінки можливих результатів оновлення.
4. Формування фінансової стратегії оновлення необоротних
активів.
Оцінка існуючого стану необоротних активів здійснюється з
метою встановлення фактичних показників, що характеризують
необоротні активи підприємства, та визначення потреби у оновленні.
На другому етапі визначаються необхідні обсяги та форми
оновлення. Необхідні обсяги визначаються, виходячи із фактичного
стану необоротних активів та стратегічних і тактичних планів розвитку
підприємства. Залежно від обсягів оновлення (або відтворення) може
відбуватися у ракурсі:
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‒ розширеного оновлення (відтворення) – забезпечення зростання
обсягів необоротних активів підприємства;
‒ простого оновлення (відтворення) – оновлення необоротних
активів у тих самих обсягах;
‒ звуженого оновлення (відтворення) ‒ зменшення обсягів
необоротних активів.
Залежно від обсягів та від цілей оновлення необоротних активів на
підприємстві можливі наступні його форми [6]: ремонт (поточний або
капітальний); модернізація; заміна обладнання (придбання, лізинг,
створення тощо).
Здійснення оцінки можливих результатів оновлення необоротних
активів передбачає встановлення впливу рішень щодо оновлення на
результати фінансово-господарської діяльності підприємства з точки
зору обґрунтування доцільності реалізації таких рішень.
Фінансова стратегія, на думку О. О. Кравченко, являє собою
багатофакторну модель дій та заходів, необхідних для досягнення
поставлених перспективних цілей у загальній концепції розвитку у
сфері формування та використання фінансово-ресурсного потенціалу
підприємства [4, с. 36]. Таким чином, фінансова стратегія оновлення
необоротних активів спрямована на:
‒ забезпечення достатнього для оновлення обсягу фінансових
ресурсів;
‒ оптимізацію структури джерел фінансування;
‒ зниження середньозваженої вартості фінансових ресурсів,
залучених для оновлення.
У найбільш загальному вигляді фінансування оновлення
необоротних активів може формуватися з двох основних джерел:
внутрішнього та зовнішнього. Проте, Н. Д. Гнатишина пропонує більш
детальний підхід до структурування джерел фінансування [3]:
1. Самофінансування – передбачає фінансування оновлення за
рахунок внутрішніх джерел фінансових ресурсів. У межах
самофінансування науковець пропонує виділяти внутрішнє (за рахунок
амортизаційних відрахувань, нерозподіленого прибутку тощо),
зовнішнє (за рахунок додаткових внесків засновників, емісії акцій
тощо), комбіноване самофінансування.
2. Боргове фінансування ‒ фінансування за рахунок залучених
фінансових ресурсів. Включає такі підвиди: довгострокове банківське
кредитування (короткострокове, як правило, для фінансування
необоротних
активів
не
використовується);
позабанківське
фінансування (включає всі інші види довгострокового залучення
фінансових ресурсів); комбіноване боргове фінансування.
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3. Комплексне фінансування – передбачає використання як
власних, так і залучених фінансових ресурсів. Включає наступні
варіанти: традиційне фінансування та проектне фінансування [3].
Зрозуміло, що найчастіше використовується поєднання різних
джерел фінансування оновлення необоротних активів підприємства.
Водночас, комбінування різних джерел ставить особливий наголос на
необхідності оптимізації їх структури. Узагальнюючи наукові
надбання, Н. М. Внукова та М. В. Пристінська наводять такі підходи
до оптимізації:
а) всі потенційні джерела фінансування ранжуються за показником
їхньої вартості у порядку зростання та здійснюється вибір найкращого
варіанта за мінімальним значенням показника;
б)
враховуються
середньозважена
вартість
капіталу,
рентабельність власного капіталу, міра фінансового ризику;
в) критеріями є максимізація рентабельності власного капіталу та
фінансової спроможності підприємства, мінімізація середньозваженої
вартості капіталу та фінансового ризику [2, с. 50].
Отже, управління оновленням необоротних активів підприємства є
комплексним, водночас, вкрай важливим процесом, метою якого є
забезпечення реалізації цілей суб’єкта господарювання у сфері
управління необоротними активами в цілому.
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Біліченко С.П., науковий співробітник,
Інститут економіки та прогнозування НАН України
МІГРАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Ситуація на світовій політичній та економічній арені сьогодні
швидко змінюється та істотно впливає на переміщення жителів
планети з одних регіонів в інші, більш, на їх погляд, безпечні,
благополучні і перспективні. Як і будь-який інший процес, такий
перерозподіл народонаселення не може не мати певних наслідків, які
відображаються на самих різних сферах життя суспільства, і особливо
– на ринку зайнятості. Вплив міграції на ринок праці виражається в
істотних змінах для обох сторін – приймаючої і тієї, звідки
спостерігається витік робочої сили.
Функціонування ринку праці засновано на тому, що населення, для
того щоб вести нормальну життєдіяльність, змушене продавати свою
працю за винагороду, яка представлена у формі оплати праці. Тут
специфічними товаром є праця – певна сукупність інтелектуальних,
духовних, фізичних здібностей людини, які, загалом, є індивідуальний
трудовий потенціал. З іншого боку, ще одна частина населення згодна
оплачувати працю найманих працівників. На ринку праці вони є
роботодавцями.
До початку 90-тих років основний ресурс на ринку праці України
становили співробітники бюджетної сфери або «бюджетники».
Це люди, які ще кілька років тому отримували заробітну плату від
держави в невеликому, але достатньому для життя розмірі і мали
певний набір соціальних гарантій. У 90-ті роки ситуація різко
змінилася, і більшість з них втратили почуття стабільності та
позбулися джерел доходу.
У ті роки якраз почав зароджуватися комерційний прошарок
ринку, і більшість пропозицій роботи були в тому, чи іншому вигляді
пов'язані з торгівлею. Для багатьох торгівля і підприємництво стали
виходом. Навіть в умовах обмеженого рівня доходів населення, ринок
швидко розвивався, прагнучи заповнити багаторічний дефіцит
споживчих товарів. Деякі з тих, хто став працювати в торгівлі,
намагалися відкрити свій бізнес. У ті роки це не вимагало значних
інвестицій. Головною проблемою 90-х стала непрозорість і підвищена
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криміналізація ринку. Це робило зону «бізнесу» ризикованою та
некерованою.
Сьогодні обставини в Україні дуже щільно пов'язані зі світовою
ситуацією і залежать від впливу європейського та світового
економічного становища.
Сприятлива ситуація для працівників в сегменті традиційної
зайнятості не стабільна, тому що вона в першу чергу залежить від
курсу гривні і світових цін на нафту.
Ситуація, що склалася не довговічна, тому що не підтверджена
реальним зростанням економіки. До того ж зростання заробітних плат
у відриві від економіки заважає розвитку останньої через високу
вартість праці. В країні зосереджено мало виробництв, ринок
наповнений закордонними товарами.
Бізнес в Україні
вкрай політизований і схильний до
непередбачуваних з економічної точки зору змін.
Все це не сприяє економічній стабільності. Але ці факти присутні
давно і під їх впливом не тільки Україна, а й країни СНД існують
багато років. Останнім часом до них додалися інші, які докорінно
впливають на ринок праці.
Міжнародна міграція робочої сили має істотні і неоднозначні
економічні та соціальні наслідки як для країни еміграції, з якої
відбувається відтік робітників, так для приймаючої країни, де має
місце приплив іммігрантів. Очевидно, що людина, яка вирішила
шукати собі роботу в іншій країні, йде на значний ризик і повинна
бути готова до суттєвих недоліків як матеріального (витрати на
переїзд, пристрій на новому місці проживання, тощо), так і
психологічного плану (відрив від звичного укладу життя, друзів і
родичів, необхідність пристосовуватися до традицій і звичаїв в чужій
країні, тощо). Якщо людина йде на ці витрати, значить, вона
розраховує на значний виграш. Цей виграш також може носити різний
характер, оскільки імміграція може породжуватися не тільки
економічними причинами. Часто іммігрант прагне до придбання
політичної або ідеологічної свободи. У ряді випадків стимулом до
переїзду в іншу країну стає чисто психологічна "полювання до зміни
місць". Однак ці політичні, ідеологічні або психологічні чинники,
незважаючи на всі їхні значення в житті людей, практично не
піддаються кількісній оцінці. Тому будемо виходити з того, що
основним фактором, що породжує переміщення робочих між країнами,
є різниця в рівні реальної заробітної плати [1].
Практика показує, що міграційні процеси відбуваються і між
країнами, що є на однаковому рівні економічного розвитку. Така
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міграція зумовлюється переважно неекономічними причинами, до
яких можна віднести порушення прав людини, політичні
переслідування, релігійні, екологічні та причини особистого
характеру[2].
Головного особливістю сучасної міграції є постійне зростання її
масштабів. У світі значно зросла кількість країн, з яких виїжджають і в
які прибувають мігранти. За даними міжнародної статистики не менше
125 млн. громадян живуть сьогодні за межами своїх країн, у тому числі
понад 20 млн. українців.
Але значними в Україні є втрати ринку праці від експорту
«інтелектуальної» частини робочої сили. Ці втрати чинять вплив на
трансформацію ринку праці та проявляються як:
 втрати кваліфікованих спеціалістів, що мають першорядне
значення
для країни (науковці, інженери, програмісти, медики);
 безповоротні втрати значних коштів, вкладених в освіту та
втрата кадрів, а також результатів їхньої майбутньої творчої
діяльності;
 скорочення
можливостей
розвитку
сучасних
видів
виробництва;
 унеможливлення розвитку національної науки [3].
Процес глобалізації відрізняється зростанням міграційних потоків
трудових ресурсів, а особливого значення набуває переміщення
висококваліфікованих спеціалістів та вчених.
Україна є активним представником та учасником цього процесу і
на міжнародному ринку праці розглядається як постачальник
висококваліфікованих кадрів для багатьох країн світу.
Використання державою міжнародного досвіду у цій сфері
можливо, зокрема, шляхом укладення двосторонніх угод з країнами –
реципієнтами, що гарантують соціальні і юридичні права українських
трудових мігрантів. Крім того, необхідним кроком є вдосконалення
українського міграційного законодавства, яке регулює питання
зовнішньої трудової міграції. Проведення інформаційних кампаній для
мігрантів; стимулювання грошових переказів мігрантів на
батьківщину; створення механізму впливу на агентства по
працевлаштуванню за кордоном та залучення їх до реалізації
двосторонніх угод; створення умов для забезпечення зворотного
характеру трудової міграції і тощо.
Розглянемо основні проблеми міграції.
Для країн, з яких відбувається відтік населення, вигода в тому, що
після повернення ці люди привозять свої заощадження, які вони
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можуть вкласти у власну справу.
В країнах, що приймають,
іммігранти сприяють нормальній роботі деяких трудомістких галузей,
які користуються маленьким попитом з боку населення. Зараз в деяких
країнах частка іноземних робітників, зайнятих в певній галузі,
настільки висока (понад 30%), що вони вже просто не можуть
відмовитися від їхніх послуг і потрібна все більша кількість
іммігрантів для нормального безперебійного функціонування [4].
Інша вигода для країн, що приймають мігрантів, в тому, що за
рахунок кваліфікованих кадрів з–за кордону економляться кошти на
навчання власних фахівців у своїй країні. До того ж, як правило, такі
працівники вже мають досвід роботи і зарекомендували себе з кращого
боку на колишньому робочому місці.
Країни-експортери трудових ресурсів отримують вигоду, яка
проявляється в скороченні безробіття в цій країні. Численні
дослідження, проведені в цій сфері, показують, що відтік частини
трудових ресурсів позитивно позначається на ринках праці,
збільшується середній рівень розміру доходів найбідніших верств
населення.
Емігранти за кордоном набувають нові знання і досвід в різних
сферах, які вони можуть застосувати і в своїй країні. Вони освоюють
нові технології, долучаються до нових стандартів організації
виробництва. Після повернення до себе на батьківщину вони можуть
вдосконалювати процес виробництва і соціально-економічний
розвиток в цілому.
Не останню роль відіграють грошові перекази робітниківмігрантів. Вони посилають частину своїх зароблених грошей своїй
сім'ї, родичам, близьким людям, які їх витрачають, природно, вже на
території своєї країни. Такі перекази мають велике значення для
економік найбідніших держав і сприяють поліпшенню фінансової
ситуації.
Скорочення соціальних витрат після від'їзду емігрантів (після
еміграції громадян в інші країни, зникає необхідність їх соціального
забезпечення: навчання, медичні послуги, безпеку і тощо).
Пом'якшення проблеми безробіття (відтік громадян за кордон
знижує напруженість безробіття в країні, скорочуючи пропозицію
праці).
Раніше трудова міграція оцінювалася негативно. Зараз теж існує ця
думка, хоча здебільшого так міркують ті хто не володіє проблемою.
Звичайно, така ситуація може статися при масовій міграції кращих
робітників. Але згідно з дослідженнями така трудова міграція в
багатьох випадках стосується робочих некваліфікованої або
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малокваліфікованої праці. При відтоку ж кваліфікованих кадрів теж
можна знайти позитивні сторони: у освіченої молоді підвищується
шанс знайти гідну роботу в своїй країні. У будь-якому випадку
держава повинна регулювати міграційні процеси і політика, що
проводиться в цій галузі, повинна сприяти покращенню ситуації з
мігрантами.
Міграція, безсумнівно, вигідна обом сторонам, але вона ж
відкриває ряд соціально-економічних проблем. До них відноситься
«витік умів», витрата зароблених коштів на території іншої держави.
Також існує проблема, при якій працівник за кордоном працює не за
своєю спеціальністю, отриманою на батьківщині, а виконує
некваліфіковану роботу, так як не може в повній мірі реалізувати свої
можливості в чужій країні в силу об'єктивних причин.
Отримують свого роду вигоду країни, до яких приїжджають ці
працівники: з'являється дешева робоча сила, так як багато приїжджих
через скрутне матеріальне становище влаштовуються на роботу, яка
вважається низькооплачуваною для розвинених країн. Інших
можливостей у них просто немає, і вони змушені працювати у важких
умовах за невеликі гроші. Робочий тиждень у таких людей часто
довше, а заробітна плата – нижче. Особливо гостро в деяких країнах
стоїть проблема нелегальної міграції.
Як свідчить світова практика, трудова міграція забезпечує
безсумнівні переваги обом країнам, але не виключена й поява гострих
соціально-економічних проблем.
До позитивних наслідків трудової міграції можна віднести:
1. Пом'якшення умов безробіття.
2. Поява для країни-експортера робочої сили додаткового джерела
валютного доходу у формі надходжень від емігрантів, таких як:
– перекази емігрантів із-за кордону (у багатьох країнах, що
розвиваються масштаби приватних переказів становлять 25-50%
доходів від товарного експорту,
– податки на фірми-посередники з працевлаштування за кордоном,
– особисте інвестування іммігрантів (привезення на батьківщину
засобів виробництва і предметів тривалого користування, купівля
землі, нерухомості, цінних паперів),
– капітали від країн-імпортерів робочої сили, що йдуть часто на
відтворення трудових ресурсів, в соціальну сферу,
– скорочення витрат на навчання, охорону здоров'я та інших
витрат соціального характеру, які покриваються для емігрантів іншими
країнами.
3. Придбання ними знань і досвіду в іншій країні.
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4. Можливе вкладення людьми, які повернулися назад зароблених
ними коштів в сферу малого бізнесу, що сприяє створенню додаткових
робочих місць.
Однак імміграція має не тільки економічні, а й соціальні наслідки,
а вони, по більшій своїй частині, негативні для приймаючої сторони.
Зазвичай в містах утворюються квартали й цілі райони компактного
проживання іноземних робітників. Внаслідок невисокого рівня
доходів, нестабільності соціального статусу, багатонаціонального
характеру цієї групи населення, такі райони часто стають зонами
міжнаціональних конфліктів, високої злочинності тощо. До того ж
приплив іноземних робітників рідко викликає позитивні емоції у
місцевого населення в приймаючій країні як це відбувається зараз в
деяких країнах Європи [5].
З огляду на всі перераховані вище економічні та соціальні наслідки
міжнародної міграції робочої сили, держава не може стояти осторонь
цієї сфери.
Міжнародні потоки робочої сили в даний час регулюються і
обмежуються як на національному рівні, так і на рівні міждержавних
відносин. У кожній країні виробляється національна міграційна
політика. Це комплекс законодавчих, організаційних та інших заходів,
спрямованих на регулювання в'їзду в країну і виїзду з неї, надання та
позбавлення громадянства чи іншого статусу проживання в країні,
використання в ній іноземної робочої сили, створення системи
соціального захисту працівників-мігрантів в період їх роботи за
кордоном, регламентування потоків біженців та їх соціальний захист.
При цьому спостерігаються дві тенденції: одна – до відкритої
економіки і, відповідно, до вільного переміщення трудових ресурсів і
населення (наприклад, країни Євросоюзу); інша – до протекціонізму і
обмеженням в області міжнародної міграції. Причому, в силу відомих
причин, друга тенденція останнім сьогодні переважає.
З метою недопущення неконтрольованого впливу міжнародної
міграції на соціальну обстановку і ринки праці більшість розвинених
країн проводить певну міграційну протекціоністську політику,
покликану захистити інтереси свого населення і економіки.
Наприклад, в США за законом про імміграцію, який набрав чинності з
1990 р., починаючи з 1995 р. в країну щорічно допускається не більше
675 тис. осіб. Закон вводить також квоту для осіб, що виїжджають в
США в пошуках роботи, – 140 тис. осіб на рік.
Для нейтралізації негативних наслідків і посилення позитивного
ефекту необхідно використовувати арсенал засобів політики
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державного регулювання цього процесу, вироблений практикою
багатьох країн.
Метою державного регулювання трудової міграції є досягнення
бажаного для приймаючої країни масштабу імміграції, а також відбір
потрібних працівників. У зв'язку з суперечливістю наслідків міграції
державне регулювання цього процесу може бути направлено як на
залучення іммігрантів і стимулювання міграції, так і на скорочення
потоків міграції.
Втручання держави в міжнародний рух робочої сили почалося
значно раніше, ніж його участь в регулюванні зовнішньоторговельних
потоків. Уже в кінці ХVIII ст. У Великій Британії були прийняті
закони, що забороняли промисловим робочим емігрувати за кордон.
Протягом XIX ст. багато європейських країн прийняли закони, що
обмежили в'їзд небажаних осіб. Тоді ж країни стали укладати
двосторонні конвенції, що регулюють міграцію, частина з яких діє і
понині.
У країнах-імпортерах робочої сили система державного
регулювання включає в себе законодавство про юридичний,
політичний і професійний статус мігрантів, національні служби
імміграції, а також міждержавні угоди.
Державні органи багатьох країн, в яких використовується іноземна
робоча сила, проводять цілеспрямовану політику по вибору, розподілу
та використанню іноземної робочої сили.
Робітники-іммігранти зайняті переважно некваліфікованою
працею. В галузі зайнятості на них поширюється принцип: найнятий
останнім, звільнений першим. Існує дискримінація в оплаті праці, хоча
в переважній більшості країн це юридично заборонено. Іноземні
робітники дискримінуються при наймі житла, при спробі отримати
освіту, при зверненні за медичною допомогою тощо.
Однією з форм робочої сили є ротація, яка передбачає постійне
заміщення працюючих мігрантів новими партіями іноземних
робітників. Практикується і контрабандне ввезення іноземних
робітників в обхід існуючого законодавства.
Країни-реципієнти (приймаючі) застосовують такі види обмежень
на в'їзд трудових іммігрантів:
1. Професійна кваліфікація (наявність диплома, певний стаж
роботи за фахом). Мінімальною вимогою до освіти вважається
закінчення повного курсу середньої школи або професійно-технічного
училища, що підтверджується відповідним дипломом. У більшості
випадків диплом необхідно підтвердити або оцінити в приймаючій
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країні. Стаж роботи за фахом в деяких країнах повинен бути від 2 до 5
років;
2. Віковий ценз (зазвичай 20-40 років);
3. Стан здоров'я (заборона на в'їзд наркоманів, хворих на СНІД та
з психічними захворюваннями);
4. Соціальні та політичні обмеження (не допускається імміграція
осіб, раніше засуджених за кримінальні злочини, а також тих, хто
перебуває у рядах реакційних партій);
5. Квотування (законодавче встановлення максимальної частки
іноземної робочої сили в рамках економіки в цілому, окремих галузей і
підприємств, при цьому країни встановлюють квоти на в'їзд іноземців
з певних країн – Азії, Африки).
Економічне регулювання трудової міграції включає:
– сплату іммігрантом мита за працевлаштування;
– першочерговий прийом іммігрантів, які здійснюють інвестиції в
економіку країни-реципієнта;
– податок на підприємців, які використовують працю іммігрантів;
– обмеження часу перебування іноземних робітників в даній
країні.
У країнах можуть діяти професійні та галузеві обмеження на
використання іноземної робочої сили в формі заборон. Явні заборони
прямо вказують професії, якими іноземцям займатися не можна.
Законодавчо встановлюються санкції за порушення порядку
імміграції (депортація, грошові штрафи і / або тюремне ув'язнення).
Вони можуть накладатися як на самих мігрантів, так і на тих, хто
допомагає їм незаконно в'їхати в країну або наймає їх на роботу.
Якщо в країні збільшується безробіття держава може:
– обмежити в'їзд іммігрантів;
– вислати насильно (депортувати) іноземних робітників до їх
батьківщини;
– стимулювати добровільне переселення (репатріацію) робітниківіммігрантів.
Для нейтралізації негативних наслідків і посилення позитивного
ефекту необхідно використовувати арсенал засобів політики
державного регулювання цього процесу, вироблений практикою
багатьох країн.
Метою державного регулювання трудової міграції є досягнення
бажаного для приймаючої країни масштабу імміграції, а також відбір
потрібних працівників. У зв'язку з суперечливістю наслідків міграції
державне регулювання цього процесу може бути направлено як на
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залучення іммігрантів і стимулювання міграції, так і на скорочення
потоків міграції.
Втручання держави в міжнародний рух робочої сили почалося
значно раніше, ніж його участь в регулюванні зовнішньоторговельних
потоків. Уже в кінці ХVIII ст. в Англії були прийняті закони, що
забороняли промисловим робочим емігрувати за кордон. Протягом
XIX ст. багато європейських країн прийняли закони, що обмежили
в'їзд небажаних осіб. Тоді ж країни стали укладати двосторонні
конвенції, що регулюють міграцію, частина з яких діє і понині.
В даний час міграційні потоки регулюються як двосторонніми
міжурядовими угодами, так і багатосторонніми.
Діють Шенгенський договір (Німеччина, Франція, країни
Бенілюксу,
Італія),
Угода
про
створення
загального
північноєвропейського ринку праці (Данія, Ісландія, Норвегія,
Фінляндія, Швеція).
Країнами ЄС наприкінці 1991 р. розроблені коротко-, середньо- і
довгостроково діючі стратегії та різні інструменти стримування
потоків нелегальних мігрантів.
Більшість приймаючих країн визнало вигідним проводити
політику відбору іммігрантів, що допускаються в країну. Імміграційні
правила переглядаються в сторону заохочення «припливу умів» і
обмеження припливу неблагонадійних осіб.
У той же час міжнародна міграція позитивно може позначатися на
країні-експортері: активізується процес руху грошових потоків, що
позначається на рівномірному розподілі вигоди від імміграційних
процесів між двома країнами. Не варто забувати, що в залежності від
ситуації на ринку праці та інтенсивності міграційного процесу
співвідношення вигоди може істотно змінюватися. Крім того,
масштаби цього явища позначаються на податкових виплатах, а також
на державних витратах, особливо якщо мова йде про підтримку
некваліфікованої робочої сили, яка потребує підтримки. Висновок
напрошується сам собою – необхідно шукати методи регулювання
процесу трудової міграції, що дозволить досягти рівномірного
розподілу робочої сили в різних регіонах планети.
Список використаної літератури
1. Онікієнко В.В. Ринок праці та соціальний захист населення
України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення/Інститут демографії
та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. – Київ:
2013. – 454 с.
26

2. Біліченко С.П. Україна в умовах глобалізації та
транскордонного співробітництва/Київський університет імені Бориса
Грінченка. – Київ: 2017. – 218 с.
3. Біліченко С.П., Жовнір С.М. Перспективи європейської
інтеграції України в контексті розвитку імміграційного законодавства
Євросоюзу / Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник
наукових праць. – Випуск 265: В 7 т. – Т.3. – Дніпропетровськ: ДНУ
С.682-694.
4. Лавриненко Л.М. Інтелектуальний капітал як фактор
глобалізацій / Сучасні тенденції розвитку світової економіки : збірник
матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 травня
2017 р. Том ІІ. – Харків : ХНАДУ, 2017. – C. 158–159. – [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://fmab.khadi.kharkov.ua/kafedri/mizhnarodnoji–ekonomiki/naukovi–
konferenciji.html
5.Лавриненко
Л.М. Інтелектуальний
капітал
як
фактор
економічного розвитку / Інформаційне суспільство: наука, технології,
ринки : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., Київ, 17
березня 2017 р. / [уклад. Л.І. Юдіна]. – К., 2017. – Режим доступу
:http://futurolog.com.ua/publish/4/Zbirnyk.pdf#page=32.
УДК 658

Бірюченко С.Ю., ст. викл.
Житомирський державний технологічний університету
ОЦІНКА КАДРІВ – НЕОБХІДНИЙ БЛОК ВЕКТОРНОГО
ВІДОБРАЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Підтримання благоустрою країни та життєвої функції населення
покладено на продовольчий комплекс, що потребує постійної
підтримки та вдосконалення. Програма розвитку агропромислового
комплексу передбачає впровадження заходів щодо підвищення
ринкової вартості підприємств та покращення їх економічного
потенціалу в довгостроковій перспективі.
Даною проблематикою займались такі вчені як, Л. Лігоненко, Г.
Швиданенко, М. Чумаченко, О. Олексюк, І. Рєпіна, Л. Сосненко, О.
Федонін, Н. Краснокутська, Б. Мізюк, П. Шелепницький. Результати
даних досліджень є основою для створення системи діагностики та
управління потенціалом.
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Аналіз літературних джерел показав, що рівень дослідження
економічного потенціалу підприємства дуже високий – від звичайного
розуміння суті потенціалу до таких загальних категорій, як соціальноекономічна система.
Значна кількість сучасних дослідників потенціалу підтримують
ідею векторного відображення потенціалу підприємства [1, 2, 3, 4, 5 та
ін.]. Даний метод надає можливість системно встановити кількісні та
якісні зв'язки між окремими складовими потенціалу, рівень його
розвитку та конкурентоспроможності та як наслідок обґрунтувати та
вчасно реалізувати управлінські рішення щодо підвищення
ефективності функціонування підприємства.
У найзагальнішому вигляді графічна модель потенціалу,
призначена для проведення діагностики можливостей підприємства,
має форму сфери. Така форма відображає всі напрямки діяльності
підприємства і тим самим розкриває складові його потенціалу. Але на
практиці важко користуватися сферичною формою для оцінки
потенціалу суб’єкта господарювання. Тому Рєпіна І.М. у 1998 році
запропонувала спростити графічну модель до форми квадрата
побудованого на основі комплексної рейтингової оцінки за допомогою
системи показників за такими функціональними блоками:
Виробництво, розподіл та збут продукції; Організаційна структура та
менеджмент; Маркетинг; Фінанси [5].
Зводячи у квадраті або у сфері вектори, що відображають різні
види потенціалу, автори стикаються з проблемою різниці одиниць
виміру (зведення за бальною оцінкою не гарантує достовірності) та
різнорідність об’єктів дослідження, до того ж за такою моделлю
кожному з векторів відповідає інший вектор, скерований у
прямопротилежному напрямку. Тоді, якщо взяти вектор виробництва
або менеджменту, то що ж являють собою протилежно скеровані
вектори? Викликає сумнів також виділення саме тих чотирьох блоків,
що вказано у Рєпіна І.М. [4].
Крім цього у зазначеного автора існує дублювання видів
потенціалу у першому (виробництво, розподіл та збут) та третьому
(маркетинг) блоках показників тим самим упускаючи розгляд інших,
не менш важливих складових потенціалу. Варто було б розширити
перший блок за рахунок третього розглядаючи не просто збутову
діяльність юридичної особи, а маркетинговий потенціал. Окремо
третім блоком пропонується виділити «Кадри», що дасть можливість
більш широко оцінити потенціал підприємства.
Оскільки персонал підприємства на сьогоднішній день є основною
рушійною силою, що забезпечує виробничий процес, то як окремий
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блок по оцінці потенціалу підприємства є цілком доцільним і надалі
інтерпретується у вектор на заміну блоку «Маркетинг».
Для оцінки трудового потенціалу існують різні підходи та
методики. В більшості випадків основані на експертних оцінках, що
відбиває суб’єктивність оцінки. Проте особливістю, в даному випадку,
на яку обов’язково слід звертати увагу, є розгляд трудового потенціалу
з якісної та кількісної сторони. Таким чином, нами запропоновано
проводити оцінку трудового потенціалу у блоці «Кадри» при побудові
квадрату потенціалу за економічними показниками такими як:
продуктивність праці, тис. грн./ особу; фонд оплати праці, тис. грн.;
питома вага працівників з вищою освітою в загальній структурі, %;
частка оплати праці в структурі операційних витрат підприємства, %;
трудомісткість чистого доходу; доход 1 працівника підприємства, грн.;
плинність кадрів.
При відсутності деяких даних при оцінці трудового потенціалу
підприємства або враховуючи специфіку суб’єкта господарювання є
можливість заміни запропонованих показників більш вагомими та
суттєвими для обраного підприємства (групи підприємств).
Крім розглянутого слід звернути увагу на періодичність оцінки
потенціалу підприємства. Якщо оцінка потенціалу проводиться в
порівнянні з підприємствами конкурентами, то складно виявити
внутрішні зміни та резерви досліджуваного підприємства,
прослідкувати динаміку змін і зробити узагальнюючі висновки по
певному суб’єкту господарювання. Тобто, не завжди збільшення
величини квадрату досліджуваного підприємства порівняно з
конкурентами буде свідчити про збільшення його потенціалу, оскільки
можуть значно змінитись дані підприємств-конкурентів, які
підлягають оцінці. Також виключається аналіз потенціалу
підприємств-монополістів. Крім зазначеного, варто відмітити
коректність вибору еталонного значення. Тому, пропонується
оцінювати потенціал підприємства в динаміці – порівнюючи за останні
роки, що дасть змогу виявити слабкі та сильні вектори, фактори зміни
потенціалу підприємства.
Запропоновані зміни в побудові графоаналітичної моделі «Квадрат
потенціалу» розглядають потенціал як цілісну систему, в якій складові
всі взаємопов’язані.
Отже, при оцінці потенціалу підприємства графоаналітичним
методом слід максимально охоплювати господарський потенціал
шляхом розбиття його на 4 блоки: Виробництво, розподіл та збут;
Організаційна структура та менеджмент; Кадри; Фінанси. Розгляд
квадрата потенціалу в динаміці надає можливість визначити
29

внутрішню зміну господарського потенціалу та вплив факторів,
визначення резервів. Такий аналіз надасть можливість примати
раціональні та ефективні рішення. Своєчасна діагностика потенціалу є
запорукою його подальшого успіху, а графоаналітична модель є одним
із основних методів діагностики.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах кризового стану розвитку економіки України
особливої
актуальності
набуває
питання
забезпечення
платоспроможності підприємств, яке є найважливішою умовою їх
господарської діяльності. Питання забезпечення платоспроможності
підприємства завжди було актуальним і займало значне місце в розрізі
економічних досліджень, адже саме це поняття є невід’ємним в
ринковій економіці та відповідними для неї концепціями управління
фінансовими ресурсами у суб’єктів господарювання. Кожне
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підприємство прагне підтримувати свій стійкий фінансовий стан,
абсолютну ліквідність та платоспроможність.
Питаннями платоспроможності підприємства займалися як
вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Серед зарубіжних вчених можна
відмітити: Роуз П.С., Ревентлоу П., Ковальов В., Панова Г., Грачов
А.Черкасов В. Е., Шеремет А. Д. Серед українських науковців
дослідження цієї проблеми були відображенні в працях: Мних Є. В.,
Федорович Р. В., Серединської В. М., Гавришко Н., Ярощук С. І.
Бланк, Ф. Бутинець, В. Галасюк, Ю. Журавльова, А. Поддєрьогін, І.
По¬номарьов, Д. Солодух, М. Рибченко, Ю. Тютюнник, А. Шеремет,
Брігхема Є.Ф, Лахтіонової Л.А., Савицької Г.В., Цал-Цалка Ю.С.,
Подольської В.О., Косової Т.Д., Шморгуна Н.П.
При вивченні платоспроможності підприємства ставляться такі
завдання:
дослідити економічну суть та зміст платоспроможності
підприємства, оцінити методику основи розрахунку показників
платоспроможності, здійснити аналіз платоспроможності ПАТ
«Житомирський маслозавод», запропонувати напрями забезпечення
платоспроможності підприємства.
До цих пір не існує єдиного визначення сутності
платоспроможності підприємства, оскільки різні автори трактують це
поняття по своєму.
В результаті узагальнених визначень платоспроможності
підприємства, які вже існують, деякі дослідники виділяють багато
підходів щодо трактування цього поняття, зокрема:
- вітчизняний - платоспроможність визначають як важливий
показник фінансової стійкості (Н. В. Тарасенко, В. І. Іващенко, Є. В.
Мних, В.М. Мельник) [ 2,5];
- західний - платоспроможність представлена як наявність власних
оборотних коштів та здатність покривати збитки (Й. Ворст, П.
Ревентлоу, Дж. Депалленса, Дж. Джоборда) [3,4];
- російський - платоспроможність визначається як здатність
підприємства виконувати свої зобов'язання (В. В. Ковальов, М. М.
Крейніна, М.С. Абрютина, А. В. Грачова, Е. І. Уткіна, А. Д. Шеремет)
[1, 4].
Переважна кількість вчених розглядають платоспроможність
підприємства як здатність погашати свої грошові кошти або
короткострокові фінансові зобов’язання.
Виходячи з цього доцільним буде запропонувати узагальнююче
визначення поняття платоспроможності, яке найчіткіше розкриє його
сутність. Отже, платоспроможність - це здатність підприємства
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наявними в нього ресурсами своєчасно та в повному обсязі
розрахуватися по своїм борговим зобов'язанням, що вже настали і
потребують негайного погашення.
Методика розрахунку основних показників для оцінки
платоспроможності:
1)
коефіцієнт
загального
покриття
(потенційної
платоспроможності) (Кзп) розраховується як відношення поточних
активів до поточних пасивів:
Кзп= Ф.1( р. 1195) / ( р. 1695)
(1.1)
2)
коефіцієнт
швидкої
ліквідності
(розрахункової
платоспроможності) (Кшл) розраховується як відношення грошових
коштів, короткострокових фінансових вкладень та дебіторської
заборгованості до поточних пасивів:
Кшл= Ф.1(сума р. 1110-1190) / (р. 1695)
(1.2)
3)
коефіцієнт
абсолютної
ліквідності
(грошової
платоспроможності) (Кал) розраховується як відношення грошових
коштів та короткострокових фінансових вкладень до поточних пасивів:
Кал=Ф.1(сума р. 1160-1165) / (р. 1695)
(1.3)
Дослідження ліквідності та платоспроможності підприємства
проводилося на ПАТ «Житомирський маслозавод». Дані дослідження
свідчать про стабільність фінансового стану підприємства та
тенденцію до його покрашення.
Таблиця 1.1
Показники ліквідності та платоспроможності
Відхиле
Роки
ння
2016 р.
№ з/п
Показник
2014
2015
2016 до 2014
р.,
+/–
Загальний
коефіцієнт
1
1,82
2,23
2,08
0,26
покриття (платоспроможності)
Коефіцієнт
швидкої
2
0,95
1,12
1,20
0,25
ліквідності
Коефіцієнт
абсолютної
3
0,02
0,04
0,02
ліквідності
Маневреність
робочого
4
1,06
0,90
0,87
-0,19
капіталу
З проведеного аналізу можемо сказати, що коефіцієнт покриття
показує, що на 1 грн. короткострокових зобов’язань припадає 1,82–
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2,08 грн. оборотних коштів. Значення показника у 2014 р нижче
нормативного значення(>2) та показує критичну ступінь ліквідності. У
2015-2016 роках значення відповідає нормативу, і свідчить те, що за
рахунок грошових коштів та очікуваного фінансового надходження
підприємство може погасити повністю поточні зобов’язання. Значення
коефіцієнта швидкої ліквідності за 2014-2016 роки є меншим за
нормативне значення, тобто підприємство спроможне негайно
погасити в 2016 р лише 2% поточної заборгованості за рахунок
наявних коштів. дорівнює нормативному значенню (>1) і підприємство
може швидко розрахуватися зі своїми боргами.
Одним із важливих факторів аналізу платоспроможності є
розрахунок впливу окремих факторів на приріст результативного
показника. Для цього використовуються такі методи: індексний,
абсолютних і відносних різниць,
ланцюгових підстановок,
інтегральний та ін. Найбільш узагальненим є метод ланцюгових
підстановок, який використаємо у даному дослідженні.
Таблиця 1.2
Розрахунок впливу факторів на коефіцієнт загального покриття
Підстановка Оборотні
Поточні
Результуючий Розмір
активи
зобов’язання
показник –
впливу
(Х1)
(Х2)
коефіцієнт
фактора
покриття
(У)
«0»
231074
126917
1,82
0,000
«1»
«2»
Сумарний
вплив
факторів

340320
340320

126917
163814

2,68
2,08

0,86
0,26
1,12

Внаслідок факторного аналізу проведеного за період 2014-2016
роки нами виявлено, що внаслідок збільшення обсягів поточних
зобов’язань на 29,07 відсоткових пункти або на 36897 тис. грн.
коефіцієнт покриття збільшився на 0,26пунктів і становить до кінця
року 2,08. Загалом ситуація розглядається як позитивна для
підприємства, оскільки коефіцієнт покриття більше 1, це означає, що
на 1 гривню поточних зобов’язань припадає 2,08 гривні оборотних
активів. Це означає, що підприємство досить прибуткове.
Отже,
оцінка
рівня
платоспроможності
підприємства
характеризується своїм достатнім станом співвідношення фінансових
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ресурсів і поточних зобов’язань, адже показники ліквідності і
платоспроможності
перевищують
нормативні
значення,
що
характеризує підприємство як платоспроможне.
Здійснюючи та узагальнюючи результати аналізу, необхідно також
звернути увагу підвищення прибутковості діяльності, враховуючи
взаємопов’язаність і взаємозалежність показників: рентабельність –
обіговість –
заборгованість, що частково вирішує проблему
забезпечення платоспроможності підприємства.
Отже, показники платоспроможності мають важливе значення в
системі показників діяльності підприємства, оскільки вони
забезпечують підтримку фінансової рівноваги підприємства.
Досліджуване підприємство є платоспроможним. Щоб захистити
своєю дiяльність та наростити нові виробничі потужностi та ринки
збуту, менеджмент підприємства постiйно працює над розширенням
виробництва, впровадженням iнновацiйних технологiй та видiв
продукцiї, розширює ринки збуту продукції, продовжує збiльшувати
обсяг реалізації своєї продукцiї, адже цьому допомагає поліпшення
роботи мережi дистриб’ютора, зростання кiлькостi охолоджуваного
устаткування, частіша присутність в торгових мережах, активна робота
маркетолога та вихід на ринок нових та сучасних видів асортименту
товарів.
Тому, з метою задоволення диференційованого розвитку на
майбутнє, підприємству буде доцільним запровадити нову
швидкопереналагоджувану технологічну лінію, що забезпечить
виробництво морозива широкого асортименту. Проте підприємству
необхідно ще більше підвищувати свій рівень.
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НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Проблема ефективності господарської діяльності посідає важливе
місце у системі актуальних проблем економіки. Цікавляться нею нe
лише власники приватних підприємств, a й керівники держави. Сувора
конкурентна боротьба на ринку ставить особливий наголос на
забезпечення стійкості функціонування та розвитку вітчизняних
суб’єктів господарювання. Відтак, формування високого рівня
конкурентоспроможності
задля
забезпечення
стабільного
господарювання в умовах загострення конкурентної боротьби набуває
особливого значення. Відмітимо, що одним з ключових факторів
забезпечення конкурентоспроможності підприємства є ефективність
його господарської діяльності. За таких умов, пошук нових підходів,
методів та інструментів забезпечення ефективності господарської
діяльності набуває особливого значення. Критерій ефективності або
економічної доцільності повинен бути в основі будь-яких
управлінських рішень.
Теоретичні та методичні засади управління ефективністю
господарської діяльності поклали у центр кола досліджень такі
науковці, як Т. В. Боярина, М. В. Братанич, А. Братусь, О. Кононенко,
Ю. Б. Кошубіна, О. Маханько, В. О. Подольська, Ю. С. Цал-Цалко,
О. В. Яріш та ін. Водночас, окремі питання теоретико-методичного
характеру залишаються дискусійними, а отже, потребують додаткових
досліджень. Зокрема, ретельних досліджень вимагає проблема
формування теоретико-методичних засад управління ефективністю на
рівні окремих суб’єктів господарювання.
Управління ‒ це сукупність прийомів, форм і методів
цілеспрямованого впливу на об’єкт з метою досягнення конкурентних
цілей [3, с. 104]
Виокремлюючи поняття ефективності та результативності, можна
виділити два види управління ефективністю діяльності підприємства:
‒ ефективне керівництво, яке забезпечує перспективний,
інноваційний розвиток та стратегічний успіх;
‒ результативне керівництво, яке уможливлює тимчасове
досягнення короткострокових цілей [1, с. 14].
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Загалом, поняття управління ефективністю включає в себе ряд
напрямів залежно від функціональних сфер діяльності підприємства,
які разом складають систему.
Основні напрями управління ефективністю діяльності для
підприємств виробничої сфери (рис. 1).
Управління ефективністю
Управління виконанням плану виробництва та
поставок продукції
Управління якістю продукції
Управління ресурсами
Управління розвитком виробництва
Управління соціальним розвитком персоналу
Управління охороною навколишнього середовища
Рис. 1. Напрями управління ефективністю господарської діяльності
підприємства [4, с. 24]
Зазначена класифікація напрямів лежить в основі управління
ефективністю суб’єктів господарювання у різних сферах діяльності. На
нашу думку, особливого значення комплексний підхід до постановки
та досягнення цілей у різних напрямах управління ефективністю
господарювання набуває особливого значення у контексті розвитку
соціально-відповідального підприємництва. Відтак, у системі цілей
підприємства важливе місце належить не лише забезпеченню
прибутковості, але й реалізації суспільних інтересів, захисту
навколишнього середовища, соціальному розвитку персоналу тощо.
Отже, проблема ідентифікації ключових напрямів управління є вкрай
актуальною для побудови соціально відповідального бізнесу.
Необхідність досягнення цілей діяльності підприємства висуває
низку вимог до організації управління ефективністю господарської
діяльності:
‒ інтегрований характер. Будь-яке рішення щодо забезпечення
ефективності господарювання прямо або опосередковано впливає на
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всі сфери діяльності підприємства;
‒ комплексний характер управлінських рішень. Вплив рішень у
сфері управління ефективністю може мати суперечливий характер з
позиції функціонування усіх підсистем підприємства. Так, наприклад,
додаткове вкладення коштів у довгострокові інвестиції, що носять
прибутковий
характер,
може
призвести
до
зниження
платоспроможності підприємства. Відтак, управління має носити
комплексний характер та враховувати усі наслідки рішень,
збалансовувати їх з позиції усіх підрозділів підприємства;
‒ високий динамізм управління. Змінність умов функціонування
підприємств обумовлює доцільність формування гнучких структур
управління, що уможливлять швидке реагування на зміну факторів
середовища діяльності;
‒ альтернативність. Передбачає врахування усіх можливих
сценаріїв розвитку подій та досягнення цілей та обрання найкращого з
альтернативних рішень;
‒ пріоритетність стратегічних цілей. Під час управління
безумовний пріоритет має надаватися стратегічним цілям розвитку у
випадку їх конфлікту з тактичними цілями [4, с. 23-24].
Отже, раціонально організоване управління ефективністю
діяльності
є
одним
з
ключових
факторів
забезпечення
конкурентоспроможності підприємства. Таке управління ефективності
повинне мати комплексний характер, що враховуватиме усі напрями
діяльності підприємства.
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ПРОЦЕС СТРАХУВАННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
Страхування – випробуваний механізм мінімізації невизначеності,
як умови зародження та прояву кризових явищ, який покликаний
забезпечити баланс інтересів всіх учасників страхового процесу.
Взаємодія між учасниками страхових відносин вибудовується в
процесі здійснення страхування.
Процес страхування – це сукупність послідовних дій щодо
організації страхового захисту економіки шляхом передачі ризику чи
його частини страховику; має свої етапи та процедури, щодо кількості
та змістовності яких єдиної думки ні у науковців, ні у законодавців, ні
у практиків немає. Узагальнюючи різноманітні підходи зазначимо, що
організаційні процедури процесу страхування об’єднані в дії
страховика та страхувальника при укладанні та веденні страхової
угоди, оскільки весь комплекс взаємовідносин в процесі страхування
визначається саме страховою угодою. Даний процес немає чіткого
законодавчого закріплення і в найбільш загальному вигляді
складається з п’яти етапів:
1. Подання потенційним страхувальником заяви про наміри
укласти договір страхування.
2. Андерайтинг.
3. Укладання договору страхування.
4. Дія договору страхування.
5. Врегулювання претензій.
На кожному етапі страхової угоди вирішуються певні завдання та
встановлюються відповідні обов’язки сторін страхових відносин.
Фінансово-економічний механізм процесу страхування пов’язаний
із його фінансовим забезпеченням та фінансовим регулюванням
(впорядкуванням за допомогою певних норм, нормативів, резервів,
розрахунків) і також реалізується в декілька етапів. А саме:
1. Реєстрація ризиків (складання їх переліку та надання їм
кількісних та якісних характеристик) та вибір страхового продукту.
2. Здійснення розрахунків за договором страхування.
3. Дія договору страхування.
4. Здійснення розрахунку збитку та розміру страхової виплати (у
разі настання страхового випадку та за фактом понесення втрат).
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5. Здійснення страхової виплати .
На кожному етапі цього процесу здійснюються відповідні
розрахунки, формується певна інформаційна база, складається
звітність, встановлюються певні вимоги та правила.
Організаційний механізм процесу страхування характеризується
низкою особливостей.
На етапі подання страхувальником заяви відбувається первинний
обмін необхідною інформацією між суб’єктами страхових відносин,
ознайомлення із страховими продуктами та правилами й загальними
умовами страхування. Надана інформація дозволяє спеціалісту
страхової компанії присвоїти страховому об’єкту категорію ризику, що
у підсумку вплине на вартість страхування. Найбільш точні та повні
відповіді дозволяють встановити адекватний страховий тариф, який
максимально буде відображати особливості даного об’єкта
страхування, а у підсумку реалізує майновий інтерес страхувальника.
На етапі андерайтингу страховик визначається щодо прийняття
ризику на страхування. Він вивчає та оцінює достовірність наданої
інформації потенційним страхувальником щодо ризику, намагаючись
убезпечити себе від двох видів небезпек:
– небезпеки, пов’язаної із властивостями об’єкта, щодо якого
страхувальник має майновий інтерес;
– психологічної небезпеки, пов’язаної із намірами та діями
страхувальника.
А страхувальник впевнюється в правильності вибору “своєї”
страхової компанії та оптимального страхового продукту.
Якщо страховиком і страхувальником приймається позитивне
рішення щодо участі в страховій угоді, настає третій етап страхової
угоди – укладання договору страхування. Даний етап найбільш
врегульований законодавчо (Цивільним Кодексом України – ст.979999, Законом України “Про страхування” – ст.4, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21,
25, 26, 28, 29), через встановлення 15-ти суттєвих умов договору
страхування. Договір страхування повинен відповідати Правилам
страхування, які згідно чинного законодавства містять 16 суттєвих
вимог.
Підписання договору страхування – фінал значної виконаної
роботи і за традицією страхової справи першою договір підписує
страхова компанія. Договір страхування вступає в силу після сплати
страхових внесків чи обумовленої їх частки.
Далі настає етап дії договору страхування.
Етап врегулювання збитків настає тільки у разі реалізації ризику в
даній страховій програмі. Саме на цьому етапі процесу страхування
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страхова послуга для страхувальника набуває певної відчутності.
Першим кроком на даному етапі є повідомлення страховика про
настання страхового випадку та оформлення страхувальником заявипретензії на отримання страхового відшкодування. Далі відбувається
розслідування страхового випадку працівниками страхової компанії,
залученими експертами – аварійними комісарами, представниками
інших відомств та служб, які володіють необхідною інформацією та
мають відповідні знання, дозволи, повноваження. Тобто, проводиться
експертиза на етапі врегулювання збитків. При її проведенні незалежні
спеціалісти також знову виїжджають до господарства, оцінюють
розмір збитку, його причину та зв’язок із несприятливими умовами
господарювання. В ідеалі оцінку збитку здійснює не той експерт, який
проводив моніторинг або дострахову експертизу, а незалежний
фахівець. Ось тут може проявити свою діяльність Бюро незалежних
страхових експертиз, рекомендацію щодо створення якого в Україні й
пропонує наше дане дослідження.
На підставі отриманої інформації страховик складає страховий акт,
згідно якого й проводиться процедура страхової виплати.
Як бачимо, організаційний механізм процесу страхування в
Україні досить виважений, усталений та регламентований з боку
держави, хоча й має певні суперечності юридичного характеру.
Поряд із організаційним механізмом процесу страхування діє
фінансовий, який також має низку особливостей.
На першому етапі цього механізму процесу страхування
формується перелік ризиків, страхових подій та страхових випадків
щодо страхового об’єкту. Також надаються їм кількісні та якісні
характеристики, прогнозуються можливі наслідки реалізації
усвідомлених ризиків,
здійснюються відповідні
статистичні
розрахунки. Страхувальник, спираючись на низку факторів обирає
метод впливу на усвідомлені ризики.
Дані проведеного анкетного дослідження щодо використання
страхування, як інструменту захисту від ризиків, серед респондентів м.
Житомира свідчать, що основними факторами прийняття їхніх рішень
про участь у страховій угоді є такі: необхідність отримання
банківського кредиту – 85 % респондентів, рекомендації колег,
фахівців – 60 %, довіра до страхової компанії – 55 %, власний досвід –
15 %,оптимальна вартість страхової послуги – 15 %.
Усвідомлюючи ризик, його розмір та у разі прийняття позитивного
рішення щодо участі в страховій угоді перед страхувальником постає
питання вибору страхового продукту за умови визначенням із
страховою компанією.
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Після вибору “свого” страховика та страхового продукту настає
етап здійснення та проведення розрахунків за договором страхування.
Насамперед, встановлюється страхова вартість (W), в залежності
від об’єкта страхування. Далі погоджується розмір страхового
покриття (страхова сума – S), який вважається найбільш прийнятним
для страховика та бажаним для страхувальника в середньому на рівні
70 – 80 %. Такий рівень страхового покриття забезпечує поєднання
інтересів страховика та страхувальника у збереженні об’єкта
страхування та дещо здешевлює страховий продукт.
Наступним кроком на даному етапі страхування є узгодження
страхового тарифу, що в повній мірі впливає на розрахунок страхового
платежу.
Далі розраховується страхова премія і здійснюється страховий
платіж.
Під час дії договору страхування для страхувальника ніяких
процесів у фінансово-економічному механізмі страхування не
відбувається. А страховик вкладає тимчасово вільні сформовані
страхові резерви з метою отримання інвестиційного доходу.
У разі настання страхового випадку страховик досліджує його
причини, встановлює розмір збитку та розраховує страхове
відшкодування. І на підставі страхового акту здійснює страхову
виплату. Цей етап у процесі страхування є найбільш закритий та
непрозорий для страхувальника. У даних розрахунках інтереси
страхувальника практично не захищені. Ось тут і спрацює
адміністратор програм страхування, який повинен стати невід’ємною
частиною побудованої системи процесу страхування.
Отже, в цілому,держаний підхід до процесу страхування в Україні
постійно змінювався. Тому важливо оптимізувати процес страхування
з організаційної точки зору і з позиції застосування фінансовоекономічного механізму здійснення страхування. А для розвитку
вітчизняної системи страхування та побудови ефективних програм
страхування важливе значення має поєднання в його механізмі
забезпечення інтересів всіх сторін страхових відносин на партнерських
засадах. Також в державі необхідно створити бази даних для
здійснення актуарних розрахунків та приведення їх в реалістичний
режим. Вважаємо доцільним запровадження Бюро страхових
експертиз, а в ньому – адміністратора програм страхування, що
підвищить ефективність процесу страхування та дозволить зменшити
тиск такого негативного явища, як шахрайство.
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ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМИ ЙОГО
ПОКРАЩЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Згідно Методики Фонду державного майна України «фінансовий
стан підприємства – сукупність показників, що відображають
наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, реальні й
потенційні фінансові можливості підприємства» [1, ст. 1]. А
фінансовий аналіз діяльності підприємства відповідно з цією
Методикою [1, ст. 1] – це «комплексне вивчення фінансового стану
підприємства з метою оцінки досягнутих фінансових результатів, що
проводиться за допомогою методів фінансового аналізу за даними
фінансової звітності підприємства».
Враховуючи офіційне визначення поняття «фінансовий стан» та
наявні в науковій літературі тлумачення цього поняття [2-4] слід
зазначити, що одним з найважливіших завдань сучасних суб’єктів
господарювання являється пошук та визначення основних напрямів
покращення їх фінансового стану. Основними методами, які
використовуються у процесі здійснення аналізу фінансового стану
підприємства, а також головними складовими фінансового аналізу
діяльності підприємства, є такі: горизонтальний аналіз, вертикальний
аналіз, порівняльний аналіз, аналіз фінансових коефіцієнтів та
факторний аналіз. Аналіз при цьому проводиться як за абсолютними,
так і за відносними показниками [5-7].
Проте в сучасних умовах розвиток економіки України
характеризується нестабільними тенденціями до зростання, що наряду
з негативним впливом чинників як зовнішнього, так і внутрішнього
середовища призводить до погіршення фінансового стану підприємств
і їх фінансових результатів в цілому.
За даними Держстату України проведений аналіз фінансових
результатів діяльності вітчизняних підприємств за 2010-2015 роки [8]
свідчить про суттєве погіршення фінансових результатів вітчизняних
підприємств за видами економічної діяльності як загалом, так і по
промисловості зокрема. Зокрема, протягом 2010-2012 років всього та
по промисловості зокрема, підприємства отримували чистий прибуток,
який проте щороку неухильно знижувався і становив у 2010 році
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всього 13906,1 млн грн (11594,7 млн грн – по промисловості), 67797,9
млн грн (31961,6 млн грн) – у 2011 році та 35067,3 млн грн (2592,4 млн
грн) – у 2012 році відповідно. Починаючи з 2013 року діяльність
підприємств стала збитковою, так збиток становив всього 22839,7 млн
грн (-4181,1 млн грн по промисловості), суттєво зріс у 2014 році і
становив 590066,9 млн грн всього і 178730,9 млн грн по
промисловості; у 2015 році спостерігалось деяке його зменшення
порівняно з 2014 роком і збиток склав всього 373516,0 млн грн (188267,9 млн грн по промисловості відповідно). Натомість, протягом
2010-2015 років зросла частка підприємств до загальної кількості
підприємств, які одержали прибуток: всього з 57,3 % до 73,3 % у 2010
році порівняно з 2015 роком (по промисловості – з 57,0 % до 72,6 %),
що на фоні погіршення фінансового результату (чистого прибутку збитку) можна вважати позитивною тенденцією. Також позитивним
слід вважати те, що зменшилась частка підприємств, які одержали
збиток протягом 2010-2015 років: всього з 42,7 % у 2010 році до 26,7 %
у 2015 році (по промисловості – з 43,0 % до 27,4 %).
На такий стан справ впливає низка чинників як зовнішніх, так і
внутрішніх. До зовнішніх слід віднести такі: значна девальвація

гривні; високий рівень безробіття, зокрема прихованого та
молодіжного; анексія Криму та воєнні дії на сході України;
недостатній рівень досконалості податкової системи;
високий
рівень
тіньової
економіки;
погіршення
інвестиційного клімату та зростання інвестиційного ризику; високий
рівень соціальної напруженості в суспільстві тощо. До внутрішніх
відносяться: неспроможність керівництва підприємств передбачити
погіршення фінансового стану підприємств та розробки адекватних
заходів для уникнення їх у майбутньому й недопущення банкрутства;
зниження обсягів виробництва та реалізації продукції через
неефективну фінансово-економічну діяльність підприємств, зокрема
недосконалу їх виробничу та маркетингову політику; недосконала
кредитну політику підприємства, що призводить до зростання
кредиторської заборгованості; суттєва дебіторська заборгованість, що
наряду з іншим призводить до зменшення можливостей підприємства
здійснювати виробництво і реалізацію продукції; слабка адаптованість
менеджерів до жорстких реалій формування ринку, що призводить
почасти до вибору неефективної фінансової, цінової і інвестиційної
політики.
У результаті негативна дія внутрішніх чинників сприяє
виникненню розбалансованості економічного механізму відтворення
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капіталу підприємств, погіршенню їх фінансового стану, збільшує
ризик настання банкрутства та зниження рівня економічної безпеки.
Враховуючи зазначене до основних напрямів покращення
фінансового стану підприємств в сучасних умовах слід віднести ті, на
основі яких можна розробити комплекс заходів, що можуть бути
реалізовані як на рівні держави, так і окремих суб’єктів
господарювання:
1. Підвищення рівня розвитку економіки за рахунок мобілізації
фінансових ресурсів держави в розвиток пріоритетних секторів
промисловості, зокрема виробничої діяльності тих підприємств, які
спроможні здійснювати випуск продукції, що відноситься до 6-го та 7го технологічних укладів. Важлива роль у цьому контексті належить
машинобудівному комплексу України, інтенсивний розвиток якого
може сприяти забезпеченню економічного зростання держави [9].
2. Покращення соціально-економічної ситуації в країні, зокрема, з
урахуванням монетарної політики держави, впровадження активних
заходів регулювання зайнятості, податкової політики, що сприятиме
зниженню рівня тіньової економіки.
3. Покращення інвестиційного клімату та зменшення
інвестиційного ризику.
4. Зменшення рівня соціальної напруженості в суспільстві.
5. Нормалізація і приведення до міжнародних норм фінансового та
податкового законодавства.
6. Адаптація закордонних методик аналізу фінансового стану, що
дають можливість оцінити сучасний стан вітчизняних підприємств та
уніфікація існуючих, що використовуються у вітчизняній практиці
задля підвищення достовірності його оцінки.
7. Зменшення банківських ставок за кредитами для кредитування
промисловості з урахуванням її пріоритетності для забезпечення
економічного зростання країни (для машинобудівного комплексу,
будівельно-індустріального
комплексу,
легкої
та
харчової
промисловості) та здешевлення послуг банківських установ.
8. Збільшення коштів на розрахунковому рахунку підприємства,
зокрема за рахунок ліквідації основних засобів, які не
використовуються або здачі їх в оренду [10; 11].
9. Активізація інноваційної діяльності підприємств, що сприятиме
зниженню собівартості продукції, раціональному використанню
ресурсів різних видів, ефективному управлінню витратами,
дебіторською та кредиторською заборгованістю;
Визначення основних напрямів покращення фінансового стану
підприємств на основі використання обґрунтованих методів його
аналізу дає можливість визначити орієнтири підприємств як у
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короткостроковій, так і довгостроковій перспективі та розробити на їх
основі адекватні в сучасних умовах заходи покращення фінансового
стану підприємств.
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РОЛЬ МИТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
В умовах європейської інтеграції України перед вітчизняними
суб’єктами господарювання відкриваються перспективні можливості
для прогресивного розвитку при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності. Угодою про Асоціацію між Україною та Європейським
Союзом [1], а саме її частиною, пов’язаною із поглибленою та
всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, для вітчизняних підприємств
передбачено чимало істотних переваг виходу та функціонування на
європейських ринках. Значна частина таких преференцій стосується
митного обслуговування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Так, у Главі 5 Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським
Союзом «Митні питання та сприяння торгівлі» [1] наголошено на
важливості якісного митного обслуговування у створенні
сприятливого міжнародного торговельного середовища. Зокрема, у
документі йдеться про необхідність удосконалення та гармонізації
національного митного законодавства із міжнародними стандартами у
контексті уніфікації та спрощення митних процедур, скасування
значної частини митних платежів, запровадження прогресивних
митних інструментів, скорочення фінансових та часових витрат на
митне обслуговування, тощо. Усі такі заходи повинні реалізовуватись
із дотриманням принципів ефективності, уніфікованості, прозорості,
недискримінаційності, прогресивності.
На жаль, у практиці митного обслуговування вітчизняних суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності спостерігається чимало проблем при
дотриманні митних положень Угоди про Асоціацію між Україною та
Європейським Союзом. На сьогодні спеціалізовані організації
перманентно проводять різноманітні дослідження ефективності
ведення зовнішньої торгівлі вітчизняними бізнес-структурами. Так,
відповідно до Аналітичного звіту за результатами другої хвилі
опитування українських експортерів та імпортерів, підготовленого
Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, серед
перешкод ведення зовнішньої торгівлі значна частина виявилась
пов’язаною із митним обслуговуванням. 21,7% респондентів зазначили
про велику кількість дозвільних документів для експорту, 21,3% - про
значний рівень бюрократії на митниці, 20,8% - про відсутність
спрощених правил визначення походження товару. Окрім того, менше
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20% опитаних вказали на такі бар’єри для експорту, як тривалість
оформлення на митниці, корупція на митниці, вибірковість у рішеннях
щодо митного оформлення, тощо. Ситуація з перешкодами для
імпорту
у
сфері
митного
обслуговування
виявилась
проблематичнішою порівняно із експортом. Так, 44,3% респондентів
вказали на непрозорість визначення митної вартості імпортованих
товарів, 36,7% - на складність митного законодавства, 22,0% - на
бюрократію на митниці. Менше 20% опитаних зіткнулись із
проблемами довгої тривалості очікування на митниці під час митного
оформлення, непрозорості процедур митного оформлення, корупції на
митниці, вибірковості у рішеннях щодо митного оформлення, тощо
[2].
Загалом оцінюючи роботу митниці, лише 13% респондентів у
2016 р. зазначили про її ефективність, натомість 44% - вказали на
необхідність проведення змін, тоді як, 36% опитаних вважали роботу
митниці неефективною. Варто зазначити, що у 2015 р. лише 18%
респондентів оцінювали роботу митниці як неефективну, що свідчить
про погіршення ситуації у цій сфері [2].
Діагностуючи більш деталізовано роботу митниці, респонденти
зазначили про такі ключові проблеми у цій сфері, як: недосконале
митне законодавство (56%), недостатня прозорість та відкритість
(30%), свідоме завищення митної вартості товарів (28%), корупція та
хабарництво (26%), часті зміни структури та керівництва (24%),
застарілість технічного оснащення (22%), фіскальна функція митниці
(16%), непрофесіоналізм інспекторів (13%) [2].
Окрім національного виміру роботи вітчизняних митних органів,
звернемось також до авторитетних провідних міжнародних рейтингів.
Так, відповідно до даних міжнародного рейтингу Doing Business 2017
Україна зайняла 115 місце за параметром міжнародної торгівлі серед
185 держав. Порівнюючи позицію України у 2017 р. із попереднім
роком, слід зазначити про негативну тенденцію, а саме: у 2017 р.
Україну опустилась із 110 місця (2016 р.) на 115 місце. Аналізуючи
більш ретельно причини такої ситуації, було встановлено, що
порівняно із країнами Європи та Азії, а також Організації
економічного співробітництва та розвитку в Україні простежуються
істотні проблеми, пов’язані із значними витратами часу та коштів на
проходження митних процедур [3].
Усе вищевикладене свідчить про існування вагомих проблем у
сфері митного обслуговування вітчизняних підприємницьких
структур, що значною мірою перешкоджають успішному веденню
зовнішньої торгівлі, налагодженню співпраці із іноземними
партнерами, виходу на нові ринки, тощо. В сучасних
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євроінтеграційних умовах зовнішньоекономічна діяльність є одним із
пріоритетних чинників прогресивного економічного розвитку
суб’єктів господарювання, адже, насамперед, дозволяє наростити
прибутковість,
розширити
ринки
збуту,
підвищити
конкурентоспроможність продукції, освоїти прогресивні технології
виробництва, отримати доступ до дешевшої сировини та
ресурсоекономного обладнання, тощо. При цьому, значні фінансові
витрати та затрати часу на проходження митних процедур, що
виникають внаслідок неефективного митного обслуговування,
зумовлюють зниження зацікавленості серед вітчизняних бізнесструктур
щодо
продовження
ведення
чи
започаткування
зовнішньоекономічних операцій шляхом необ’єктивного збільшення
їхньої тривалості та витратності.
Слід зазначити, що митне обслуговування є полісуб’єктним
процесом, який реалізовується на різнях рівнях. Мова йде не лише про
державні та місцеві органи влади (Державну фіскальну службу
України, регіональні митниці, митні пости, тощо), але й про
уповноважених фізичних та юридичних осіб, які здійснюють
спеціалізовані контрольовані види митної діяльності (митних брокерів,
утримувачів магазину безмитної торгівлі, митного складу, складу
тимчасового зберігання, вантажного митного комплексу, вільної
митної зони), некомерційні самоврядні організації митної специфіки
(Торгово-промислові палати, бізнес-асоціації, тощо), а також
безпосередньо
працівників
митного
профілю
суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності. Митне обслуговування не є
одностороннім процесом, а реалізовується у взаємодії різних
вищезазначених суб’єктів залежно від ситуативних умов. Таким
чином, вирішення наявних проблем у митному обслуговуванні на
різних рівнях повинно
відбуватись
спільними зусиллями
представників кожного рівня задля створення ефективної системи
митного обслуговування підприємств.
Так, роль суб’єктів митного обслуговування у розв’язанні
існуючих митних проблем та відповідно забезпеченні прогресивного
економічного розвитку підприємств можна визначити таким чином:
- на рівні державних та місцевих органів влади – створення
сприятливого
митного
середовища
для
оперативного
та
безперешкодного проходження митних формальностей суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності на засадах розроблення прозорого,
уніфікованого та гармонізованого із міжнародними стандартами
митного законодавства, спрощення митних процедур, зниження рівня
бюрократії та корупції на митниці, забезпечення професійної,
стабільної та недискримінаційної роботи представників митних
органів, використання прогресивних митних інструментів та
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технічного оснащення митниці, об’єктивного скорочення вартості
митних послуг, кваліфікованого інформування та консультування
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при підготовці та
проходженні митного оформлення, тощо;
- на рівні уповноважених фізичних та юридичних осіб, які
здійснюють спеціалізовані контрольовані види митної діяльності –
оперативне та професійне надання митних послуг суб’єктам
зовнішньоекономічної діяльності в межах їхньої діяльності для
успішної підготовки та проходження митного оформлення товарів чи
транспортних засобів комерційного призначення;
- на рівні некомерційних самоврядних організацій митної
специфіки – професійне надання митних послуг щодо сертифікації
походження товарів, оформлення карнету ATA, проведення різних
видів експертиз, тощо, кваліфіковане інформування та консультування
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності для успішної підготовки та
проходження митного оформлення їхніх товарів чи транспортних
засобів комерційного призначення, надання допомоги при вирішенні
митних проблем, тощо;
- на рівні суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності –
забезпечення
професійного
митного
самообслуговування
зовнішньоекономічних
операцій
працівниками
суб’єкта
господарювання у взаємодії із представниками митних органів на
засадах кваліфікованого виконання завдань, пов’язаних із підготовкою
до митного оформлення товарів чи транспортних засобів комерційного
призначення.
Список використаної літератури
1. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р.
зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
2. Аналітичний звіт за результатами другої хвилі опитування
українських експортерів та імпортерів «Спрощення процедур торгівлі
в Україні: оцінки та очікування бізнесу 2016/2017 рр.» [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.ier.com.ua/files/Projects/Projects_2014/Trade_Facilitation_dial
ogue/Survey/Trade_facilitation_in_Ukraine_2016_2017_report.pdf
3. Офіційний сайт проекту Світового банку «Doing Business»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org
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СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Одним з основних факторів виробництва є підприємницькі
здібності. Традиційно їх носієм вважається людина, що має творчі або
креативні здібності, вміє нестандартно вирішувати проблеми,
генеруючи принципово нові ідеї, тобто людина-новатор. Відповідно до
цього, вважають, що поняття «підприємницький потенціал»
притаманно його традиційним носіям: підприємцям; менеджерам;
групам осіб, що займаються певними інноваційними проектами;
персоналу підприємства; трудовим ресурсам регіону, країни тощо. В
цьому контексті, його сутність розкривається через характерні риси
людини-підприємця: схильність до ризику, нестандартність мислення,
рішучість,
високий
рівень
активності,
професіоналізм,
відповідальність
тощо.
Основними
напрямками
реалізації
підприємницького потенціалу людей в економіці виступають:
створення та ведення власного бізнесу для підприємців,
підприємницьке управління великими компаніями для менеджерів;
впровадження внутрішнього підприємництва для персоналу
підприємств.
Певні
труднощі
виникають
при
розкритті
сутності
підприємницького потенціалу підприємства. З вище викладеного,
може здатися, що підприємницький потенціал підприємства, це
складова його трудового та управлінського потенціалу, а складові, що
формують майновий потенціал підприємства, не мають відношення до
цього поняття та не приймають участі в його формуванні. На нашу
думку, це помилкове уявлення. Не викликає сумнівів, що для
розкриття сутності цього поняття необхідно розглянути сутність
понять «підприємництво» та «майновий потенціал підприємства».
Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на
власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами
господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і
соціальних результатів та одержання прибутку [1]. Майновий
потенціал підприємства – сукупність можливостей майнових об’єктів,
які контролюються підприємством в результаті минулих подій,
функціонують у матеріальній, нематеріальній, фінансовій формах та,
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системно використовуючи які в господарській діяльності,
підприємство очікує отримати економічні вигоди, включаючи
синергетичний ефект, в майбутньому у формі чистого доходу, доданої
вартості, чистого прибутку та власного капіталу [2, с. 8]. Виходячи з
наведених визначень, можна зробити наступні висновки:
по-перше, підприємство як господарюючий суб’єкт є суб’єктом
підприємництва
(крім
некомерційних
підприємств,
метою
господарювання яких не є отримання прибутку), отже, є носієм
підприємницького потенціалу;
по-друге, в процесі використання майнового потенціалу
підприємство очікує отримати економічні вигоди у тому числі
прибуток, тому при розкритті сутності та складових підприємницького
потенціалу слід враховувати його сукупний потенціал, а не тільки
трудовий та управлінський.
Виходячи з вище викладеного, під підприємницьким потенціалом
підприємства ми розуміємо сукупність наявних та потенційних
можливостей та ресурсів, які контролюються підприємством в
результаті минулих подій, ініціативне, самостійне, систематичне, на
власний ризик використання яких має на меті досягнення економічних
і соціальних результатів та одержання прибутку.
Крім того слід зазначити, що підприємницький, як і сукупний,
потенціал підприємства є відкритою системою, тому на його
формування та ефективне використання буде впливати багато
зовнішніх чинників, зокрема: науково-технічний прогрес, розвиток
потреб та уподобань споживачів, економічна політика держави,
процеси глобалізації тощо.
Список використаної літератури
1. Господарський кодекс України: чинне законодавство України зі
змінами та доповненнями станом на 25 серпня 2009 р. –К.,192 с.
2. Денисюк О. Г. Майновий потенціал підприємства: сутність,
відтворення, управління : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / О.
Г. Денисюк // Укр. н.-д. ін-т продуктивності АПК. - К., 2010. - 21 с.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ФОНДОМ
ОПЛАТИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах фонд оплати праці є ключовим інструментом у
формуванні відносин між роботодавцем і працівниками, має
фундаментальне значення та є основою в соціально-економічних
відносинах між суб’єктами господарювання. Рушієм удосконалення
механізмів управляння фондом оплати праці є зміни у законодавстві,
податковій політиці та бажання урівноважити інтереси роботодавця й
працівників. В ринкових умовах некоректне управління фондом
оплати праці не дає вітчизняним підприємствам забезпечити додаткове
отримання прибутку за рахунок зниження витрат на оплату праці, не
виконує необхідної мотивуючої функції – стимулювання підвищення
продуктивності праці.
Дослідження механізму управління фондом оплати праці є
необхідним для проведення оптимізації витрат на оплату праці. Багато
вітчизняних вчених (зокрема, Д.П. Богиня, А.В. Базилюк, Т.М. Кір’ян)
присвятили свої наукові роботи дослідженню проблем організації
оплати праці та ефективного управління фондом оплати праці. Але
незважаючи на велику кількість публікацій, актуальним завданням
залишається створення механізму регулювання фонду оплати праці,
яке полягає в тому, щоб в основі цього механізму лежало забезпечення
зацікавленості виробників в систематичному підвищенні ефективності
виробництва, що дасть їм можливість заробляти кошти на своєчасну
виплату заробітної плати, підвищувати її рівень, розвивати
виробництво, збільшувати, при необхідності, кількість робочих місць.
Відповідно до чинного законодавства, головною метою
підприємницької діяльності є отримання прибутку та дія в
громадських інтересах, досягнення якої можливе різними способами, в
тому числі, мінімізацією витрат обігу, оптимізацією податкових
відрахувань в межах чинного законодавства. Істотну частку у витратах
суб’єктів ринкової економіки, яка формує собівартість товарів (робіт,
послуг), складають витрати, пов’язані з витратами на оплату праці,
величина яких зросла в значній мірі зі збільшенням розміру
мінімальної заробітної плати, а також збільшенням виплат,
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здійснюваних фізичним особам без виконання податкових зобов'язань.
В значній мірі зазначені тенденції виявилися в сфері малого та
середнього бізнесу, що викликає побоювання, що почастішають
випадки застосування так званих сірих схем виплати заробітної плати.
Основними завданнями удосконалення фонду оплати праці, як
елементу структури витрат з метою оподаткування, є:
- формування такої структури витрат на оплату праці, яка сприяє
зменшенню податкової бази з податку на прибуток;
- максимально повний облік податкових преференцій з податку на
доходи фізичних осіб та по страхових внесках;
- створення ефективної системи матеріального стимулювання
праці, що сприяє зменшенню плинності кадрів і не надає істотного
впливу на рівень собівартості товарів (робіт, послуг);
- зниження трудовитрат на організацію обліку витрат на оплату
праці.
Контроль з боку держави у сфері регулювання оплати праці
здійснюється за трьома напрямами: через законодавство, податкову
політику, тарифні угоди. Головним нормативним документом є Кодекс
законів про працю України, який регулює мінімальну заробітну плату
та основні соціальні гарантії, а також розмір пенсій та інші питання,
що стосуються фонду оплати праці. Особливо важливою є податкова
система державного регулювання в частині заробітної плати, оскільки
вона захищає інтереси платників податків.
Витрати на оплату праці істотно впливають на собівартість товарів
(робіт, послуг). Від правильного документального оформлення даного
виду витрат залежить фінансовий результат діяльності підприємства.
Оплата праці відповідно до Кодексу законів про працю України не
завжди відповідає критеріальним значенням Податкового кодексу,
саме тому, найголовнішим заходом є приведення у відповідність до
вимог трудового та податкового законодавства витрат на оплату праці,
що дозволить не тільки знизити реальну собівартість товарів (робіт,
послуг) на підприємствах, нівелювати податкові ризики, але і
підвищити рівень матеріальної й нематеріальної мотивації персоналу
підприємства.
В основі системного підходу до оплати праці конкретного
працівника лежить мінімальний оклад, величина якого встановлюється
чинним законодавством, персональна надбавка, передбачена трудовим
договором, внутрішніми документами підприємства або визначається
в індивідуальному порядку для конкретного працівника в залежності
від результатів його праці, преміальні відрахування і інші виплати.
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При цьому система оплати праці, включаючи тарифні ставки,
посадові оклади, доплати, надбавки компенсаційного характеру, в
тому числі, за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних,
системи доплат і надбавок стимулюючого характеру встановлюються
колективними договорами, угодами, локальними нормативними
актами відповідно до трудового законодавства та іншими
нормативними правовими актами, що містять норми трудового права.
Як показала практика податкових донарахувань, платники податків
повинні уважно підходити до документального оформлення
компенсаційних виплат. Особливу увагу в системі оплати праці слід
приділяти колективному договору, оскільки він регулює соціальнотрудові відносини підприємства та, як правило, передбачає багато
витрат, реально здійснюваних підприємством і включаються до витрат
на оплату праці.
В ході вдосконалення механізму управління фондом оплати праці,
особливу увагу слід приділяти розрахункам за листками
непрацездатності, що подаються працівниками та враховувати, що на
практиці мають місце випадки трансформації премій і персональних
надбавок при оплаті листків. Також при вдосконаленні механізму
управління фондом оплати праці підприємствам особливу увагу слід
приділяти посадовим інструкціям, які повинні відповідати
кваліфікаційним довідникам професії. При цьому працівники
підприємства повинні бути ознайомлені з ними в порядку,
передбаченому законодавством.
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок про
необхідність організації особливого контролю за формуванням витрат
на оплату праці з урахуванням вимог, викладених в Податковому
кодексі та Кодексі законів про працю. Це допоможе не тільки знизити
собівартість товарів (робіт, послуг), але й нівелювати податкові
ризики, а також підвищити рівень мотивації працівників підприємства.
Адже заробітна плата є основним джерелом доходів працівників і
найсильнішим мотиватором розвитку трудового потенціалу. Тільки
через вдосконалення механізму управління фондом оплати праці
можливо своєчасно та ефективно реагувати на зміни у законодавстві,
рухатись у правильному напрямі задля підвищення ефективності
діяльності підприємства.
Деякі з розглянутих особливостей формування витрат на оплату
праці можуть мати дискусійний характер і, в разі застосування,
повинні бути трансформовані з урахуванням специфіки діяльності
конкретного підприємства.
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За ринкових умов господарювання стабільний розвиток
підприємства в першу чергу залежить від отриманих ним фінансових
результатів. У зв’язку з поглибленням кризових процесів не тільки в
Україні, але й у світовій економіці, питання пошуку шляхів
покращення фінансових результатів підприємств набуває все більшого
значення. Найбільш важливою категорією серед фінансових
результатів підприємства є його чистий прибуток. Саме зростання
позитивного фінансового результату дає можливість стверджувати про
стійкий та стабільний розвиток підприємства.
На жаль, виокремлених даних щодо фінансових результатів
підприємств, що належать до скляної галузі в Статистичному
щорічнику України не має, тому скористаємось узагальненими даними
щодо галузі «Виробництво гумових, пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції». З даних, наведених в табл. 1,
видно що протягом 2011-2015 років сальдо фінансових результатів
підприємств вищезазначеної галузі є від’ємним. Це означає, що в
загальному підсумку збитки підприємств галузі превалюють над
прибутками. Причому збиткове сальдо не тільки не скорочувалась, а й
зростало на -12897,0 млн.грн. Щодо динаміки самих фінансових
результатів (прибутків та збитків), то слід зазначити їх зростання
протягом 2011-2015рр. на 1311,5 та 14208,5 млн. грн. відповідно.
Тобто збитки підприємств галузі зростають швидшими темпами ніж
прибутки, що в цілому негативно впливає на кінцеве сальдо
фінансових результатів. Проте, є й позитивна динаміка – у структурі за
кількістю прибуткових та збиткових підприємств – кількість
підприємств (у % до загальної кількості підприємств, що отримували
прибутки) зросла на 16%. Тобто, якщо в 2011 році частка прибуткових
підприємств складала менше 60%, то у 2015 - частка прибуткових
підприємств виросла до 75%.
Причинами такої динаміки в першу чергу є падіння індексів
промислової продукції у відсотках до 2010 року – зі 104% (у 2013 році)
до 88% (у 2015 році); зменшення капітальних інвестицій з 4281
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млн.грн. (2013р.) до 3818 млн.грн. (2015р.). Відповідним чином
зменшились й індекси капітальних інвестиції з 90% до 57% [2].
Таблиця 1
Чистий прибуток (збиток) підприємств України в галузі
«Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції», млн. грн.
Підприємства, які
Підприємства, які
одержали прибуток
одержали збиток
фінансовий
у % до
у % до
Роки
фінанфінанрезультат
загальної
загальної
совий
совий
(сальдо)
кількості
кількості
результат
результат
підприємств
підприємств
2011
-195,2
58,7
2 099,0
41,3
2 294,2
2012

-1 097,1

60,1

2 088,6

39,9

3 185,7

2013

-948,5

62,0

2 193,6

38,0

3 142,1

2014

-15 378,8

61,3

1 766,6

38,7

17 145,4

2015

-13 092,2

74,7

3 410,5

25,3

16 502,7

Відхи- -12 897,0
лення
2015р.
до
2011р.
Джерело : [1]

16,0

1 311,5

-16,0

14 208,5

Таким чином, ситуація, що склалася у зв’язку зі світовою
фінансово-економічною кризою погіршила стан підприємств галузі
«Виробництво гумових, пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції», до складу якої згідно КВЕД входить
виробництво скла.
Список використаної літератури
1. Чистий прибуток (збиток) підприємств за їх розмірами за
видами економічної діяльності промисловості [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.ukr.stat.gov.ua
2. Основні показники роботи підприємств з виробництва гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у 2013
та 2015 роках
[Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.ukr.stat.gov.ua
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНИХ ПРОЕКТІВ У ТУРИЗМІ
Як свідчить досвід розвинутих країн ефективним засобом
трансформації економіки країни, інтенсивності її структурної
перебудови є малі фірми, такі як: венчурні (ризиковані) фірми, фірми«спін-офф» (фірми-«паростки»), інвестиційні фонди (венчурне
фінансування). Слово «venture» в перекладі з англійської означає
ризиковане,
але
перспективне
підприємництво.
Венчурне
підприємництво – це ризикована господарська діяльність, спрямована
на створення та впровадження у виробництво нових видів продукції,
технологій, послуг. Це поєднання двох видів підприємництва:
фінансового та інноваційного. Відповідно до цього, спеціалізовану
діяльність щодо виробництва і просування на ринок інноваційних
продуктів ведуть компанії і фонди венчурного капіталу та малі венчурні
фірми.
Венчурний проект – це новий вид підприємницької діяльності, при
якому відбувається фінансування ризикованого підприємства, яке працює
над розробкою, впровадженням у виробництво та реалізацією
інноваційного продукту. Для визначення особливостей венчурного проекту
у сфері туризму необхідно розглянути особливості інновацій в цій сфері та
виділити основні фактори ризику.
Інновації в туризмі – розробка, створення нових туристичних
маршрутів, проектів і т.д. із застосуванням досягнень науки, техніки, ІТтехнологій, а також передового досвіду в галузях управління і маркетингу,
впровадження яких дозволить підвищити рівень зайнятості населення,
забезпечити зростання його доходів, прискорити соціально-економічний
розвиток і поліпшити туристичний імідж країни та регіонів [1].
До основних ризиків венчурних проектів у сфері туризму слід віднести:
 нестабільність політичної ситуації (військові дії, акції протесту);
 складна економічна ситуація (брак коштів для організації
відпочинку туристів на високому якісному рівні за помірну плату);
 низький рівень розвитку інфраструктури туризму (низька
якість доріг, невелика кількість придорожніх закладів громадського
харчування та готелів з високим рівнем обслуговування тощо);
 соціальні та культурні фактори.
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Ситуація на сучасному ринку туристичних послуг доволі складна та
нестабільна. Частка туристичної галузі у структурі ВВП країни становить
1,5-2%, що дає змогу зробити висновок, що туристичний потенціал
України на сьогодні розкрито не в повній мірі. Основні перепони на
шляху розвитку туристичного сектору мають управлінський, екологічний,
соціальний та культурний характер.
Туристична галузь України завдяки великій кількості ресурсів
(природним, історико-культурним, трудовим) цілком може претендувати
на провідні позиції в економіці держави. Але все ж таки загальний
розвиток туризму сильно гальмується. На жаль, наша держава
використовує лише одну третю всього туристичного потенціалу, яким
володіє. За даними Світового економічного форуму у сфері туризму і
подорожей серед 124 країн світу Україна посідає 78-е місце. З цих даних,
ми можемо зробити висновок, що туристична галузь має великий
потенціал розвитку [2].
За даними Державної служби статистики туристичні потоки у 2016 р.
збільшилися, порівняно з даними за 2015 рік на 26,24% (з 2019576 осіб до
2549606 осіб). Але не дивлячись на це, кількість готелів та засобів
тимчасового розміщування значно зменшилась у 2016 р., порівняно з 2014
р. (з 4341 до 4256), також зменшилася кількість санаторіїв і пансіонатів з
лікуванням (з 309 у 2016 році до 291 у 2015 році) [3].
З усього вище викладеного, можна зробити висновок, що туристична
галузь України доволі не розвинута, але має всі можливості, щоб зайняти
чільне місце в економіці країни. Для досягнення скорішого і
ефективнішого результату необхідні розробка та реалізація венчурних
проектів у сфері туризму.
Список використаної літератури
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ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
Конституція України зазначає, що земля є основним національним
багатством і перебуває під особливою охороною держави [1]. Дійсно,
земля це основа будь-якої нації, територіальні межи держави. З точки
зору сільського господарства земля - це основний засіб виробнитцва. В
цьому контексті дуже відомий вислів У. Петті висловив: праця – це
батько і основний принцип багатства, а земля – його мати [2].
Земля як головний засіб виробництва в сільському господарстві в
залежності від її якості суттєво впливає на результати господарювання.
Цей факт набув загально визнаного аксиоматичного характеру.
Першочерговими питаннями в галузі рослинництва на сьогоднішній
день є забезпечення сталого розвитку екологічного землеробства, та як
результат, забезпечення потреб екологічно чистою продукцією,
розвиток насінництва овочевих культур, збереження родючості
ґрунтів. Різноманітність природних умов і поєднання ґрунтотворних
факторів формує строкату картину ґрунтового покриву землі. З усіх
типів ґрунту найбільш родючі чорноземи. В.В. Докучаєв писав, що
чорнозем - це цар ґрунтів, він дорожчий за золото [3]. В міжнародному
інституті метрології у Парижі поряд з еталонами метра, кілограма та
інших мір розміщений моноліт чорнозему як еталон найбільш
родючого ґрунту в світі.
В сьогоднішньому світі спроможними до стійкого лідерства
будуть ті країни, які засвідчать дієздатність у розширенні напрямів
стратегічного партнерства на засадах ідеології "екологічного
випередження", спрямованої на:
1) забезпечення максимально можливого балансу між ємкістю
природних екосистем і потребами суспільства з урахуванням
неминучих обмежень;
2) дотримання закону "природа не знає кордонів", що
унеможливлює спроби індивідуалізації у сфері міжнародної
екологічної безпеки, оскільки зменшення небезпеки для окремих
реципієнтів (країн чи регіонів світу) шляхом підвищеннях її для інших
не може бути виправданою, перспективною та прибутковою.
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Екологічну безпеку аграрного землекористування доцільно
розглядати як процес, стан та функцію певної системи, визначення
меж якої буде обґрунтовано нижче. У контексті даного дослідження
важливо акцентувати на тому, що сільськогосподарська діяльність
людини передбачає перетворення екологічних систем на агросистеми,
що стають найважливішим засобом підтримки життя людей [4]. Однак,
під час такого перетворення відбувається трансформація природних
циклів під дією певних антропогенних чинників. Вважається, що
людина, здійснюючи виробництво сільськогосподарської продукції,
може контролювати один, декілька або усі етапи біологічних процесів.
Зрозуміло, що екологічна безпека аграрного землекористування буде
пов’язана із загрозами, що можуть виникнути у процесі використання
земельних ресурсів у сільському господарстві чи інших видах
діяльності, що є дотичними до агробізнесу. Слід зазначити, що такі
загрози будуть формуватися як відносно до людини, так і об’єктів
довкілля.
У середині 60-х років альтернативне землеробство, яке почало
набувати популярності в ряді країн розділили на кілька систем,
зокрема:
 органічна система, яка нині досить широко застосовується в
США та Франції, при цьому існують та розділяють дві підсистеми:
 європейська система біологічного землеробства;
 альтернативна система біологічного землеробства;
 органо-біологічна
система,
яка
набула
найбільшого
поширення в сучасних умовах у таких країнах, як Швеція та
Швейцарія;
 біодинамічна система, яка найбільш розвинена в Німеччині,
Швеції та Данії;
 екологічна система – набула широкого розповсюдження в
США [5].
Нажаль, в Україні на протязі кількох десятиліть проблеми з
екологією в землеробстві стрімко наростали. Одним з цих факторів є
ерозія ґрунтів. Так, за підрахунками вчених, залежно від ступеню
еродованості земель, на кожному гектарі площі недобирається від 10
до 50 % урожаю [6]. На даний час у підприємствах бракує особистих
грошових ресурсів для втілення шляхів по покращенню якісних
характеристик землі [7].
На прикладі Київської області Л. Сокол виділяє наступні
екологічні показники ведення сільського господарства які дають змогу
окреслити основні проблеми землекористування:
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 високий рівень розораності сільськогосподарських угідь
(81 %) та неефективне використання високого біопотенціалу родючих
земель;
 зростання валових зборів сільськогосподарських культур
відбувається за рахунок збільшення посівних площ під експортноорієнтоване споживання (за останні десять років посівна площа під
зернові культури збільшилася на 5,5 %, урожайність − на 33, посівна
площа під соняшник зросла втричі, урожайність − на 59 %);
 рівень рентабельності продукції рослинництва невисокий, що
в 2010 р. становив 25,2 % (зокрема для зернових показник становив
26,6, а виробництво цукрових буряків було збитковим: -0,7 %). Таке
господарювання не забезпечує навіть простого відтворення засобів
агровиробництва;
 зниження
рівня
забезпечення
населення
основними
продуктами харчування (у 2010 р., порівняно з 2008 р., виробництво
продукції рослинництва і тваринництва зменшилося в середньому на
3 %, тоді як зерном – на 23,2 %, овочами – на 11,4 %);
 необґрунтоване використання засобів захисту рослин, добрив,
що, з одного боку, підвищує врожайність сільськогосподарських
культур, а з іншого – погіршує природні властивості ґрунтів (загальна
площа посівних земель, на якій було застосовано засоби захисту
рослин, у 2010 р. становила 527,6 тис. га (або 48 %);
 родючий стан ґрунту та його природна структура
погіршується від водної та вітрової ерозії;
 значний рівень забруднення сільськогосподарських угідь
регіону [8, с.300]
Агропромислове виробництво щороку споживає понад 10,9 млрд.
куб. метрів води, або 36,4 % її загального споживання. Водночас за
масштабами і характером впливу на довкілля, його також правомірно
віднести до найістотніших антропотехногенних чинників впливу. Так
одним із визначальних елементів у системі заходів щодо нарощування
обсягів і підвищення врожайності сільськогосподарських культур є
застосування добрив. Під урожай 2013р. сільськогосподарськими
підприємствами, крім малих, на площі 15,3 млн. га (80,9% посівних
площ) було внесено 1,5 млн.т мінеральних добрив (у поживних
речовинах), що на 10,9% більше, ніж у попередньому році. Органічні
добрива (9,6 млн. т, або на 0,4% менше рівня 2012р.) внесено на площі
0,4 млн. га, що складає лише 2,2% загальної площі посівів. На 1 гектар
загальної посівної площі у середньому було внесено по 79 кг
мінеральних добрив (на 7 кг більше проти 2012 р.) та 0,5 т органіки (на
рівні попереднього року). Деградація та забруднення навколишнього
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природного середовища – це наслідки надмірного залучення
земельних ресурсів до використання в агропромисловому виробництві,
зростання антропотехногенних навантажень до критичних рівнів,
порушення екологічно допустимих співвідношень між первісною
природою і сільськогосподарськими угіддями; між окремими видами
угідь (орними землями, кормовими угіддями й багаторічними
насадженнями); між лісовими та сільськогосподарськими угіддями
тощо [9].
Основними негативними наслідками тривалого екстенсивного,
недостатньо збалансованого землекористування в Україні є: надмірна
розораність земель при зменшенні площ потенційно якісних орних
земель; ерозія ґрунтів: інтенсивні процеси яругоутворення
спостерігають на 18% площі України; 54,2% орних земель є
дефляційно небезпечними, а 32,8% – еродовані, площа останніх
щороку збільшується на 80-100 тис. га; деградація базових
компонентів агросфери; збіднення ландшафтного та біологічного
різноманіття агроландшафтів; дегуміфікація та дефляція ґрунтів, їхня
фізико-хімічна деградація (41,9 % ґрунтів – кислі та засолені) і
зниження родючості; забруднення сільськогосподарських угідь;
виснаження земельних ресурсів тощо. Одним із основних чинників
зниження продуктивності земельних ресурсів 85 агросфери є
деградація агроландшафтів – порушення природного (раціонального)
співвідношення між компонентами агроландшафтів і відповідне
погіршення екологічного стану їх компонентів [10].
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ДЕФІЦИТОМ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕНННЯ
З перших днів державної незалежності особливо актуальною для
України постає проблема нестачі необхідних фінансових ресурсів та
недостатньо ефективного бюджетного менеджменту. Саме це є
вагомою причиною існування дефіциту бюджету та постійного
залучення державою кредитних ресурсів для забезпечення власних
функцій. У результаті цього хронічні бюджетні дефіцити та
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збільшення обсягів урядових позик зумовили необхідність формування
обґрунтованої системи управління бюджетним дефіцитом.
Управління бюджетним дефіцитом здійснюється на відповідних
правових та організаційних засадах. Правове поле формують основні
законодавчі та нормативні акти, які регулюють діяльність органів
державної влади і управління у сфері бюджетної політики,
регламентування бюджетного процесу та управління бюджетним
дефіцитом. Організаційну основу формують інститути, що
забезпечують прийняття фінансових рішень з питань збалансування
бюджету, встановлення бюджетних обмежень та оптимізації джерел
його фінансування [2].
Правовою першоосновою процедури управління бюджетним
дефіцитом є Бюджетний кодекс України. Він визначає такі поняття, як
дефіцит бюджету і фінансування бюджету, державний борг і
запозичення, містить положення про шляхи та способи фінансування
бюджетного дефіциту. Згідно з Кодексом джерелами покриття
дефіциту державного бюджету є внутрішні та зовнішні запозичення,
кошти від приватизації державного майна, повернення бюджетних
коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення
цінних паперів, вільний залишок бюджетних коштів (перевищення
залишку коштів загального фонду бюджету над оборотним залишком
бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду). Емісійні кошти
НБУ не можуть бути джерелом фінансування дефіциту Державного
бюджету України [1].
Глибинними причинами бюджетного дефіциту в Україні стали
зниження виробництва, ефективності функціонування галузей
економіки й підприємств, невиважена соціально-економічна політика,
що зумовили зменшення обсягів валового внутрішнього продукту й
національного доходу. Це природно зумовило скорочення величини
фінансових ресурсів у державі, що й відобразилось на показниках
бюджету у вигляді довгострокового дефіциту.
Серед конкретних причин виникнення бюджетної розбалансованості в Україні варто виокремити: неефективний механізм оподаткування суб’єктів господарювання, посилення фіскальної функції
податкової системи; невпорядковану систему соціальних та
економічних пільг; низьку якість бюджетного планування;
нераціональну структуру бюджетних витрат; значний обсяг тіньової
економічної діяльності; недосконалість і часту зміну фінансового
законодавства; низький рівень інвестиційної привабливоті України.
Загалом слід зауважити, що 2012-2015 рр. це період нестабільної
економічної ситуації в країні, саме тоді спостерігалося зростання як
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бюджетного дефіциту, так і відповідно державного боргу із
поступовим підвищенням вартості обслуговування останнього. Як
негативний фактор потрібно відзначити переважно споживчий
характер
бюджетного
дефіциту.Відбувалося
«проїдання»
новостворених ресурсів без створення підґрунтя для погашення раніше
накопичених боргів. Найбільшим спостерігався дефіцит бюджету у
2014 році, він складав до 4,6 % ВВП країни. Але у 2016 р. економічна
ситуація стабілізувалася і це призвело до зменшення бюджетного
дефіциту, який склав до 2,9 % ВВП країни [3].
Отже, розглянувши основні проблеми управління бюджетним
дефіцитом та його утворення, запропонуємо рядперспективних напря
мків подолання бюджетного дефіциту: дотримання законів про
державні закупівлі та ефективна організаці діяльності підприємств
державної власності; оптимізація кількості державних цільових і
бюджетних програм, посилення фінансового контролю за цільовим і
ефективним використанням бюджетних кошів.
Усі ці заходи дозволять змінити структуру, обсяги і напрями
дохідної та видаткової частини бюджету України, скоротити
дефіцит Державного бюджету, а також забезпечать подальший
розвиток вітчизняної економіки.
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СПРИЯННЯ ЗЕЛЕНІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Зелена економіка є новою темою для України. Промислові
підприємства повинні знизити рівень споживання енергії та більш
ефективно використовувати ресурси. Ці заходи допоможуть знизити
виробничі витрати, товари з України у цьому випадку зможуть бути
запропоновані
покупцям
на
міжнародному
ринку
за
конкурентоспроможними цінами.
Підписавши Угоду про асоціацію з ЄС та приєднавшись до
Європейського енергетичного співтовариства, Україна зобов’язалася
здійснити модернізацію промислового розвитку задля переходу до
ресурсо- та енергоефективної економіки.
Основними напрямами структурної трансформації промисловості з
урахуванням зростання ролі екологічного чинника є:
 реструктуризація енергетичної системи і скорочення викидів
парникових газів,
 формування рециркуляційної економіки, створення і широке
поширення безвідходних і маловідходних виробництв;
 прискорення розвитку високотехнологічних галузей і
екопромисловості;
 розвиток міжнародного співробітництва в галузі охорони
навколишнього середовища.
Реструктуризація енергетичної системи і скорочення викидів
парникових газів. Незважаючи на те, що за останні п’ять років
загальний обсяг шкідливих викидів скоротився на 55%, а кількість
викидів двоокису сірки в атмосферу зменшився на 25%, (це говорить
про зростання активності діяльності природоохоронних заходів), але
проблема забруднення атмосфери залишається вкрай гострою. Вперш
за все це стосується підприємств енергетичної, нафтопереробної,
хімічної, металургійної (чорної і кольорової), будівельної та інших
галузей, вони повинні замінити застаріли технології на більш енергота ефективні.
Україна бере активну участь у роботі Європейського
енергетичного співтовариства, що передбачає міжнародні завдання з
питань довкілля та зміни клімату. У свою чергу, 27 вересня 2017 року
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низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. В цьому проекті
відображено, що викиди парникових газів до 2050 року можуть
скоротитись на 60-75% від рівня викидів у 1990 році. Крім того, частка
відновлювальної енергетики в структурі електрогенерації може зрости
до 35% у 2050 році, частка вугільних ТЕС скоротиться до 25%, а
частка АЕС зменшиться приблизно на 28%.
Плани переходу на низьковуглецевий тип енергетики вже мають
багато міст України. Станом на початок 2016 р. в об’єднаній
енергосистемі України працює 428 МВт вітрових електростанцій, 359
МВт сонячних електростанцій, 171 МВт малих ГЕС (потужністю до 50
МВт) та 54 МВт електростанцій на біомасі та біогазі.
Потужність сонячних електростанцій домогосподарств зростає в
Україні експотенційними темпами. За неповний 2017 рік сонячні
електростанції встановили 1200 родин, що у півтора рази більше ніж за
весь 2016 рік. Лише за третій квартал 2017 року з’явилося 688 нових
сонячних електростанцій домогосподарств.
Загалом в Україні станом на 2017 р. вже 2323 родини встановили
сонячні електроустановки загальною потужністю 37 МВт і залучили
для цього майже 35 млн євро інвестицій. Стрімкий попит населення на
«сонячну» електроенергію пояснюється прийнятим у 2015 р. Законом
України № 514-VIII, яким надано вигідний «зелений» тариф із
прив’язкою його до курсу євро. Це означає, що домогосподарство
може продавати надлишок згенерованої «чистої» електроенергії в
мережу і швидко повертати кошти, вкладені у сонячні панелі без
застережень щодо інфляціі.
Формування рециркуляційної економіки, тобто створення і широке
поширення безвідходних і маловідходних виробництв. Переробка
відходів є перспективним та прибутковим видом економічної
діяльності, вони можуть бути успішно використані для підвищення
конкурентоспроможності виробництва за рахунок скорочення витрат
на сировину та їх повторного використання. В Україні накопичено
приблизно 15 млрд т відходів, включаючи 500 млн т твердих
побутових відходів. Їх переробка вирішуватиме завдання захисту
довкілля та повернення в економіку значних обсягів вторинної
сировини (папір, пластик, метали, деревина, скло), будматеріалів і
енергоресурсів (біогаз).
Україна вже реалізує п’ять проектів в альтернативній енергетиці із
залученням іноземних інвестицій, зокрема зведення заводу піролізної
переробки твердих побутових відходів (ТПВ) та мулових осадів у м.
Миколаїв, проект з виробництва парової машини для вироблення
67

електроенергії, проект з паливними комірками, виробництво
мінерального лужного клею. Важливим кроком для України повинно
стати ухвалення Державної програми щодо формування ринку
альтернативного палива (утилізації промислових або побутових
відходів). Упровадження зазначеної програми дасть можливості для
використання промислових або побутових відходів у цементній
промисловості як сировини, а також надасть поштовх до створення
інфраструктури з доставки відходів до печей випалювання цементних
заводів.
Водночас одна з головних проблем України – це різке скорочення
кількості водних ресурсів (за останні п’ять років зменшення на 35%);
витрати води особливо зросли на виробничі потреби й зрошення, а
потужність очисних споруд зменшилася на 23%.
За даними Держстату України, в країні щорічно використовується
близько 10 млрд м3 свіжої води. Більше половини загального обсягу
водних ресурсів споживається промисловими підприємствами на
виробничі потреби. Решта розподіляється між населенням та
використанням води на потреби сільського господарства, в т.ч.
зрошення.
Населення на побутово-питні потреби споживає 1,5-2 млрд метрів
кубічних води на рік. З 2010 року спостерігається тенденція до
постійного скорочення споживання водних ресурсів населенням. У
розрахунку на 1 особу споживання водних ресурсів скоротилося із 114
до 81 літрів на добу.
Необхідно, щоб промислові підприємства застосовували передові
технології та обладнання для водозбереження та посилювали контроль
над використанням водних ресурсів, тим більше що в перспективі
прогнозується збільшення дефіциту води, числа засух і розширення
пустель. Дані заходи дозволять знизити соціальну напруженість на
ґрунті найважчих екологічних проблем України – забруднення водних
ресурсів і брак питної води.
Прискорення
розвитку
високотехнологічних
галузей
і
екопромисловості, тобто орієнтованих на зменшення техногенного
навантаження та впровадження більш чистого виробництва, а також
створення більшої вартості з меншими втратами для довкілля.
Мова йде про так звану екопромисловість – підприємства які
виробляють водоочисне, газозбірне і сміттєпереробне обладнання, а
особливо впровадження еко-іновацій та чистих технологій. Це, перш
за все, зачіпає такі сектори як, енергозбереження, раціональне
використання ресурсів і охорону навколишнього середовища.
Реалізація прискорення розвитку екопромисловості допоможе зберегти
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конкурентоспроможність основних українських експортних товарів на
світовому ринку.
За даними Держстату України, у 2016 р. на території нашої країни
налічується 6,5 тис. полігонів та 35 тис. сміттєзвалищ, разом вони
складають 42 тисячі м2, для порівняння, площа Данії становить 43
тисяч м2. З кожним роком цей показник стає все гіршим. Більшість
складів для сміття не відповідають вимогам щодо забезпечення
екологічної безпеки. Упродовж багатьох років кількість твердих
побутових відходів невпинно зростала через зміни способу життя
людей, які використовують все більше обгорткових і пакувальних
матеріалів. Наші відходи можуть бути для нас прибутковим сектором.
Якщо українці почнуть приділяти увагу питанням сортування і
переробки сміття, то країна зможе зменшити закупівлю імпортних
енергоресурсів, а також знизити вартість товарів та виробництва. Для
вирішення цієї проблеми Україні потрібно активно використовувати
міжнародне співробітництво.
Розвиток міжнародного співробітництва в галузі охорони
навколишнього середовища. Глобалізація зумовлює міжнародне
співробітництво у сфері навколишнього середовища та відкриває для
України нові можливості. Через рішення проблем охорони
навколишнього середовища Україна отримує інвестиції, передовий
досвід в методах управління, нові природоохоронні технології,
міжнародну фінансову допомогу на різні цільові екологічні програми.
У підсумку, можемо сказати, що Україні вже необхідно запустити
процес зеленого економічного розвитку – це розвиток збалансованого
споживання та виробництва, зеленого оподаткування та екологічного
обліку, зелених кредитних ліній та інвестицій в зелені проекти,
зеленого бізнесу та енергетики.. Тому при модернізації промислового
розвитку зелений сектор промисловості має величезний потенціал для
створення нових і привабливих робочих місць при розширенні
секторів виробництва і послуг. Це може бути зроблено, шляхом
впровадження успішних прикладів компаній, які пропонують розробку
та реалізацію енергозберігаючих проектів, матеріалів і енергії,
електроенергії (поновлюваних джерел енергії), розумних мереж або
Smart-grids, фінансового інжинірингу, а також забезпечення
підготовки підприємств та підтримки кластерних мереж.
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ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ АСПЕКТ
Основні засоби як головний елемент матеріально-технічної бази
підприємства відіграють важливу роль і мають використовуватися
раціонально й ефективно. Ефективність використання основних
засобів повинна забезпечуватися організацією сучасної системи
управління ними. Отже наразі, існує ряд проблем, пов’язаних із
необхідністю створення системи управління використанням та
відтворенням основних засобів на кожному підприємстві, відсутність
якої негативно впливає на процес управління виробництвом і знижує
його ефективність.
Значний внесок у розробку теоретичних основ використання
основних засобів та управління ними зробили такі вчені-економісти, як
Черниш С.С., Дєєва Н.М., Бондар Н.М., Подольська В.О., Кругляк
Б.С., Грабовецький Б. Є., Яшан Ю.В., Бобко Н.А., Гуляєва Н.М.,
Сьомко О.В., Омельченко Л.І.та ін. Отримані ними результати
теоретичних і практичних розробок мають велике значення для
розвитку та удосконалення вітчизняної теорії відтворення основних
засобів.
Проблема посилення державного регулювання економічними
процесами, зокрема сферою відтворення основного капіталу, є досить
актуальною для України на теперішньому етапі розвитку. На сьогодні
в економіці нашої держави зберігається застаріла виробнича база,
продовжується моральне і фізичне старіння засобів праці. Інноваційноінвестиційне оновлення виробничого потенціалу, яке слугує головною
умовою підвищення конкурентоспроможності національної економіки
відбувається вкрай незадовільно. Виникає гостра необхідність в
оновленні основного капіталу на новій технічній основі і на базі
прогресивних технологій. Але при цьому необхідно розв’язати головну
проблему, яка полягає у відсутності фінансування. Тому за ринкових
відносин важливого значення набуває механізм самофінансування
відтворення і оновлення основного капіталу підприємств [1].
Протягом строку служби об’єктів основних засобів підприємства
акумулюють перенесену на виготовлену продукцію вартість у формі
амортизаційних відрахувань. Функціонування основних засобів у
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фізичному вигляді завершується після закінчення строку служби
об’єкта основних засобів, і відбувається перетворення накопичених
амортизаційних відрахувань у нові об’єкти основних засобів, які
приходять на зміну зношеним та вибулим з експлуатації.
Основним джерелом відтворення основних засобів на
підприємствах України являються власні кошти до яких входять і
амортизаційні відрахування, які не підлягають оподаткуванню. Але
зважаючи на фінансовий стан підприємств за останні роки не можна
робити акцент на прибуток як основне джерело відтворення основних
фондів на підприємствах та їх техніко-технологічний розвиток. Це
пов’язано з тим, що в нашій країні існує велика частка підприємств,
господарська діяльність яких є збитковою [2].
У світовій практиці вирішальна роль здійснення процесу оновлення
основних засобів належить амортизаційним відрахуванням. Це
пояснюється перевагою амортизаційних відрахувань у порівнянні з
іншими джерелами інвестицій: при будь-якому фінансовому стані
підприємства амортизаційні відрахування мають місце і завжди
залишаються у його розпорядженні. Приймаючи до уваги, що
амортизаційні відрахування займають найбільшу частку в джерелах
відтворення основних засобів, тому на державному рівні необхідно
розроблювати програми амортизаційного стимулювання підприємств,
як це здійснюється у провідних зарубіжних країнах [3].
Законодавчими базами ряду зарубіжних країн передбачено
можливість застосування прискореної амортизації та «вільної»
амортизації.
«Вільна» амортизація означає відсутність встановленого методу
списання. Такий метод передбачає можливість 100% списання всіх
інноваційних капітальних витрат в перший рік експлуатації. До того ж
суб’єкт господарювання може скористатися належною йому пільгою
вирахування із бази оподаткування не тільки в рік придбання
інноваційних капітальних активів, а і в інший період. Метод «вільної»
амортизації капітальних витрат передбачена законодавчими базами
Канади, Данії, Ірландії, Іспанії та Великобританії [4].
Головним джерелом фінансування відтворення основних засобів на
підприємствах нашої держави упродовж останніх років є власні кошти
підприємств. Проте, на рівні підприємств розробка амортизаційної
політики розглядається як другорядне питання і не знаходить
відповідного місця у вирішенні завдань оновлення основних засобів.
Амортизаційні відрахування в значній мірі використовуються не за
своїм безпосереднім призначенням [5].
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Ще однією проблемою відтворення основних засобів є ряд
соціальних факторів, таких як: незадовільне забезпечення працівників
необхідним
комплексом
послуг
виробничої
інфраструктури
(своєчасного ремонтного обслуговування, ритмічного забезпечення
робочих
місць
необхідними
матеріалами,
інструментом,
комплектуючими, транспортними засобами, різними видами енергії),
низький рівень організації харчування, медичного обслуговування;
недостатність в організації соціально-побутової інфраструктури міст
та робітничих селищ; невисокий рівень кваліфікації кадрів, що не дає
можливості ефективно використовувати нову техніку[6].
Поряд з технічними і організаційними факторами важливу роль у
підвищенні ефективності використання основних засобів повинні
відігравати фактори матеріального стимулювання працівників
підприємств. Йдеться про те, що керівники підприємств мають
розробляти і постійно удосконалювати механізми матеріального
стимулювання робітників, інженерів та інших працівників, діяльність
яких сприяє виявленню та організації використання резервів
підвищення ефективності основних засобів.
Важливою умовою подальшого підвищення ефективності
використання основних засобів є впровадження комплексної системи
управління використанням і відтворенням основних засобів [7].
Система управління використанням і відтворенням основних
засобів повинна характеризуватися чіткими цілями і завданнями,
пов'язаними з умілим використанням переваг таких методів як
модернізація діючого обладнання, придбання універсального
комплектно-механізованого
і
автоматизованого
обладнання,
використання планово-попереджувального ремонту і т.д. Мова йде про
комплексний підхід до управління відтворенням і використанням
основних засобів на підприємстві, науково обґрунтованому виявленні
всіх техніко-економічних можливостей використання діючих
виробничих факторів і визначення черговості, доцільності та
ефективності їх розширення, технічного переозброєння, реконструкції
або повної заміни.
Система управління використанням і відтворенням основних
засобів могла б контролювати темпи розвитку виробництва, рівень
основних показників, облік витрат на ремонт і утримання основних
фондів, координувала б процеси оновлення і відтворення основних
засобів. Доцільно в умовах дії системи управлінням використанням і
відтворенням основних засобів розробити норми і нормативи потреби
в устаткуванні, його комплектності. Система повинна забезпечувати
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планомірне оновлення основних засобів при першочерговому
забезпеченні реконструкції ділянок [8].
Впровадження системи управлінням використанням і відтворенням
основних засобів при дотриманні всіх цих вимог могло б підвищити
ефективність використання фондів на 20-25%, забезпечити високі
темпи фондовіддачі.
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Режим
доступу:
http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/66.pdf
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ТЕНДЕНЦИИ В
УКРАИНЕ
В условиях расширения мирохозяйственных связей, миграция
играет значительную роль в социально-экономическом развитии
государства. С одной стороны миграция одновременно влияет на
различные аспекты общественной жизни: экономику, демографию,
социологию, политику, право. Но с другой стороны, анализ размеров и
тенденции международной миграции рабочей силы затруднен
несовершенством его информационного обеспечения, отсутствием
унифицированных национальных и международных показателей.
Данную проблематику изучали: В. Я. Садовая, М. Профазі, С. В.
Максименко, Н. Н. Боль, H. C. Черный, Уварова И.С., С.Э. Сардак, Л.
І. Хомутенко. Однако, не решенным остается множество вопросов
,один из новых это введения в Украине института убежища, право на
который для иностранцев и лиц без гражданства устанавливается
частью второй статьи 26 Конституции Украины.
Конфликт в неподконтрольных территориях страны привел к
существенному сокращению промышленного производства (на 13,1%
в 2015 г.), рост расходов бюджета на финансирование силовых
ведомств и восстановления разрушенной инфраструктуры. Высоки
показатели инфляции. Если в 2013. Потребительские цены выросли
всего на пол процента, то в 2014 - почти на 25%, в 2015 - на 43% 1 . В
то же время среднемесячная реальная заработная плата составляла в
2014 94% от уровня 2013, а в 2015 - 80% от уровня по- переднего года.
Хотя номинально средняя заработная плата выросла - 3480 грн. в 2014
и 4195 грн. в 2015 г.., В результате стремительной инфляции
национальной валюты в долларовом эквиваленте она резко
сократилась - 292 долл. США в 2014 г.. И 192 долл. США в 2015 г.
В современных условиях важным фактором развития многих стран
являються миграционные процессы. Все большее распространение
получает международная трудовая миграция. Предпосылками такой
миграции является рост спроса на дешевую рабочую силу,
неудовлетворительные условия жизни и труда населения в отдельных
странах, высокие стандарты качества жизни в развитых странах,
политические, религиозные, этнические причины. Основной целью
74

трудовых миграций остается стремление улучшить материальное
положений.
Важной проблемой на сегодняшний день является внушительные
размеры нелегальной то полулегальной трудовой миграции. Так
мигранты хотя и имеют разрешение на въезд в определенную страну,
однако не имеют разрешения на получение работы. Они работают
нелегально и крайне незащищенными как с социальной, так и с
правовой точки зрения. Первоочередной задачей государства является
проведение соответствующей миграционной политики, которая бы
способствовала уменьшению массового оттока молодых украинский за
границу, созданию благоприятных условий жизни и труда населения в
своей стране, защиты интересов своих работников за рубежом.
Исходя из этого, концепция государственной миграционной
политики Украины должна посодействовать власть и общество. На:
сокращение потерь населения страны вследствие эмиграции,
обеспечение гражданам достойного положения на родине ; защиту
прав и интересов украинских мигрантов за рубежом, развитие тесных
связей с ними, использование потенциала диаспор в интересах
развития Украины, интеграцию мигрантов в украинское общество,
предотвращения расизма и ксенофобии возвращения трудящихсямигрантов, создание привлекательных условий для использования их
валютных сбережений в малом и среднем предпринимательстве,
сельском хозяйстве, жилищном строительстве и др.
Список использованой литературы
1.Манфред Профазі:Миграция в Украине, факты и цифры режим
доступа -:https://www.slideshare.net/ssuser344b2c/ukr-ff-f
2.Хомутенко
Л.І:
режим
доступа-http://marketinfr.od.ua/journals/2016/2_2016_ukr/8.pdf
3.Уварова
И.С:режим
доступа
-https://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=17426.
4. Пуригіна О. Г. Міжнародна міграція : навч. посіб. / О. Г.
Пуригіна, С. Е. Сардак. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 312 с.
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ДЕХКАНСКИЕ ХОЗЯЙСТВА И ВЛАДЕЛЬЦЫ
ПРИУСАДЕБНЫХ ЗЕМЕЛЬ – УЧАСТНИКИ НОВЫХ
АГРАРНЫХ РЕФОРМ В УЗБЕКИСТАНЕ
В современных условиях интенсивного развития экономики всё
большее значение для теории и практики приобретает повышение
показателей эффективности производства, так как перед экономической
политикой каждой страны стоит цель – обеспечить народ качественной
жизни,
особенно
важную
роль
играет
обеспечение
их
сельскохозяйственными продуктами. Для достижения указанной цели в
ближайшей перспективе следует углубление реформ (монетарной,
бюджетно-налоговой, финансовой, административной, промышленной
политики), в том числе и нижеуказанных аграрных реформ:
- реструктуризация сельскохозяйственных предприятий;
- организация на их базе эффективных фермерских и дехканских
хозяйств;
- проведение земельной реформы путём передачи земли фермерским и
дехканским хозяйствам в долгосрочную аренду;
- совершенствование систем учёта и регистрации земель,
ценообразования и механизма государственных закупок на основные виды
сельхозпродукции;
- повышение самостоятельности сельских производителей в выборе
возделываемых культур и в реализации продукции;
- отказ от административных методов распределения материальнотехнических ресурсов для сельского хозяйства и создание конкурентного
рынка этих ресурсов;
- реформирование системы водопользования с постепенным
внедрением платности за него в сельском хозяйстве, стимулирующей
водосбережение;
- улучшение ирригационно-мелиоративной системы путём расширения
объёмов государственных, частных и внешних инвестиций и т.д.
В 2017 году 9 октября был принят Указ Президента Республики
Узбекистан №УП-5199 «О мерах по коренному совершенствованию
системы защиты прав и законных интересов фермерских, дехканских
хозяйств и владельцев приусадебных земель, эффективного использования
посевных площадей сельского хозяйства» и во исполнении Указа 10
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октября вышло постановление №ПП-3318 «Об организационных мерах по
дальнейшему развитию деятельности фермерских, дехканских хозяйств и
владельцев приусадебных земель» Президента Республики Узбекистан.
В постановлении приняты основные задачи и направления
деятельности Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев
приусадебных земель Узбекистана. Основными задачами и направлениями
определены:
- защита прав и законных интересов фермерских, дехканских хозяйств
и владельцев приусадебных земель, в том числе при взаимоотношениях с
органами государственного и хозяйственного управления;
- всесторонняя поддержка фермерских, дехканских хозяйств и
владельцев приусадебных земель в работах по производству, переработке,
хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе в
осуществлении агротехнических мероприятий, а также составлении
договоров, экспорте продукции на внешние рынки;
- организация и расширение различных форм кооперации фермерских,
дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель с другими
организациями по оказанию консалтинговых услуг по правовым,
экономическим, финансовым, агротехническим и другим вопросам в
сельском хозяйстве, а также по производству, закупке, переработке,
реализации продукции, снабжению и обслуживанию, внедрение в данной
сфере передового зарубежного опыта и т.д1.
Как видно, это постановление будет служить углублению аграрным
реформам. Так как, сельское хозяйство является одной из основных
отраслей экономики Узбекистана. На него приходится около 20% валового
внутреннего продукта, 70 % внутреннего товарооборота, более 30 %
занятости населения и более половины валютной выручки страны.
Сельскохозяйственное производство осуществляется на 26,5 млн.га земли,
из которых 16 % используется под пашню. Структура посевных площадей и
разнообразие культур во многих случаях зависит от степени свободы
хозяйствования. Поэтому ширкаты (сельскохозяйственные кооперативы) и
фермерские хозяйства имеют наименьшее разнообразие культур из-за
имеющейся системы государственных закупок. Напротив дехканские
хозяйства и владельцы приусадебных земель имеют большее разнообразие
в производстве культур. Существует также различие на региональном
уровне, высокое разнообразие культур в дехканских хозяйств Узбекистана
(таблица 1).
1

Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3318 «Об
организационных мерах по дальнейшему развитию деятельности фермерских,
дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель», 2017 г., 10 октябрь
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Таблица 1
Разнообразие сельскохозяйственных культур дехканских хозяйств
Республики Узбекистан (в тыс.тонн)2
№

Сельскохозяйстве
нные культуры
Зерновые
ш.ж. пшеница
Кукуруза
Рис
Овощи
Фрукты
Виноград
Бахчевые
А) арбуз
Б) дыня
В) тыква
Картошка
Помидор
Огурец
Клубника

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10
11

Годы
2006
800,3
725,4
140,7
34,0
2818,0
599,2
332,4
402,2
176,2
190,4
35,6
908,2
660,8
518,2
1392,1

2009
1108
897,8
136,6
26,6
3081,4
663,1
379,7
411,3
148,7
190,8
71,8
1234
678,3
630,2
1405,8

2011
1246
1037,6
158,8
23,7
3470,0
732,6
367,6
506,0
151,0
212,0
143,0
1366,8
741,8
678,2
1578,2

2014
1304,5
1102,4
161,2
21,2
3651,7
801,7
351,2
567,0
167,0
309,8
90,2
1480,8
825,8
707,7
1720,5

2016
1511,8
1235,8
174,8
26,8
7250,3
1606,6
788
1000
247,5
612,5
140,0
2251,3
1242,8
1100,6
1930,4

Сравнительно
2016 г. к 2006
году (%)
189
170
124,2
78,8
257,2
268,1
237
248,6
140,4
321,7
393,2
247,9
188,1
212
138,6

Результаты социалогических исследований показали, что дехканские
хозяйства и владельцы приусадебных земель имеет огромное значение, так
как
они
быстро
мотивируются
к
аграрным
реформам.
Сельхозпроизводители как дехканские хозяйства или семейный подряд,
обычно имеют ограниченное количество земли, поэтому интенсивность
землепользования, такие как двух, трёх урожаев является важным фактором
эффективности. Однако, только 22,4 % дехканских хозяйств в Узбекистане
использовали повторные культуры такие как пшеница, кукуруза и овощи.
Для увеличения доходов повторные посадки имеют важную роль для
дехканских хозяйств. Наибольшую долю в повторных посадках занимает
пшеница – 22,8 %, зелень – 21,4 %, кормовые – 10 %, овощи – 6,2 %.
Севообороты являются другим важным фактором, имеющий
непосредственное влияние на плодородие почв и урожайность. В
некоторых хозяйствах Узбекистана, наблюдается негативная практика
повторного выращивания в течении 20-30 лет одной культуры на одних и
тех же площадях, что приводит к растпространению различных болезней
растений и увеличению популяции вредных насекомых. Только 18,5 %
респондентов работающих в семейных подрядах потвердили о наличие
севооборота на культивируемых полях.
2

Источник: Статистическое обозрение Узбекистана за 2006-2016 годы
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Вывод в том, что дехканские хозяйства и владельцы приусадебных
земель, должны интенсивно решать проблемы по землеиспользованию, а
также достигать путём диверсификации увеличению дохода.

УДК 911.3

Дегтярева Т. В., студент
Днепровский гуманитарный университет
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В УКРАИНЕ
Демографическая ситуация в Украине является важнейшей составной
экономической, военной, социальной безопасности в стране. По данным
Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи
численность населения Украины, может сократиться более чем на 12 млн.
человек и депопуляция стала характерной особенностью для Украины,
когда тенденцию сокращения населения преодолеть уже практически
невозможно.
Данной проблемой занимается ряд ученых: Г.П.Галагана, Д.П.
Журавский, Э.М.Либанова, С.Е.Сердак, Л.О.Ткаченко, В.В. Торновский,
А.Ф. Павловский. Однако решение этой проблемы затруднительно, так
как в стране нет достаточных финансовых средств, не все программы
государство может профинансировать.
Особенности демографической ситуации в Украине формируются
под действием внешних и внутренних факторов, в том числе природных
условий, базового генофонда, правовых, моральных и религиозных норм,
административно-регулятивных
актов,
экологических
условий
проживания и т.п.. К основным демографическим показателям относятся:
рождаемость; смертность; естественное движение населения; брачность;
половозрастная структура. Нынешняя демографическая ситуация
негативно отразится на будущих поколениях, в связи с падением
благосостояния украинцев снизится рождаемость к 2020 году.
Социальные катаклизмы в демографической истории Украины были
настолько «регулярными» и значительными, что привели к
существенному уменьшению численности ее населения, негативно
отразились на естественном процессе самовоспроизводства семьи,
вызвали глубокие последствия в экономическом, интеллектуальном и
общественном развитии Украины в целом. Таким образом, среди
причин демографического кризиса немаловажное место занимают
экономические проблемы, нестабильность, разочарование населения в
политике руководства страны. И на данный момент преодолеть
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демографический кризис не помогают даже государственные выплаты
молодым родителям.
Нельзя забывать и о таком факторе, как миграция населения.
Большое количество работающих за границей украинцев не только
зарабатывают деньги, а и ищут возможности остаться жить там
навсегда. Если учесть все факторы, которые влияют на возможность
стабильного демографического прироста, с уверенностью можно
сказать, что его достижение является сложной задачей. Демографы
обеспокоены в первую очередь долгосрочными тенденциями, так как
это чревато сокращением трудоспособного населения Украины.
Некоторые специалисты утверждают, что заметным стало уменьшение
трудоспособного населения уже в 2012 году. В последние годы в
Украине отчетливо прослеживается тенденция к постепенному
уменьшению числа браков (в 1997 году было зарегистрировано 6,8
браков на 1 тыс. человек населения, в 1991 году этот показатель
соответствовал 9,5) и стабилизации количества разводов. В обществе
усиливается неформальные брачно-семейные отношения. Возрастает
число детей, рождающихся вне брака, увеличивается количество
одиноких матерей (среди всех разведенных женщин более 90%
составляют женщины в фертильном возрасте).
Приоритетные меры, направленные на разрешение этих проблем,
реализуются в Национальных программах ″ Планирование семьи″ и
″Дети Украины″ и также в Долгосрочной программе улучшения
положения женщин, семьи, охраны материнства и детства. Однако
прилагаемые усилия, к сожалению, не дали пока возможности
остановить негативные процессы в воспроизводстве населения
Украины. Как показывают прогнозные расчеты, эти тенденции,
несмотря на их крайнюю нежелательность, будут иметь место и в
дальнейшем. Особую тревогу вызывает высокая смертность населения
в трудоспособном возрасте, при этом в качестве существенной
особенности следует отметить следующую поло-возрастную
дифференциацию: во всех возрастных группах населения от 20 до 50
лет смертность мужчин втрое больше, чем у женщин.
Таким образом, прогрессирующая общая тенденция старения
населения Украины, сопровождающаяся снижением рождаемости при
относительной стабилизации высокого уровня смертности, обострение
проблем семьи, наличие значительного миграционного оттока
населения, причем преимущественно в трудоспособном возрасте,
обусловливают
чрезвычайно
сложную
ситуацию
в
сфере
воспроизводства народонаселения.
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Кризисные тенденции в демографическом состоянии за последние
6 лет наиболее концентрированно проявляются в таких показателях:
- естественный прирост населения, начиная с 1991 года, впервые за
послевоенные годы стал отрицательным и неуклонно продолжает
уменьшаться, уровень общей смертности населения является одним из
самых высоких среди стран Европы. За последние 6 лет умерло на 1,15
млн. граждан больше, чем родилось. По прогнозам до конца столетия
эта цифра удвоится;
- средняя ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась на
3,5 года;
- основной причиной сокращения продолжительности жизни
является высокий уровень преждевременной смертности мужчин
трудоспособного возраста;
- численность детского населения сократилась на 712 тыс. человек.
Поэтому все представители общества должны активно действовать
в
направлении
оптимизации
демографической
ситуации,
разрабатывать программы, чтобы укрепить в стране человеческий
потенциал.
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СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
В умовах системної кризи в економіці країни та мінливого зовнішнього
середовища сучасний стан господарювання сільськогосподарських
підприємств вирізняється нестабільністю та значним ступенем ризику.
Отже, в умовах, що склалися актуальною є проблема забезпечення
ефективного соціально-економічного розвитку сільськогосподарських
підприємств ґрунтуючись на переході до значно вищого рівня розвитку,
розробки інноваційних заходів, котрі б дали змогу пристосуватись до
існуючих коливань в ринковому середовищі, також зміцнити свої
конкурентні позиції на ринку. Одним із інноваційних інструментів в
покращенні системи управління сільськогосподарськими підприємствами є
стрес-тестування.
Лук’яненко І. Г наголошує на тому, що процедуру стрес-тестування
окремого суб’єкта господарювання варто починати з аналізу галузі, до якої
він належить, і побудови економіко-математичної моделі визначення та
оцінки впливу основних чинників на фінансову стійкість галузі загалом.
Отримана на даному етапі інформація може використовуватись як
допоміжна при проведені процедури стрес тестування безпосередньо для
обраного окремого підприємства відповідної галузі [1, с. 58].
В сучасних умовах, актуальною залишається проблема формування
концепції комплексного дослідження фінансової стійкості підприємств із
застосуванням сучасних економіко-математичних моделей і проведення на
їх основі стрес-тестування.
Єдиного визначення «стрес-тестування» в економічній літературі не
існує. Стрес-тестування – це узагальнюючий термін, що поєднує групу
методів оцінки впливу на фінансове становище організації несприятливих
подій, обумовлених як «виняткові, але можливі». Метою проведення стрестестування є оцінка ризиків та визначення спроможності протистояти
потрясінням на фінансовому ринку. За його допомогою визначаються
особливо вразливі місця окремих сфер діяльності підприємства [2, с. 99].
Одними з інноваційних заходів забезпечення і підтримки фінансового
стану сільськогосподарських підприємств є оцінка їх здатності
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забезпечувати розвиток своєї діяльності в умовах потенційних ризиків, що
можливо реалізувати шляхом запровадження методів стрес-тестування в
управлінську практику.
Стрес-тестування - метод кількісної оцінки ризику, який полягає у
визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає підприємство на
ризик та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора валютного курсу, процентної ставки тощо. Поєднання цих величин дає
уявлення про те, яку суму збитків чи доходів отримає підприємство у разі,
якщо події розвиватимуться за закладеними припущеннями. Шокова
величина - гіпотетична величина зміни фактора зовнішнього оточення рівня процентної ставки, значення валютного курсу тощо, яка
використовується в стрес-тестуванні. Шокова величина має відповідати
двом критеріям: бути суттєвою та ймовірною [2, с.7].
Закордонний досвід свідчить про те, що на практиці існує чотири
основні методи здійснення стрес-тестування: метод оцінки втрат; метод
еластичностей; сценарний метод; індексний метод. В Україні найбільш
вживаними є сценарний аналіз та аналіз чутливості.
Отже, стрес – тестування в системі управління сільськогосподарськими
підприємствами є надзвичайно важливим інструментом забезпечення в
першу чергу їх конкурентоспроможності, а також фінансової стійкості в
цілому. В сільському господарстві враховуючи їх специфічні галузеві
ризики, моделювання виробничих процесів в різних стресових ситуаціях
виступає інструментом перспективного планування діяльності, і як
наслідок, попередить виникнення кризових ситуацій. На нашу думку,
проблематика стрес – тестування саме сільськогосподарських підприємств
на сьогоднішній день мало досліджена, тому вимагає подальших наукових
досліджень.
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Витрати підприємства відіграють важливу роль у формуванні
його фінансових результатів, збільшуючи чи зменшуючи
можливість отримання економічної вигоди. Управління витратами
дає можливість підвищивши ефективність господарювання, вивести
підприємство на новий рівень економічного розвитку та
забезпечити конкурентоспроможне функціонування на ринку.
Питання впровадження результативної системи управління
витратами на підприємствах аграрної сфери, а саме на
сільськогосподарських підприємствах й досі залишається наріжним
каменем усієї галузі через нерозуміння більшості керівників
необхідності їх планування та прогнозування.
Теоретико-методичні розробки щодо організації беззбиткового
виробництва та управління витратами висвітлені у працях таких
вітчизняних та зарубіжних авторів, як Є. Виноградова, І.
Давидович, С. Котляров, Є. Майер, Р. Манн, Д. Сигел, А. Турило,
Г.Фандель, Д. Шим Ю. Цал-Цалко та інші.
На сучасному етапі господарювання на сільськогосподарських
підприємствах в якості підвищення ефективності управління
витратами слід впровадити стратегічну системи управління ними.
Стратегічне управління полягає у розробці і реалізації стратегії, яка
повинна відповідати меті і завданням підприємства, а правильний
вибір стратегії, послідовність етапів та процесів її реалізації
повинен забезпечити позитивний економічний ефект.
У процесі формування вартості сільськогосподарської продукції
необхідно визначити вплив основних затратоформуючих факторів
на обсяг і динаміку витрат (технологічні, організаційні, та
фінансово-економічні).
За результатами проведеного аналізу, нами було запропоновано
модель
структури
витрат
ресурсів
сільськогосподарських
підприємств на кожному етапі операційного циклу виробництва
продукції у вигляді матриці (табл. 1).
Позначення, які були використані в табл. 1, це: en – енергетичні
витрати підприємства на певній стадії функціонування; fn – витрати
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палива на певній стадії функціонування; mn – матеріальні витрати
на підприємстві; pn – використання виробничих потужностей на
підприємстві; ln – трудові витрати на підприємстві; on – інші
витрати (управлінські тощо) на підприємстві.
Таблиця 1
Матрична модель структури витрат підприємства
Види
Стадія Закупів Передвироб Виробницт Стадія Реалізац
витрат
перед
ля
нча
во
післявироб
ія
виробничо сировин підготовка
ни- чого
го
и
сировини
дослідженн
досліджен
я
о
Енергія
е1
е2
е3
е4
е5
е6
Паливо
f1
f2
f3
f4
f5
f6
Сировина
і
m1
m2
m3
m4
m5
m6
матеріал
и
Виробни
чі
p1
p2
p3
p4
p5
p6
потужнос
ті
Праця
l1
l2
l3
l4
l5
l6
Інші
o1
o2
o3
o4
o5
o6
витрати
Детальний розгляд факторів, що впливають на виникнення витрат
на сільськогосподарських підприємствах, дозволив зазначити, що між
деякими з них є певний взаємозв’язок і взаємозалежність (табл. 2).
В побудованій матриці, риска позначає відсутність зв’язку між
виявленими чинниками впливу і адресатами впливу, світлий квадрат
позначає слабкий зв'язок, темний квадрат позначає сильний зв'язок.
Запропонована модель дозволяє визначити ті елементи витрат
(адресати впливу), впливаючи на які, в першу чергу, можна досягти
максимального ефекту від їх зменшення.
Аналіз ефективності моделі стратегічного управління витратами
необхідно здійснювати за збалансованою системою показників.
Побудова системи показників оцінки ефективності стратегічного
управління витратами має ґрунтуватися на аналізі стратегічних цілей
підприємства.
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Таблиця 2
Зв’язки між чинниками впливу та адресатами впливу
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3
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Склад основних оціночних показників ефективності стратегічного
управління витратами аграрних підприємств наступний.
До технологічних віднесемо: рівень технологічного оснащення
виробництва; рівень фізичного й морального зношення устаткування;
наявність виробничої інфраструктури; наявність власної сировинної
бази; рівень ресурсомісткості виробництва.
До організаційних віднесемо: обсяг діяльності підприємства;
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-

близькість до сировинної бази та ринків збуту; кваліфікація персоналу
підприємства;
рівень
використання
виробничої
потужності
підприємства
До числа фінансово-економічних слід віднести наступні: вартість
залучення додаткових фінансових ресурсів та ціну матеріальнотехнічних ресурсів.
Отже, формування моделі стратегічного управління витратами
необхідне не лише для забезпечення економічного розвитку
підприємств у конкурентному ринковому середовищі і досягнення
його стратегічної мети. Її побудова є основою для створення на
аграрних підприємствах ефективної системи управлінського обліку,
організації поточного та оперативного планування, аналізу й контролю
за їх діяльністю.
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системі стратегічного менеджменту підприємства/Я.І. Ясінська//
Науковий вісник. – 2007. – №17 – С. 238-246.
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СУТНІСТЬ І РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі розвитку економіки України проблема мотивації
праці набуває важливого значення, оскільки вирішення завдань, які стоять
перед суспільством, можливе лише за умови створення належної
мотиваційної основи, здатної спонукати працівників підприємств до
ефективної діяльності.
Підприємство може реалізувати свій потенціал до економічного
зростання лише за умов ефективної мотивації. Недостатня ж мотивація на
підприємстві може виступати стримуючим фактором до зростання
показників ефективності його діяльності.
В економічній літературі є різноманітність визначень поняття
«мотивація». Досить поширеним є визначення мотивації як рушійної сили
поведінки, як прагнення людиною активної дії з метою задоволення своїх
потреб. Мотивацію визначають і як стан особи, що характеризує рівень
активності і спрямованості дії людини в конкретній ситуації. При цьому
мотив виступає як привід, причина, об’єктивна необхідність щось зробити,
спонукання до певної дії.
Мотивація – це процес спонукання працівників до ефективної
діяльності для досягнення цілей підприємства (через задоволення потреб
кожного працівника) [3].
Правомірним є твердження, що найактивніша роль у процесі мотивації
належить потребам, інтересам, цінностям людини та зовнішнім факторам. З
огляду на вищенаведене можна вже сформулювати більш деталізоване
визначення мотивації.
Мотивація — це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які
спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності,
надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення
особистих цілей і цілей організації[2].
Серед основних завдань мотивації слід зазначити формування в
кожного працівника розуміння сутності і значення мотивації в процесі
праці, формування в кожного керівника демократичних підходів до
управління персоналом з використанням сучасних методів мотивації.
Для вирішення цих завдань необхідний аналіз процесу мотивації в
організаціях, індивідуальної і групової мотивації [1].
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Основна мета процесу мотивації – це отримання максимальної віддачі
від використання наявних трудових ресурсів, що дозволяє підвищити
загальну ефективність і прибутковість діяльності підприємства.
У сучасних умовах задоволення різноманітних потреб та запитів
працівників підприємств реалізується через велику кількість методів
мотивації результативності діяльності, які можна поділити на три групи:
1)економічні (прямі) – відрядна оплата, почасова оплата, премії за
раціоналізацію, участь у прибутках, оплата навчання, виплати за
максимальне використання робочого часу; 2)економічні (непрямі) –
пільгове харчування, доплати за стаж, пільгове користування жит- лом,
транспортом; 3)негрошові – збагачення праці, гнучкість графіку роботи,
охорона праці, програми підвищення якості праці, просування по службі,
залучення до процесу прийняття рішень, публічне визнання.
Саме мотивація праці покликана сприяти формуванню працівника
нового типу: ініціативного, заповзятливого, орієнтованого на максимальні
досягнення в праці, здатного до творчої інноваційної діяльності
За умов розвитку ринкових відносин мотивація праці є одним з
найважливіших факторів, вміле використання якого може сприяти
розв’язанню всього комплексу соціально-економічних проблем. Сьогодні
з різних засобів мотивації праці застосовують тільки її окремі елементи –
ця обставина наголошує на потребі створення цілісної системи мотивації
праці персоналу, орієнтованої на розвиток трудового потенціалу
працівників та результативність діяльності підприємства загалом [1].
Таким чином, саме мотивація та стимулювання праці володіють
потужним позитивним потенціалом, дають змогу ефективно та економно
використовувати всі види матеріальних ресурсів, дають можливість
працівникам реалізувати себе як особистість і як фахівця та забезпечити в
результаті найвищу ефективність праці персоналу.
Отже, ефективне управління персоналом не можливе без
використання найефективніших методів мотивації праці працівників та
способів впливу на поведінку персоналу, його трудову активність.
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УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Соціально-економічний розвиток підприємства, без сумніву,
залежить від ефективності управлінської ланки підприємства. Процес
управління зазвичай ототожнюється з формою організації колективної
діяльності людей, а також контролем над обраною технологією
виробництва [1, с. 120]. Управлінська ціль, яку підтримує керівник
фірми, набагато ширша за своїм змістом, ніж виробнича. Якщо не
приймати до уваги інтереси працівників та власників підприємства,
останнє може зіштовхнутися зі збоями у виробничому процесі.
Відповідно, фірма повинна працювати в такому руслі, яке б
враховувало ступінь розвитку її взаємовідносин з працівниками,
споживачами, покупцями, державними структурами, власниками та,
навіть, конкурентами. Остання є найкращим стимулом стосовно
завоювання нових ринків збуту, та, відповідно, задоволення потреб
споживачів.
Однією
з
найважливіших
функцій
управління
є
внутрішньогосподарський контроль, який стосується усіх напрямів
діяльності підприємства і направлений на підвищення ефективності
управлінської роботи та зростання прибутковості, що передбачає
проведення заходів, спрямованих на усунення різних видів недоліків,
що дозволить забезпечити безперервність виробництва та, зрештою,
високу економічну стійкість господарюючого суб’єкта [2, с. 48].
Зважаючи на те, що будь-який об'єкт управління є певною системою,
яка, у свою чергу, складається з окремих елементів й ефективність
управління кожним із них визначається кінцевим результатом, можна
стверджувати, що управління прибутком є складовою загальної
політики управління підприємством [3, с. 62].
Відповідно, об’єктом управління підприємством у цілому, як і
об’єктом управління прибутком, зокрема, виступають його активи,
зобов’язання, капітал, інвестиційні вкладення, грошові кошти,
трудовий потенціал тощо, від ефективного використання у
виробництві яких залежить розмір чистого прибутку, а отже, і ринкова
вартість підприємства (рис. 1).
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Ефективність управління визначається виконанням завдань, що
дозволяють мінімізувати фінансові ризики, які пов’язані, в першу
чергу, з платоспроможністю підприємства – своєчасним погашенням
зобов’язань перед кредиторами, сплатою податків, виплатою
заробітної плати тощо.
МАКСИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ

Управління
трудовими
ресурсами

Управлінн
я
прибутком

Управління
іміджем

Управління
технологіями

Управління
ризиками

Управління
пасивами

Управління
активами

Управління підприємством

Рис. 1. Управління прибутком у загальній системі управління
підприємством
Джерело: власна розробка автора
Безперечно, система управління підприємством повинна швидко
пристосовуватися до ринкових умов розвитку, тобто остання повинна
бути гнучкою і динамічною. Як показує практика, відсутність у даний
час такої системи управління не дозволяє підприємствам відразу і
відповідним чином реагувати на зміни, що відбуваються в ринковому
середовищі [4, с. 250].
Підсумовуючи вищевикладене, зауважимо, що управління
прибутком підприємства є досить складним і динамічним процесом,
який потребує постійного аналізу й контролю кожного з етапів
операційного циклу, починаючи від закупівлі необхідних ресурсів, що
будуть задіяні у виробництві, до реалізації готової продукції
(отримання коштів). Дослідники даного питання до цього часу не
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дійшли єдиної думки щодо трактування в економічній науці поняття
«управління прибутком», яке, здебільшого, ототожнюють з такою
фінансово-господарською діяльністю підприємств, що призводить до
збільшення доходів та зменшення витрат [5, с. 24].
Відповідно, основними завданнями управління прибутком, крім
зростання його величини, мають бути наступні. По-перше,
підприємству необхідно дотримуватися співвідношення між
величиною формування прибутку та допустимим рівнем ризику [6, с.
24]. У світовій практиці існує чимало способів зниження ризику,
найвідоміші з яких – це страхування, збір додаткової інформації,
забезпечення високої якості виготовленої продукції, перевірка
партнерів по бізнесу, планування, підбір персоналу, захист
комерційної інформації тощо [7, с. 74].
По-друге, формування чистого прибутку на підприємстві повинно
відбуватися, в першу чергу, за рахунок резервів зростання доходів та
зниження витрат, тим самим забезпечуючи високу якість прибутку [6,
с. 25]. По-третє, частина прибутку, яка спрямована на інвестиційні
вкладення, повинна обов’язково приносити дохід, в іншому випадку,
матиме місце відтік ресурсів; по-четверте, прибуткове ведення
господарської діяльності має сприяти зростанню ринкової вартості
підприємства. Особливу увагу необхідно приділити завершальному
етапу управління прибутком – розподілу і використанню на
заплановані цілі, тобто, на капіталізацію та споживання.
В умовах посиленої конкуренції підприємствам доводиться
змагатися з кращими суб’єктами господарювання, проводячи
постійний моніторинг власних сильних і слабких сторін, що вимагає
пошуку нових шляхів зміцнення конкурентних переваг. Тобто, ще
однією альтернативою у зростанні прибутковості діяльності може бути
також запровадження бенчмаркінгу, який пов’язують із пошуком та
вивченням найкращого досвіду для суб’єкта господарювання.
Підсумовуючи полеміку щодо засад управління прибутком,
можемо стверджувати, що в основному цей термін ототожнюють з
механізмом регулювання процесів формування, розподілу й
використання прибутку. Як бачимо, теоретичні підходи щодо
трактування дефініції «управління прибутком» майже не враховують
таку її складову, як планування. На нашу думку, без планування, що
дозволяє розподілити виробничі ресурси та визначити сильні й слабкі
місця у виробничому процесі господарської діяльності, та
відображення у фінансових планах сценаріїв розвитку господарської
діяльності управління прибутком підприємств буде недосконалим.
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Отже, на нашу думку, під управлінням прибутком підприємства,
якому належить провідне місце в системі управління підприємством,
слід розуміти набір управлінських рішень, пов’язаних з плануванням,
організацією виробництва та контролем за формуванням доходів і
витрат, що дозволить отримати чистий (бухгалтерський) прибуток і
використати його на цілі, які б враховували економічні інтереси всіх
учасників процесу управління прибутком підприємства – найманих
працівників, держави та постачальників капіталу (кредиторів чи
власників).
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ВІДНОСИН В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Прагнення господарюючих суб’єктів до максимізації прибутку в
короткостроковому періоді, створює значні негативні екстерналії, що
посилюють диференціацію суспільних груп як в рамках окремої країни
так і в глобальному економічному просторі. Це спонукає до розгляду
питання про зв'язок між отриманням прибутку і виробництвом
суспільних благ з позиції соціальної функції бізнесу. Орієнтація на
соціально-відповідальний бізнес, в рамках якого відбувається процес
створення цінностей для самого підприємства, споживачів, держави,
бізнес-партнерів є одним із джерел забезпечення стійкості
підприємства.
Відповідно досягнення високого рівня конкурентоспроможності
підприємств аграрного сектору на цьому рівні вимагає переходу від
рентних переваг (ресурсних, політичних, бюрократичних) до переваг
інноваційних, поєднання ефективних стратегій розвитку компаній з
концепцією соціальної відповідальності бізнесу (як перед своїми
працівниками, так і перед місцевими громадами, на території яких
розташовані підприємства), застосування принципів державноприватного партнерства та теорій розвитку людського капіталу, тобто
зміни базового принципу збагачення, від стрімкого збагачення, –
невеликого прошарку за рахунок усіх інших до поступового і певним
чином рівномірного збагачення всього соціуму, пов’язаного з
аграрним виробництвом. Необхідна зміна стереотипу (максимізації
прибутку), сформованого в процесі історичного розвитку капіталізму і
фактично перетвореного на звичку переважною більшістю українських
агробізнесменів, які в своїй агровиробничій діяльності не
замислюются над її змістом і соціальними наслідками для сільських
громад і територій, тобто зміни їх на більш нові та прогресивні, що
задовольняють і бізнес, і працівників, і суспільство.
Ідея креативного корпоративізму потребує синтезу нових і
традиційних знань, що забезпечують розвиток контрактних відносин
крізь призму взаємовигідного обміну та формування відповідного
інституціонального середовища діяльності нових економічних
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суб’єктів. Вона вимагає синтезу нових знань, які забезпечують
розвиток контрактних відносин, перш за все, через призму
взаємовигідного обміну. Їх можна розглядати як інноваційний
продукт, отриманий в результаті взаємодії держави, підприємців і
працівників, метою якого є мінімізація трансакційних витрат,
максимізація прибутку і зростання добробуту співробітників фірми. А
це, в свою чергу, передбачає цілеспрямоване формування особливого
інституціонального середовища діяльності фірм, реально сприяє
досягненню компромісу між інтересами сторін і корпоративних
відносин і інтересами споживачів.
Так до сучасних наукових напрямків організації взаємозв’язків між
підприємствами і забезпечення клієнтоорієнтованості сучасного
бізнесу є концепція управління ланцюгами поставок (Supply Chain
Management SCM), а з інноваційниого управління компанією –
концепція ціннісно-орієнтованого фінансового управління «VBMуправління» (Value-Based Management). Дослідження зарубіжних
учених [2] свідчать, що кoмпaнії, які використовують принципи VBMуправління, побудовані на підході визначення ефективності
інвестиційної та фінансової стратегії корпорації на основі її здатності
створювати акціонерну вартість, мають переваги відносно кoмпaній
aнaлoгічних сфер бізнесу внаслідок використання ефeктивнішoї
системи oргaнізaції бізнесу.
Таблиця 1
Характеристики конкурентних переваг компаній,
що використовують принципи VBM-управління
№
1

Хaрaктeристикa кoмпaнії
Прозорість щодо створення або руйнування вартості

2

Зацікавленість робітників у створенні вартості компанії

%*
87
87

3

Більш ефeктивнe використання ресурсів

82

4

Збільшення дохідності акцій порівняно з конкурентами

73

5

Більш ретельне планування інвестицій

69

6

Побудова ефективнішої схеми кредитних відносин

68

7

Орієнтація на довгострокову, а не миттєву користь

68

*Відсоток поліпшення конкретної характеристики у компаній, що
використовують принципи VBM-упрaвління, порівняно з компаніями з
традиційними системами управління.
Джерело: [1]
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Окрім суттєвих переваг, що отримують власники компанії,
особливої
уваги
заслуговують
покращення
характеристик
ефективності використання ресурсів, орієнтація на довгострокову
користь (що особливо важливо для аграрного сектору) та зростання
рівня зацікавленості виробників у створенні вартості компанії, адже
передусім це пов’язано з активізацією людського фактора, з появою
залежності заробітної плати працівників від вартості компанії (табл. 1).
Проте, виходячи з того, що соціальна відповідальність – це
безперервний процес постійного вдосконалення, а не тимчасовий захід,
практична реалізація її принципів потребує розроблення відповідної
стратегії та програми дій. Одним із головних завдань державних та
соціальних інститутів на сучасному етапі є побудова системи,
спрямованої на створення необхідних передумов соціально
відповідальної поведінки аграрного бізнесу, надання йому конкретної
ідейної спрямованості, схем мотивації щодо розвитку практик
соціальної
відповідальності
та
на
підвищення
соціальної
відповідальності великого бізнесу, в основі якого лежать відносини
погодження інтересів.
З цього приводу актуальними є два напрямки поліпшення ситуації.
По-перше, необхідно стимулювати подібну активність аграрних
підприємств, передбачаючи в законодавстві механізми, які дають змогу
підприємствам, що є зразками соціальної відповідальності, отримувати
матеріальні переваги (наприклад, у вигляді зниження податків). По-друге,
необхідний розвиток альтернативної системи морального заохочення у
вигляді державних премій, рейтингів та нагород. Метою створення
такої системи на стратегічному рівні має стати забезпечення
національної безпеки та рівня якості життя всіх громадян, що
відповідає міжнародним стандартам.
Разом з тим вимоги лише до аграрного бізнесу бути соціально
відповідальним, без налагодження зустрічних процесів, пов’язаних із
застосуванням принципів соціальної відповідальності в діяльності
держави, суспільства й окремих громадян, якнайменше неетичні, а в
ширшому розумінні й недоречні, адже через домінування у бізнесу
власних інтересів без підтримки з боку держави і суспільства
намагання слідувати принципам соціальної відповідальності будуть
здебільшого поодинокі. Відповідно наразі стоїть завдання з
налагодження соціального компромісу між державою, суб’єктами
аграрного господарювання та сільською спільнотою в особі органів
місцевого самоврядування, громадських організацій, профспілок тощо.
Такий компроміс сприятиме створенню гібридних форм взаємодії,
заснованих на консолідованій (спільній) соціальній відповідальності,
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яка заперечує домінування індивідуального й колективного егоїзму,
натомість передбачає рівноцінну відповідальність усіх учасників
соціально-економічних відносин в аграрній сфері. Лише толерантні,
консенсусні, неантагоністичні відносини всіх учасників взаємодій
зможуть забезпечити можливість їх взаємовигідного співробітництва.
Тільки на основі гнучких угод і контрактів можна досягти
раціонального використання обмежених ресурсів: водних, земельних,
транспортних, трудових, інтелектуальних, фінансових, інформаційних
тощо.
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ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО
РИНКУ ПРАЦІ
Прийнято розв’язувати проблему забезпечення кадрами на
зовнішньому ринку праці. Хоча саме на рівні внутрішньофірмового
ринку праці можна отримати якісних працівників для закриття
вакансій без додаткових затрат коштів і в найкоротші строки.
Головні особливості внутрішньофірмового ринку праці полягають
у тому, що, по-перше, всередині даного поняття визначається ціна
робочої сили і, по-друге, здійснюється це за адміністративними
правилами та процедурами, встановленими на конкретному
підприємстві з дотриманням загальнообов’язкових законодавчих актів.
З цього можна стверджувати, що внутрішньофірмовий ринок праці –
це система соціально-трудових відносин, що обмежена рамками
одного підприємства і полягає у формуванні трудового капіталу
підприємства та його ефективному використанні.
Основними характеристиками внутрішньофірмового ринку праці є
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те, що:
– ставка заробітної плати працівників чітко не залежить (або
майже не залежить) від співвідношення попиту і пропозиції на
аналогічний вид праці на зовнішньому ринку праці;
– заробітна плата, як правило, тим вища, чим довше людина
працює на цьому підприємстві;
– на підприємстві можливе кар’єрне зростання, що пов’язане із
залученням на керівні посади вже працюючих співробітників;
– велику роль відіграють формальні та неформальні правила
поведінки, внутрішньофірмові традиції;
– взаємовідносини між роботодавцем і працівниками носять
тривалий, стійкий характер [1, с. 68].
Внутрішньофірмовий ринок праці характеризується закритістю, а
також відносно слабкою конкуренцією між працівниками. Рух робочої
сили здійснюється в основному в рамках підприємства, тобто
внаслідок переходу робочої сили з одного робочого місця на інше,
оволодіння суміжними професіями чи спеціальностями. Наймання
основної маси працівників здійснюється шляхом колективних
переговорів після закінчення терміну дії попереднього договору.
Підготовка персоналу здійснюється в основному всередині
підприємства й переслідує мету конкретного підприємства.
Внутрішньофірмові ринки праці відокремлені один від одного. На
них відкладає відбиток характер виробництва та внутрішній
розпорядок роботи. Тому персонал того чи іншого підприємства
володіє незначною конкурентоспроможністю на зовнішньому ринку.
Внутрішньофірмовий ринок праці включає не лише економічні
відносини, а й соціальні, правові та психологічні його аспекти. На
вітчизняних підприємствах здебільшого окремі елементи, які
забезпечують функціонування ринку праці, відсутні або знаходяться
на стадії формування. В інших країнах процес становлення ринку
праці також відбувається нерівномірно через різні умови й відмінності
як в економічних, так і неекономічних сферах. Як наслідок, склалися
певні відмінності в процесі найму працівників, їх підготовці,
організації діяльності профспілок, історичних традиціях тощо.
На підприємствах з внутрішнім ринком праці існує так званий
«вхідний порт», де має місце жорстка конкуренція. Як правило, на
вході
до
внутрішньофірмового
ринку
праці
набирається
малодосвідчений,
не
перевірений,
з
мінімальним
рівнем
відповідальності та інформованості персонал, а також із низьким
рівнем очікуваної заробітної плати. У «вхідному порту» роботодавець
оцінює професійний рівень і особисті якості працівників, їх
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психологічну сумісність з трудовим колективом; працівники
проникаються «духом підприємства» і вбирають в себе його
організаційну культуру. Після певного часу роботи, працівників, які
виправдали та позитивно зарекомендували себе, роботодавець починає
просувати їх за професією.
Внутрішній ринок праці має переваги не тільки для роботодавців,
але і для самих працівників. Так, для тих з них, хто довго працює на
підприємстві, зайнятість фактично гарантована. В той же час цей
ринок праці не позбавлений і певних недоліків. Так, якщо заробітна
плата в більшій мірі залежатиме від положення працівника, його стажу
роботи, а не від продуктивності, то стимули до праці слабшають.
Отже, причинами виникнення і розвитку внутрішніх ринків праці
є, по-перше, економія на витратах на пошук кадрів на зовнішньому
ринку праці, пов’язаних із професійною підготовкою працівників, і,
по-друге, економія на транзакцій них витратах на ринку праці.
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Будівельна галузь у 2017 році є найбільш швидкозростаючою
серед усіх галузей народного господарства, що пов’язано, в першу
чергу, з поліпшенням фінансового стану провідних промислових та
комерційних підприємств, з розвитком інфраструктури і зростанням
інвестиційної привабливості. Будівництво, як галузь матеріального
виробництва, призначено для створення основних фондів виробничого
і невиробничого призначення та відновлення основних засобів всіх
учасників економічної системи. Важлива та важка роль, що відведена
будівництву, вимагає якісного його забезпечення всіма необхідними
ресурсами:
людськими,
фінансовими,
енергетичними,
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інформаційними, технологічними. В свою чергу, розвиток інших
галузей економічної системи є важливим для досягнення
збалансованої рівноваги серед основних сфер народного господарства.
Розвиток національної економіки визначається динамікою обсягів
ВВП, який формується у всіх її сферах. Тому доцільно розглянути яку
частку в загальному обсязі ВВП займає будівельна галузь (табл. 1).
Таблиця 1
Обсяги та частка будівельної галузі в ВВП України в 2014-2016
роках
Роки
№

Показники

1

ВВП по Україні загалом

2

Приріст до попереднього
року
Внесок
будівельної
галузі в ВВП країни
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Джерело: узагальнено на основі даних [1]
З таблиці видно, що всі показники за аналізований період мають
тенденцію до зростання, однак частка будівництва у загальному обсязі
ВВП країни залишається незмінною.
Щодо обсягів виконаних будівельних робіт за видами будівельної
діяльності, то найвищі темпи зростання спостерігаються в будівництві
нежитлових та інженерних споруд (табл. 2). В 2017 році будівництво
за вісім місяців зросло на 25,4% в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року, в тому числі в серпні - на 23,6%. Найвищі темпи
зростання були також в будівництві інженерних - 30,1% і нежитлових
будівель - 28,1%, тоді як в будівництві житлових будинків зафіксовано
зростання лише на 4,1% [2].
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Таблиця 2
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної
продукції
У тому числі

Будівництво,
всього

Будівлі

Інженерні
споруди

житлові

нежитлові

2010

42918,1

19659,1

6876,5

12782,6

23259,0

2011

61671,7

26745,4

8137,1

18608,3

34926,3

2012

62937,2

28104,8

8523,0

19581,8

34832,4

2013

58586,2

28257,3

9953,1

18304,2

30328,9

2014

51108,7

24856,5

11292,4

13564,1

26252,2

2015
2016

57515,0
73726,9

28907,5
38106,4

13908,8
18012,8

14998,7
20093,6

28607,5
35620,5

Джерело: узагальнено на основі даних [1]
Як вже зазначалося, розвиток будівельної галузі тісно пов’язаний з
іншими галузями національної економіки та будівництво відіграє
важливу роль, так як завдяки будівництву створюється та
вдосконалюється інфраструктура економіки країни. Тому доцільно
проаналізувати обсяги капітальних інвестицій в усі сфери діяльності,
зокрема в будівництво. Обсяги капітальних інвестицій з кожним роком
зростають та головним джерелом їх фінансування залишаються власні
кошти підприємств та організацій. У першому півріччі 2017 року
підприємства і організації за рахунок усіх джерел фінансування
освоїли 155,1 млрд грн капітальних інвестицій, що на 22,5% більше
обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2016 року [3]. На
графіку видно, що серед усіх інвестицій будівництво займає 16,6% у 2014
році, 16,3% у 2015 році та 12,6 у 2016 році. У машини, обладнання,
інвентар та транспортні засоби вкладено 50,8% усіх інвестицій, в будівлі і
споруди - 41,1% [3]. Найбільше зростання капітальних інвестицій
порівняно з аналогічним періодом 2016 р зафіксовано в Запорізькій (65%),
Тернопільській (64%) і Закарпатській (46,4%) областях. Спад капітальних
інвестицій відзначений в Київській (-7,4%), Миколаївській (-2,5%) і
Волинській (-1,2%) областях [1].
Перспективи розвитку будівельної галузі в Україні залишаються
поки що незмінними, про що свідчить індикатор ділової впевненості в
будівництві, який у III 2017 року становив (-24%). Однак цей показник
підвищився порівняно з II кварталом 2017 року на 1 в.п. (рис. 2). Це
найвищий показник з 2015 року і все ж він залишається на
негативному рівні.
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Рис. 1. Порівняння обсягів капітальних інвестицій з інвестиціями в
будівельну галузь
Джерело: складено на основі даних [1]
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Рис. 2. Індикатор ділової впевненості в будівництві
Джерело: складено на основі даних [1]
Основними факторами, що стримують будівельну діяльність
залишаються фінансові обмеження та недостатній попит. Однак, зміни,
які відбуваються останнім часом, залишають найкращі сподівання.
Серед найактивніших за темпами будівництва стали Київська,
Дніпропетровська області і Західна Україна. Також, в 2017 році було
впроваджено додаткові інструменти для дерегуляції економіки, що
дозволило істотно поліпшити інвестиційний клімат в будівельній
галузі.
Вже на початку 2017 Верховна Рада України розглянула
законопроект №4733-1 [5], який є реформою, що охоплює більше 80%
будівельної галузі України. Фахівці акцентують, що зміни в
законодавстві повинні спростити дозвільну систему, уберегти від
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обману в будівництві, захистити інтереси інвесторів та зобов'язати
забудовників враховувати думку і потреби суспільства.
Найважливішою проблемою української будівельної галузі в 2016
році стало збільшення темпів втрати професійних будівельників і
майбутніх кадрів, тобто запропонована система освіти така (знищення
професійно-технічних училищ (робочі спеціальності), коледжів і
технікумів (керівні кадри), що в Україні найближчим часом буде
відчуватися величезний брак професійних фахівців, так як діючі
працівники зможуть знайти привабливі пропозиції роботи в Європі, а
нові кадри в Україні ніхто не буде готувати [4]. Щоб вирішити
найважливіші питання, зокрема з відсутності кадрів, академія
будівництва України планує просувати ідею створення єдиної системи
підготовки будівельних кадрів, а також розвивати інноваційний
напрямок роботи.
Головним досягненням 2016 року для всієї України і для
будівельної галузі зокрема, стала децентралізація, яка дозволить
збільшити місцеві бюджети і дасть новий поштовх для будівництва.
Місцеві бюджети, в свою чергу, це бюджети, що націлені на розвиток,
тому очікується, що матеріальний ресурс повинен бути використаний
на розвиток соціальної сфери.
Список використаної літератури
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
2. Строительство станет лидером по темпам роста среди
украинских отраслей в 2017 году: Интерфакс Украина [Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
http://interfax.com.ua/news/economic/452367.html.
3. Капитальные инвестиции в Украине в 2017 году выросли на
22,5% Украина [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/3706900-kapitalnye-investitsii-vukraine-v-2017-godu-vyrosli-na-22-5.htm
4. Специалисты строительной отрасли Украины подвели итоги
2016 года, сделали прогнозы на будущее [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://interfax.com.ua/news/press-release/393957.html
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення містобудівної діяльності: Закон України від 17.01.2017
р. № 1817-VIII [Електронний ресурс] // Верховна Рада України:
Офіційний
сайт.
—
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1817-19
103

УДК 658.001.76

Казанцева О.А. , магістрант, ФЕМ
Науковий керівник: к.е.н. Ткачук В.О.
Житомирський державний технологічний університет
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
Високий рівень конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
і їхньої продукції, насамперед, залежить від високого рівня
конкурентоспроможності працівників, особливо управлінського
персоналу. Останнє пов’язано з тим, що рівень конкурентоспроможності персоналу визначається не лише рівнем якості робочої
сили, тобто певним рівнем її трудового потенціалу, а й здатністю
реалізувати даний потенціал на практиці, а також наявністю для цього
відповідних умов.
В управлінні конкурентоспроможністю персоналу вирішальну
роль відіграє управлінський персонал. Конкурентоспроможність
управлінського персоналу необхідно розглядати, по-перше, як головну
складову конкурентоспроможності підприємства, по-друге, як
вирішальний чинник конкурентоспроможності продукції підприємства
на ринку, по-третє, як здатність конкурувати на ринку праці, почетверте, як здатність реалізувати власний трудовий потенціал на
конкретному підприємстві.
Високий рівень якості робочої сили є головною передумовою
високого рівня її конкурентоспроможності, проте не завжди
високоякісна робоча сила матиме високий рівень конкурентоспроможності, що пов’язано з неспроможністю працівника реалізувати
власний потенціал або відсутністю необхідних умов для цього на
підприємстві. Йдеться про наявність конкурентної боротьби як на
зовнішньому, так і на внутрішньофірмовому ринку праці при
зарахуванні працівників у кадровий резерв, відборі на вакантні,
особливо високооплачувані та відповідальні, посади, прийнятті чи
реалізації нестандартних рішень, які, з одного боку, вимагають прояву
ініціативи, самостійності, наполегливості, аналітичних здібностей, а з
іншого боку, дають змогу отримати відповідну винагороду.
Не менш важливою умовою є система безперервного навчання, яку
варто розглядати як обов’язкові заходи, завдяки яким персонал зможе
постійно розвиватись, а підприємство – не лише утримувати, а й
постійно зміцнювати свої конкурентні позиції на ринку.
Удосконалення організації виробництва та праці, зміна характеру й
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змісту останньої, зміни структури виробництва викликають об’єктивну
потребу в спеціалістах і керівниках нового типу. Проте за короткий
час вирішити це питання неможливо. Тому зростає зацікавленість у
роботі з перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінського
персоналу.
Знання, одержані у вищих навчальних закладах (далі – ВНЗ), і
виробничі навички щорічно застарівають. Крім того, майже 50%
керівників вважають себе не готовими до роботи в умовах ринкової
економіки та мають потребу в більш глибоких знаннях у сфері
бухгалтерського обліку, фінансів та ін.
На
вітчизняних
підприємствах
підвищення
професійної
компетентності працівника далеко не завжди прямо впливає на зміну
рівня його заробітної плати і кар’єрний ріст, що є прямим наслідком
відсутності в нього прагнення до підвищення професійної
компетентності [1]. Також одним з основних стримуючих чинників
формування кваліфікованих кадрів є недостатнє фінансування їх
первинної професійної підготовки. Має й недоліки існуюча система
підвищення кваліфікації, зокрема: відсутність системного підходу до
формування висококваліфікованого персоналу, наукового підходу до
планування зростання рівня кваліфікації персоналу; низький рівень
кваліфікації викладачів, зайнятих у системі підвищення кваліфікації;
слабка зацікавленість слухачів у отриманні нових знань; низька
матеріально-технічна база; недоліки в організації навчального процесу,
відрив теорії від практики та ін.
Підприємства практично відмовляються від вкладень у зростання
професійного-кваліфікаційного рівня свого персоналу. Економічним
підрозділам підприємств складно обґрунтувати доцільність інвестицій
у розвиток персоналу з позиції сьогоднішніх витрат на навчання
працівників і очікуваних вигід у майбутньому, оскільки фактично
відсутній об’єктивний базис для середньострокового кадрового
планування, у т.ч. планування розвитку управлінського персоналу [2].
Але навчання персоналу, максимальне розкриття можливостей і
здібностей працівників є конче необхідними, тому що кошти на
відновлення виробничих потужностей виявляться марними, якщо не
вкласти значні суми в навчання керівників і спеціалістів, які ці
потужності використовують. При цьому одним із основних принципів
для вітчизняних підприємств має стати принцип співвідношення
вкладень у розвиток персоналу та одержуваних результатів у вигляді
прибутку й соціального ефекту.
Рівень конкурентоспроможності управлінського персоналу є
статистичною оцінкою для певного відрізка часу. Для підтримки
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високого рівня конкурентоспроможності управлінський персонал має
постійно підвищувати свою кваліфікацію, вдосконалюватись і
розвиватись. Тому керівництво повинно не лише оцінювати рівень
конкурентоспроможності управлінського персоналу, а й досліджувати
тенденції зміни показників конкурентоспроможності за допомогою
темпу приросту. Для оцінювання тенденції зміни показників
конкурентоспроможності управлінського персоналу можна виділити:
працівників, рівень конкурентоспроможності яких швидко зростає;
зростає звичним темпом; не змінюється або падає; швидко падає. На
підставі визначених рівнів і динаміки конкурентоспроможності можна
побудувати матрицю оцінки конкурентоспроможності управлінського
персоналу, що базується на поєднанні поділу працівників на групи
залежно від рівня конкурентоспроможності та темпів її приросту.
Для того, щоб заохотити працівників підвищувати рівень своєї
кваліфікації, при зарахуванні в кадровий резерв і при виборі
кандидатів із кадрового резерву на вакансію доцільно висунути
додаткову умову: працівники, які протягом певного часу не
підвищували рівень своєї кваліфікації, не беруть участь у підборі в
кадровий резерв або автоматично виключаються з нього. Керівництво
має також займатись працівниками з низьким і найнижчим рівнями
конкурентоспроможності, особливо, якщо рівень їх стрімко падає. Для
таких працівників необхідно визначити ті характеристики та
параметри, за якими одиничні параметричні індекси мають найнижчі
значення. Особливу увагу необхідно звернути на спеціалістівпрактиків. Таких працівників слід обов’язково направляти на навчання
у ВНЗ. Що стосується якісних параметрів, то необхідно з’ясувати
причини низького рівня або взагалі відсутності прояву відповідної
якості в працівника. Залежно від виявлених причин необхідно скласти
програму заходів з підвищення рівня конкурентоспроможності.
Отже, для забезпечення стійкої конкурентної позиції підприємства
на ринку доцільно розвивати персонал апарату управління. Це
спонукатиме його до високопродуктивної праці, орієнтованої на успіх
підприємства в конкурентній боротьбі, до постійного розвитку.
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РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У
КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОБМЕЖЕНОСТІ
РЕСУРСІВ
Однією з основних умов сталого соціально-економічного розвитку
економіки є достатня кількість необхідних ресурсів, в тому числі
енергетичних. Економічне зростання значною мірою залежить від рівня
розвитку енергетики країни, яка являє собою основу для функціонування
всіх секторів економіки, тобто сприяє формуванню значної частини ВВП,
а також для забезпечення потреб населення в енергоресурсах для
побутових потреб. Науково-технічний розвиток стимулює підвищення
енергоефективності, але це не вирішує проблему дефіциту енергоносіїв, а
лише спричиняє приріст обсягів їх використання. Дієвими шляхами
вирішенням даної проблеми, є:
1) підвищення енергоефективності економіки таким чином, щоб за
рахунок скорочення споживання знизити витрати на її придбання;
2) розвиток альтернативної енергетики, що забезпечить енергетичну
незалежність від зовнішніх економічних та політичних чинників.
Слід зауважити, що український паливно-енергетичний комплекс
потребує технічної та технологічної перебудови, так як фізичний і
моральний термін експлуатації більшості установок закінчився або має
закінчитись найближчим часом, на чому наголошено в роботі [1]. У
зв’язку з вичерпанням потенціалу оновлення технології переробки енергії
з традиційних джерел більш перспективним і надійним є розвиток
альтернативної енергетики, що дозволить забезпечити економічну
незалежність від зовнішніх чинників. Саме тому у провідних країнах
світу, наприклад, зелена енергетика щороку нарощує виробничі та
інвестиційні потужності [2].
Альтернативна енергетика – сфера енергетики, що забезпечує
вироблення електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних
джерел. Основними складовими є: сонячна, вітрова, геотермальна,
гідротермальна, аеротермальна енергія, енергія хвиль та припливів,
гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу
каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні
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ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан
дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу
технологічних процесів [3].
Енергію з відновлюваних джерел, можна використовувати для
виробництва електроенергії, опалення та забезпечення гарячого
водопостачання, а також як паливно-енергетичні ресурси, тобто у всіх
сферах, де застосовують продукцію традиційної енергетики. Сонячні
установки служать для опалення та вентиляції будинків, виробництва
електроенергії. Енергія вітру останнім часом все більше використовується
для одержання електроенергії. Гідроенергетика спрямована на одержання
електроенергії, а також є комплексною водогосподарчою системою, що
вирішує завдання водопостачання населення й промисловості, водного
транспорту, іригації, рибного господарства, рекреації тощо. Продукти
біоенергетики застосовують у якості палива у всіх агрегатних станах для
вироблення теплової та електричної енергії для енергозабезпечення
промислових і побутових потреб, а також у двигунах внутрішнього
згоряння транспортних засобів. Геотермальну енергію можна
використовувати
для
виробництва
електроенергії,
гарячого
водопостачання і опалення приміщень.
Окремо слід виділити використання альтернативної енергетики в
транспортному секторі, оскільки на нього припадає значна частка
споживання паливно-енергетичних ресурсів, а також експлуатація
транспортних засобів має суттєвий вплив на екологію. Електромобілі
здійснили зрушення парадигм як для транспортного сектора, так і для
енергетики. Залежно від національних умов ринків електроенергії, мереж,
паливного балансу та інших факторів електромобілі можуть стати
ключовими технологіями для забезпечення гнучкості системи
енергозабезпечення.
Основними перевагами використання енергії з нетрадиційних джерел
є їх невичерпність та відсутність негативних екологічних наслідків. Не
зважаючи на ряд недоліків, а саме: високу вартість установок, залежність
від географічних та кліматичних умов, а також потреба в території,
альтернативна енергетика розвивається зі стійкою тенденцією до
зростання. Опрацювання наукових праць та власні дослідження
дозволяють серед основних чинників розвитку енергетики з
нетрадиційних джерел виділити наступні:
1. Обмеженість
ресурсів.
В
структурі
світового
енергоспоживання на вугілля припадає 27 % первинних енергоносіїв,
тоді як на нафту – 40 %, природний газ – 23 %, ядерне паливо – 7,5%,
гідроенергію – 2,5 %. З урахуванням зростання обсягів споживання,
загальних розвіданих світових ресурсів викопних палив усіх видів
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вистачить відповідно: вугілля – на 250-300, нафти – на 30-40,
природного газу – на 50-70 років [4]. На відміну від викопних
енергоресурсів запас альтернативних джерел енергії необмежений, їх
можна використовувати тривалий час без загрози вичерпання.
2. Забруднення навколишнього середовища. Використання
традиційних джерел енергії призводить до погіршення екології, в
результаті чого людство має боротися з проблемами глобального
потепління, озонових дір, радіаційних викидів, забруднення повітря,
води і земельних ресурсів. Така ситуація негативно впливає на стан
здоров’я теперішніх і майбутніх поколінь, а тому є соціальним
каталізатором процесу становлення «зеленої енергетики».
3. Розвиток науково-технічного прогресу. З розвитком науки
вдосконалюються технології видобутку енергії з традиційних джерел,
проте стовідсоткової енерговіддачі так і не було досягнуто –
залишаються відходи, які майже неможливо використати повторно.
Крім того, території, з надр яких видобуто енергоресурси, потребують
відновлення. У зв’язку з цим і виникли нові завдання щодо
використання джерел енергії, які мають вищу енергоефективність.
4. Зростання цін на енергоносії. Монопольне встановлення цін на
паливно-енергетичні ресурси країнами-постачальниками зумовлене
територіальним розміщенням на їхній території покладів джерел енергії.
Це зумовлює пошук енергії, наявної на території кожної країни, що
дозволяє отримувати енергію без посередників. Альтернативні джерела в
більшості випадків не потребують постійних додаткових витрат для
видобуток. Це допомагає значно знизити вартість одиниці енергії, а відтак
зменшити витрати і підвищити рентабельність підприємств.
5. Удосконалення нормативно-правової бази. Розуміння важливості
розвитку альтернативної енергетики на державному рівні зумовило зміни
законодавчої бази в провідних країн світу, яка стала рушійним поштовхом
для розвитку відновлювальної енергетики в якості альтернативи
традиційній. Для збалансування поточного природокористування з
довгостроковими перспективами та цілями існує необхідність розробки
державної політики, яка базуватиметься на принципах прозорості,
справедливості та соціальної відповідальності [5]. Реалізація цих
принципів сьогодні означає впровадження використання альтернативних
джерел енергії для вітчизняного господарства.
Отже, проблема обмеженості ресурсів накладає негативний відбиток
на соціально-економічних розвиток економіки країни, і як наслідок на
підприємства і домогосподарства. Змінити ситуацію можна за рахунок
підвищення енергоефективності та використання альтернативних видів
енергії, які переважно є невичерпними. У розвинених країнах світу
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спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги відновлюваних
енергоресурсів, що має довгостроковий характер і розрахована на
відносно стійкі та передбачувані економічні умови. Серед основних
причин стрімкого розвитку даної галузі можна виокремити: обмеженість
ресурсів, забруднення навколишнього середовища, розвиток науковотехнічного прогресу, постійне зростання цін на енергоносії, а також
державна підтримка. Розуміння чинників та структури сучасної
енергетики дозволяє сформувати теоретичне підґрунтя розвитку
нормативної бази задля стимулювання прискореної розбудови даного
виду енергетики в Україні.
Перевагами
відновлюваної
енергії
є
загальнодоступність,
поновлюваність, екологічність. На сьогоднішній день існує ряд перешкод,
які сповільнюють розвиток даної галузі, зокрема: висока вартість
установок та витрати на їх обслуговування, залучення великих площ під
тепло- та електростанції, залежність від географічних та погодних умов
тощо. Не зважаючи на це для подальшого збільшення обсягів виробництв
та споживання альтернативної енергії в багатьох країнах світу
розробляються програми розвитку альтернативної енергетики, спрямовані
на забезпечення даним видом енергії не лише промислових підприємств, а
і домогосподарств. Таким чином, сфера використання відновлювальних
джерел енергії – це потужний ринок з потужним мультиплікативним
ефектом в сфері освіти, науки та виробництва, яка потребує та поглинає
значні обсяги інвестицій.
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СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ГІРНИЧОДОБУВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Розвиток підприємств гірничодобувної промисловості має важливе
значення для розвитку національного господарства, оскільки
продукція саме цих підприємств залишається важливою у структурі
експорту країни, а, отже, забезпечує значну частку валютних
надходжень. Актуальність дослідження питань стійкого розвитку
гірничодобувних підприємств зумовлена також тим, що ринок в
окремій країні вже досить давно розвивається за законами світового
ринку. Загальна світова тенденція полягає у поступовому зменшенні
потреби у продукції гірничодобувної галузі. Падіння попиту на
продукцію, зниження цін призводить до зменшення присутності
підприємств на ринку, а отже їх нестабільність функціонування.
Оскільки попит на продукцію цієї галузі в даний час – високий, в тому
числі на світовому ринку, відповідно завдання, що постає перед
гірничих підприємств, полягає у забезпеченні максимально стійкого
розвитку в даних кон’юнктурних умовах.
Відповідно завдання
забезпечення стійкого розвитку гірничодобувних підприємств є
стратегічним не лише для них самих, а й для галузі, для економіки
України в цілому.
Мета дослідження полягає у визначенні важливості поступового
переходу підприємств гірничодобувної галузі до стійкого розвитку у
сучасних економічних умовах і розробка пропозицій щодо такого
переходу. Необхідність поступового переходу зумовлена потребою
збалансування масштабів господарської діяльності гірничодобувного
підприємства зі станом довкілля, нанесення шкоди якому потрібно
мінімізувати.
Основа стійкого розвитку окремого підприємства – це одночасна
взаємодія кількох видів ефективності (економічної, екологічної та
соціальної), збалансованість яких дозволяє забезпечувати подальший
розвиток [3]. При визначенні своїх стратегічних позицій щодо
забезпечення стійкого розвитку підприємство має враховувати
обмеженість своїх можливостей та ресурсів. У сучасних умовах
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ефективне функціонування підприємства та вимагає вирішення ряду
складних завдань. Найважливішим серед них виступає максимально
можливе використання потенційних можливостей та швидка адаптація
до ринкових умов. Сьогодні у секторі гірничодобувної промисловості
спостерігається конкуренція між автоматизацією та здешевленням
робочої сили. Цілком ймовірно, що у майбутньому на ринку
залишаться ті підприємства, які максимально результативно будуть
використовувати наявні ресурси. Саме управління ресурсним
потенціалом має стати запорукою стимулювання стійкого розвитку. У
свою чергу, використання ефективної та дієвої концепції стійкого
розвитку може створити умови для формування конкурентних переваг.
У гірничодобувній промисловості продовжує прослідковуватися
спад: спостерігається падіння попиту та зниження цін на сировинні
товари, посилення дефіциту капіталу та урізання витрат на
розвідувальні заходи. На діяльності компаній гірничодобувної
промисловості позначилася не лише загальна світова фінансовоекономічна криза 2008 року, а й криза гірничо-металургійної галузі,
що розпочалася у 2012 році, та наслідки якої, насамперед загальний
спад обсягів виробництва, відчутні і зараз.
Так, ситуація у гірничодобувній галузі протягом 2015-2016 років
була близька до кризового 2008 року, оскільки динаміка зміни цін
компаній на продукцію була більш волатильною, аніж динаміка цін на
сировинні товари. Песимістичний настрій щодо стану галузі
відображають світові індекси гірничодобувної галузі. На початку 2016
року індекс HSBC Global Mining Index (показник розподілу поточних
складових загального ринкового капіталу на загальний встановлений
ринковий капітал) досягнув рекордно низької відмітки, на 36% нижче
відносного мінімуму під час світової фінансової кризи на початку 2008
року, однак був вище індексів FTSE 100 (секторальний індекс гірничої
галузі) і біржового індексу Dow Jones [6]. Після кризи тенденції у
галузі відрізнялися від загальноринкових, оскільки вважалося, що в
середньостроковій перспективі зростання економіки Китаю буде
сприяти відновленню гірничодобувної галузі.
Зрозуміло, що нинішній спад, як і попередні, закінчиться, коли
попит на сировину перевищить пропозицію. Далекоглядні компанії
уже зараз розробляють стратегії зміцнення їх операційної ефективності
та підвищення продуктивності праці та готуються до можливого
підйому. Однак вже у найближчому майбутньому зі зміною глобальної
структури енергетики гірничодобувні компанії потребуватимуть
перегляду портфелю активів, а з поширенням принципів сталого
112

розвитку у галузі – більш ефективної політики побудови відносин із
зацікавленими сторонами.
На мікрорівні перед підприємствами постає необхідність
формування та впровадженням функціональних стратегій управління
ресурсами, здійснення облікових заходів (моніторинг площ
використовуваних земель, фіксація обсягів викидів тощо), протидії
підприємницьким ризикам, пов’язаним з довгостроковими термінами
повернення інвестицій. Враховуючи, що гірничодобувні підприємства
через характер своєї діяльності мають обмежену кількість шляхів
стратегічного
маневрування
(обмежені
можливості
щодо
диверсифікації, зміни виробничих потужностей), перелічені завдання
легше вирішити, впровадивши концепцію стійкого розвитку.
Напрацювання вчених щодо впровадження концепції стійкого
розвитку [1, 2, 4, 5] можуть бути застосовані до гірничодобувних
підприємств, але за умови їх модифікації, оскільки наявна недостатня
розробленість питань методики оцінки стійкого розвитку із
врахуванням галузевої специфіки. На рис.1 подана запропонована
нами узагальнена блок-схема етапів забезпечення стійкого розвитку
гірничодобувних підприємств.

Рис.1 Етапи забезпечення стійкого розвитку гірничодобувних
підприємств
Джерело: власна розробка
Згідно наведеної схеми, етапи розвитку гірничодобувного
підприємства відрізняються у залежності від того, на якому нині етапі
розвитку воно перебуває. Більш детальна характеристика етапів
розвитку наведена у табл.1.
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Таблиця 1
Характеристика етапів розвитку гірничодобувних підприємств
Етап

Цілі

Показники

Економікоорієнтований
розвиток
1
зміцнення позицій на
ринку;
максимізація
прибутку;
виробництво
продукції з високою
доданою
вартість
(обкотиші).

прибуток
від
продажів;
індекс
зростання
виручки;
частка
на
внутрішньому ринку
та в експорті;
частка продукції з
високою
доданою
вартістю.

Екологічноорієнтований
розвиток
2
раціональне
використання
ресурсів;
зниження
навантаження
на
довкілля;
впровадження нових
технологій
підвищення
ефективності
виробництва.
інвестиції в НДДКР;
ресурсовіддача;
відношення витрат
на природоохоронні
заходи до виручки;
середній
вміст
корисного
компонента в руді;
коефіцієнт
засмічення.

Соціальноорієнтований
розвиток
3
підвищення
задоволеності
і
мотивації
персоналу;
покращення
репутації;
розвиток
людського
потенціалу;
підтримка
місцевих громад.
вартість
нематеріальних
активів;
рівень
ефективності
процесів;
витрати
на
охорону праці;
індекс зростання
продуктивності
праці.

Джерело: [7], [8]
На першому етапі основною метою діяльності визнається
максимізація прибутку, відповідно розвиток – економічноорієнтований. Даний тип розвитку характеризується намаганням
удосконалити використання наявних факторів виробництва.
Завершення першої стадії та перехід до другої відбувається, коли
ресурсний потенціал починає вичерпуватися.
На другому етапі разом з економічними проблемами компанія
стикається з необхідністю екологічного відновлення територій, яким
було завдано шкоду через гірничі роботи, а також здійснення витрат
через екологічні екстерналії, що виникли внаслідок діяльності.
Потреба ефективної інтеграції у довкілля на цій стадії означає, що
розвиток – екологічно орієнтований. На цьому етапі важливо
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здійснити аналіз рівня екологічної безпеки гірничо-збагачувального
виробництва. Важливо зазначити, що даний тип розвитку можливий за
умов використання відповідних інноваційних технологій. Інновації в
даному випадку мають бути націлені не лише на ефективне
відновлення екологічно порушених територій, а й використання
альтернативної енергетики та зменшення рівня викидів шкідливих
речовин у атмосферу. Сьогодні видобувним компаніям України варто
оновити основні фонди та устаткування, що сприятиме зменшенню не
лише втрат корисних копалин, а й техногенного навантаження на
навколишнє середовище. До переходу до наступної стадії слід
проаналізувати ресурсне забезпечення підприємства та результати
інвестиційних екологічних проектів, перелік та очікувані обсяги
інвестицій з реалізації існуючих проектних рішень технологічних
покращень.
На третьому етапі основна діяльність починає супроводжуватися
проявами соціальної відповідальності підприємства, що проявляється у
реалізації різнонаправлених соціальних програм підвищення якості
життя соціуму на прилеглих територіях. На практиці соціальна
відповідальність гірничодобувних підприємств виявляється у
забезпеченні соціальних пакетів для працівників та покращення умов
проживання на прилеглих територіях. Забезпечення соціальної
відповідальності неможливе без взаємодії з економічною складовою
діяльності, оскільки відбувається часткове пере направлення
фінансових потоків. Крім того, важливу роль відіграють такі фактори
як бренд підприємства та його імідж.
Завершальним, на шляху до забезпечення стійкого розвитку, на
нашу думку, має бути подолання проблеми вичерпання мінеральносировинних ресурсів. Існуючі нині механізми забезпечення стійкого
розвитку дозволяють організувати виробничий процес таким чином,
щоб він завдавав мінімум шкоди довкіллю, а заходи соціальної
відповідальності були вчасно профінансовані.
Однак парадигма стійкого розвитку підприємств гірничодобувної
галузі передбачає вирішення економічних, екологічних та суспільних
проблем не лише виключно локального значення (рис.2). У сучасних
умовах нестачі фінансових та енергетичних ресурсів гірничодобувним
компаніям потрібно не лише підвищувати ефективність виробничогосподарської діяльності, а й спрямовувати рентні доходи у
відтворювальний (який включає основний і оборотний) капітал:
природний, технологічний, фінансовий та людський.
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Рис.2 Взаємодія різних видів капіталу у процесі забезпечення
стійкого розвитку
Джерело: власна розробка
Отже, для того, щоб залишатися життєздатними у майбутньому,
компаніям варто зберігати баланс між короткостроковими
очікуваннями інвесторів та довгостроковими бізнес-цілями. Тому
гірничодобувні підприємства мають визначити принципи стійкого
розвитку, які вони відстоюють та які є для них важливими, а також
визначити свої очікування на довгострокову перспективу. У міру
переходу компаній до нового набору стратегічних пріоритетів, буде
відбуватися забезпечення стійкого розвитку.
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ФАКТОРИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Наразі становище АПК знаходиться у швидкозмінюючій ситуації
із підвищенням змін в зовнішньому середовищі, не підпорядкований
вплив яких на діяльність підприємств негативно впливає на показники
ефективного і господарювання та в результаті маємо ризики в
здійсненні виробничо-господарських операцій, зниження рівня їх
конкурентоспроможності. Із вступом України в СОТ проблема
собівартості продукції, цінового регулювання, а також якості має
вирішальне значення в підвищенні конкурентоспроможності
підприємств аграрного та переробного комплексу. Прибутковість та
стабільність
діяльності
аграрних
формувань
у
умовах
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постіндустріального суспільства залежить від використання в процесі
виробництва інформації та знань.
В умовах глобалізації, швидкі зміни в споживанні попиту,
зменшення життєвого циклу товарів, підвищення умов працівників до
вимог праці і якості життя потребують підприємства проводити аналіз
і
оцінити
зовнішнє
середовище,
перспективи
її
зміни.
Конкурентоздатність краще розглядати, як властивість об'єкта з
певною часткою релевантного ринку. Конкурентоздатність визначає
рівень підпорядкованості економічних, організаційних та інших
характеристик об'єкта попиту у споживачів, відображує частку ринку,
що належить даному об'єкту. Конкурентоспроможність сільського
господарства визначається сумою певних показників, які
характеризують її стабільний розвиток та успіх в боротьбі між
конкурентами як внутрішньому, так і зовнішньому ринках.
Конкурентоспроможність характеризується рівнем конкуренції певних
підприємств та продукції, що реалізують на ринку.
Розуміння факторів конкурентоспроможності є основою при
прийнятті ефективних управлінських рішень щодо посилення
ринкових позицій як на рівні підприємств, так і на галузевому рівні.
Існує класична система чинників, що встановлюють рівень
конкурентоспроможності [4].Така система складається з певних
чинників:
1. продукція, що має конкурентоспроможність, а саме ціна,
якість, рівень споживчої переваги та задоволення;
2. конкурентосталість ресурсного потенціалу, а саме рівень
техніко-технологічного оснащення, виробничо-сировинна структура;
3. конкурентосталість організаційного потенціалу та система
менеджменту;
4. конкурентосталість
маркетинго-інноваційних
та
комунікаційних зв'язків, а саме система внутрішньої та зовнішньої
інформації
із
постачальниками,
споживачами,
інвесторами,
потенційними клієнтами.
Фактори,
які
мають
вплив
при
забезпеченні
конкурентоспроможності агропромислових підприємств поділяють
відповідно до сфери їх визначення:
1. науково-технічні фактори, що віддзеркалюють динаміку і стан
науково-технічного рівня, технічний та технологічний рівень, надійне
устаткування і гнучкі виробничі процеси тощо;
2. організаційно-економічні фактори, що віддзеркалюють
позицію циклу економічного розвитку, розвинення інтеграційних
процесів в просторі економіки, загальногосподарську та галузеву
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кон'юнктуру ринка, методи та механізми керування господарської
діяльності на державному рівні, регіонів та галузей;
3. соціальні фактори, що віддзеркалюють стан та динаміку
соціальних процесів, що знаходяться на макро- і макрорівнях;
4. екологічні фактори визначають взаємозв'язок виробничоекономічної діяльності підприємства і зі становищем природного
середовища;
5. політичні фактори, що мають важливий вплив на розвиток
конкурентоспроможності
підприємства,
який
найкраще
встановлюється в реалізованій продукції підприємства та в придбанні
ресурсів з інших країн.
Через процес економічної глобалізації, а також ринкова орієнтація
економіки України потребують приведення в дію взаємозалежних
техніко-технологічних, організаційно-економічних та управлінських
факторів ефективного освоєння у виробництві науково-технічних
досягнень. Інноваційний фактор стає основним для виходу
національної економіки з депресивного стану, забезпечення її
постійного розвитку, зниження залежності держави від імпорту,
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції та
збільшення експортної потенціалу країни.
Згідно з даними журналу "Foreign Policy", яка щорічно висвітлює
індекс глобальних країн, з 133 країн світу, на які припадає 96%
світового ВВП та 84% населення світу, за 2009-2010 роки Україна
зайняла 82-е місце, опустившись зразу на 10 позицій порівняно з
результатами попереднього дослідження. Після періоду відносної
стабільності рейтингу в 2006-2008 роках (69-е, 73-е і 72-е місця,
відповідно) наша країна істотно погіршила свої позиції і зараз
знаходиться на рівні таких держав, як Гамбія та Алжир. Рейтинг
України суттєво займає нижчі позиції за декількома складовими:
макроекономічна стабільність (-15 пунктів), рівень розвитку
фінансового ринку (-21 пункт) та оснащенням новими технологіями (15 пунктів). В теперішній час: виробництво зерна - 39,2 тис. т, м'яса 2,9 тис. т, молока - 11,3 тис. т. [5].
Отже,
як
результат
дослідження
робочої
активності
сільськогосподарських підприємств, маємо наступне: на інвестування
в сільському господарстві постійно негативно впливають ті ж фактори,
що існують в інших областях економіки, тобто: нестача коштів (в 4851% господарствах) і високі процентні ставки кредитів (38-42%
господарств). За попередніми розрахунками, у 2016 р. Загальний обсяг
виробництва валової продукції сільського господарства (у постійних
цінах 2010 р.) Склав 252,9 млрд. грн., у т. ч. у сільсько-господарських
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підприємствах – 139,2 млрд. грн., господарствах населення – 113,7
млрд. грн.
Провідними галузями в АПК становлять рослинництво та
тваринництво. Аналіз рентабельності сільського виробництва свідчить
про зниження рентабельності продукції рослинництва з 98,3% в 1990
р. До 29,2% в 2014 р. Та продукції рослинництва з 22,2% в 1990 р. До
13,4% в 2014 р.
Частка збиткових підприємств зменшилося з 29,6% в 2010 р. До
15,2%, відповідно, збільшилась частка прибуткових підприємств, але
результати діяльності в 2014 р. Склали 20262,9 млрд. грн. В порівнянні
з 2013 р. (15114,8 млрд. грн.). Фінансові результати діяльності
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Рис. 1.1. Фінансові результати діяльності підприємств галузі
сільського господарства за 2010-2015 рр.
* окрема, прибутковість зернових і зернобобових культур
збільшилася з 1,8% у 2013 р. До 25,8 % у 2014 р. За підсумками 2014 р.
Експортовано продукції сільського господарства і харчової
промисловості на 16,7 млрд. дол. США (на 0,3 млрд. Менше, ніж за
2013 р.), що становить 30,9% вартості експорту України (проти 27,1%
у 2013 р.). Частка країн ЄС в експорті складала 26,8%, або 4,8 млрд.
дол. США (відповідно 25,7% у 2010 р.). У 2014 р. Було імпортовано
сільськогосподарської продукції і продовольства на 6,1 млрд. дол.
США (на 2 млрд. дол. США менше, ніж у попередньому році). Частка
країн ЄС у вартості імпорту продукції сільського господарства і
харчової промисловості України становила 40,9 %, або 2,5 млрд. Дол.
США (відповідно 31,4% у 2010 р.) [5].
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Таким чином, аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку АПК
дають змогу стверджувати про наявність в аграрному секторі низки
проблем,
які
перешкоджають
підвищенню
рівня
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Але все ж
для України аграрний сектор залишається пріоритетним і
перспективним. Розвиток вітчизняного агропромислового комплексу
залежить як від внутрішніх, так і від зовнішніх чинників, і в умовах
посилення глобалізації, роль останніх – зростає.
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УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА: МЕТА, ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ
Ефективна діяльність підприємства в першу чергу залежить від
високоосвіченого, кваліфікованого, відкритого до навчання та
розвитку персоналу підприємства. Досягнення даної ефективності
можливе через ефективне управління трудовим потенціалом, адже
злагоджений правильно поставлений процес управління, дасть змогу
ефективно використовувати трудовий потенціал підприємства, що
приноситиме користь підприємству і безпосередньо працівникам.
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Під трудовим потенціалом підприємства розуміють наявні та
перспективні здатності працівників підприємства кількісно й якісно
задовольняти його потреби та реалізовувати поставлені цілі як
найефективніше за умов наявності необхідного ресурсного
забезпечення [7, с. 93]. Тобто, трудовий потенціал підприємства це
наявні психофізіологічні особливості, досвід, інтелектуальні та
професійні здібності, які дані працівникам природою, були набуті в
продовж життя та можуть використовуватися працівниками у
виробничому процесі.
Кожен процес, який відбувається на підприємстві, або діяльність,
яка здійснюються в умовах підприємства не вбачається без управління,
а управління в свою чергу не можливе без виконання певних функцій.
Управління
трудовим
потенціалом
це
цілеспрямований
комплексний, вплив у площині забезпечення оптимальних умов для
творчої ініціативи та ефективної праці персоналу з метою досягнення
цілей підприємства, шляхом використання певних методів та
інструментів. [4, с. 55].
Метою управління трудовим потенціалом підприємства є
забезпечення та сприяння його постійного розвитку за рахунок
поєднання наявних людських ресурсів, їх кваліфікації, досвіду, знань
та часткових потенціалів з основною стратегією та цілями
підприємства, а саме: прогнозування та забезпечення потреби
підприємства в працівниках необхідної кваліфікації в певному обсязі;
досягнення обґрунтованого співвідношення між організаційнотехнічною структурою виробничого потенціалу і структурою
трудового потенціалу; максимально можливе та ефективне
використання трудового потенціалу окремого працівника та колективу
в цілому; створення умов для високопродуктивної та якісної праці,
високого рівня її організованості, мотивування, самодисципліни;
закріплення працівника на підприємстві, формування стабільного
колективу як умова окупності коштів, що витрачаються на робочу
силу (залучення, розвиток персоналу); взяття до уваги та забезпечення
втілення побажань, потреб та інтересів працівників щодо змісту та
умов праці, виду зайнятості, можливості професійного просування та
ін.; узгодження виробничих і соціальних завдань (балансування
інтересів підприємства та працівників, економічної та соціальної
ефективності); підвищення ефективності управління персоналом,
досягнення цілей управління при скороченні витрат на працівників [1,
с. 93].
Науковець Харун О.А. зазначає, що управління трудовим
потенціалом, як будь-який управлінський процес включає загальні
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функції управління: планування, прогнозування, організація,
координація, контроль, мотивація. Також виділяють спеціальні функції
управління трудовим потенціалом як видом економічних ресурсів
підприємства передбачають: визначення оптимальної чисельності
працівників, підбір, відбір, адаптація та розстановка працівників по
робочих місцях і етапах виробництва, забезпечення співпраці та
ефективної взаємодії між усіма членами трудового колективу,
забезпечення
сприятливого
морально-психологічного
клімату,
своєчасне інформування та мотивування працівників тощо До функцій
управління трудовим потенціалом підприємства можна віднести:
забезпечення розвитку трудового потенціалу; відтворення і розвиток
типів організаційної поведінки; інтеграція працівника в організаційне
середовище, координація дій суб’єктів праці; оптимізація взаємодії
працівника і організаційного середовища; набуття соціальної позиції і
реалізація потреб працівника в результаті трудової взаємодії [5, c. 103].
Вітчизняний науковець Зубрицька Я.О. до функцій системи
управління трудовим потенціалом відносить: планування трудового
потенціалу; відбір та найм працівників; адаптація персоналу;
підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації; ротація,
планування кар’єрного росту; можливості професійного зростання;
соціальний захист; техніка безпеки та охорона здоров’я на робочому
місці; взаємовідносини між керівниками та підлеглими; технології
управління персоналом; витрати спрямовані на персонал; темп росту
частки витрат на персонал; мотивування трудової діяльності;
централізація управління; формалізація управління [2, c. 174].
Управління трудовим потенціалом на підприємстві має включати:
 управління формуванням трудового потенціалу (підбір і відбір
персоналу, формування, розстановка кадрів);
 управління функціонуванням (використанням) трудового
потенціалу (оцінка результатів виробничої діяльності, матеріальне
стимулювання, мотивація праці, ефективність використання трудового
потенціалу);
 управління розвитком профілю (передбачає безперервну
систему підготовки і розвитку трудового потенціалу, планування
просування працівників, переміщення і вивільнення персоналу);
 управління
соціально-трудовими
відносинами
(трудове
законодавство, укладання трудових договорів, соціальна активність
колективу);
 управління результатами праці (ефективність праці, оцінка
результатів трудової діяльності персоналу, отримання винагороди
працівниками) [3, с. 340].
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Як будь-який процес, управління трудовим потенціалом
здійснюється за допомогою методів, доцільно розглянути методи, які
використовують в управлінні трудовим потенціалом.
До традиційних методів управління трудовим потенціалом
відносять: адміністративні (передбачають правове регулювання;
розробка положень, посадових інструкцій та іншої документації);
економічні (включають техніко-економічний аналіз, обґрунтування,
планування; оплата праці; капіталовкладення); соціально-психологічні
(передбачають соціально-психологічне планування; створення творчої
атмосфери; участь працівників в управлінні; задоволення культурних і
духовних потреб). Також методи управління трудовим потенціалом
класифікують за наступними ознаками: за характером етапів
управлінської діяльності (підготовки, ухвалення, організації та
контролю за виконанням управлінських рішень); за характером етапів
здійснення впливу на виконавців (економічні, організаційні,
розпорядчі, правові та соціально-психологічні); за характером впливу
на виконавців (прямого і непрямого впливу, формальні та
неформальні); за характером змін у системі управління (інноваційні
методи) (коучинг, аутсорсинг, використання гнучкого графіка роботи,
дистанційного навчання e-learning); за ознаками належності до
функцій
управління
(нормування,
організація,
планування,
координація, контроль, аналіз, облік) [6, с. 122-123].
Отже, управління трудовим потенціалом передбачає використання
певних методів, інструментів та функцій, за допомогою яких
здійснюється вплив на працівників з метою ефективної активізації їх
трудової діяльності. Головна мета управління трудовим потенціалом –
це безперервний розвиток працівників з метою забезпечення
підприємства працівниками необхідної кваліфікації. До методів
управління відносять адміністративні, економічні, соціальнопсихологічні. Для ефективного використання трудового потенціалу
підприємства має бути наявна система управління трудовим
потенціалом, яка використовуватиме в своїй роботі різноманітні
функції та поєднуватиме декілька методів для досягнення позитивних
результатів діяльності.
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ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛЮ
В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Контроль є однією з функцій управління, інтегруючи з функціями
планування, обліку та аналізу створює інформаційні можливості для
безперервності управлінського циклу. Найпростіший метод контролю
є порівняння досягнутого значення із запланованим. Тому реалізація
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управлінських процесів повинна передбачати етап контролю, що
забезпечить ефективність управління і підприємницької діяльності.
Дослідженням сутності і необхідності застосування контрольних
заходів займалися вітчизняні і зарубіжні науковці. Найбільш відомі
праці, які пов’язані з дослідженням доцільності застосування функції
контролю в процесах управління таких науковців як: М.Т. Білуха,
В.Я. Вовк, Є.В. Калюга, В.Ф. Максімова, П. Хорват, Й. Вебер, Д.
Хан, Д. Шнайдер. Проте більшість досліджуваних питань за
окресленою тематикою досі залишаються дискусійними і такими, які
потребують подальших наукових розробок.
Стратегічна діагностика ― процес визначення стратегії
діяльності підприємства діагностуючи його розвиток або стратегічну
відповідність обраній стратегії шляхом встановлення відхилень,
(критичних точок, «вузьких місць») і розробки заходів їх усунення.
Для забезпечення ефективності проведення даного процесу
необхідно встановити алгоритм проведення в якому передбачити
етап перевірки досягнутого результату із запланованим значенням.
Для визначення місця контролю в процесі реалізації стратегічної
діагностики виробничого потенціалу підприємства необхідно
сформувати алгоритм проведення зазначеного управлінського
процесу. Управлінський процес ― це неперервна взаємодія та
координація дій керованої системи керуючою по виконанню функцій
управління для досягнення мети господарської діяльності [2]. Варто
наголосити, що управлінські процеси в своїй реалізації мають
відповідати принципам управління. Принципи управління ― це
вихідні положення, яких дотримуються в управлінні системою.
На сьогоднішній день принципи управління поділяють на
універсальні (динамізм формування і розвитку інновацій,
гуманізація, цілеспрямована активізація діяльності людей, орієнтація
управління на кінцевий результат, орієнтація на перспективи
розвитку, розв’язання нових проблем новими методами, спирання на
об’єктивні закони та ринкову реальність, використання конкуренції,
поглиблення і розвиток зв’язків підприємства із зовнішнім
середовищем, ефективність управління забезпечується злиттям
факторів виробництва, орієнтація на перспективу) і специфічні
(забезпечення балансу інтересів підприємства, багаторівневий підхід
до управління, оптимальне поєднання інтересів підприємства) [3, с.
135].
Вважаємо, що формування управлінських процесі на основі
зазначених
принципів
забезпечить
досягнення
визначених
орієнтирів. Формування алгоритму процесу стратегічної діагностики
126

виробничого потенціалу на основі зазначених принципів почнемо з
визначення складових елементів об’єкта дослідження. Виробничий
потенціал є системою, яка складається з: основних виробничих
засобів і матеріальних ресурсів, трудових ресурсів, фінансових
ресурсів, маркетингових ресурсів. Матеріальні ресурси, трудові
ресурси, фінансові ресурси достатньо часто виступають об’єктами
досліджень, маркетингові ресурси, на сьогоднішній день, є сферою
малодослідженою. Під маркетинговими ресурсами розуміємо ту
частину ресурсів використання яких сприяє збуту продукції
підприємства та більш повному задоволенню потреб споживачів.
Відтак, включаючи у склад виробничого потенціалу маркетингові
ресурси стає можливим досліджувати виробничий потенціал з
урахуванням середовища функціонування підприємства.
На початку проведення стратегічної діагностики необхідно
визначити, якої стратегії формування і використання дотримується
підприємство. Якщо стратегія не сформована, необхідно щоб процес
стратегічної діагностики дав змогу встановити виробничу стратегію,
якої доцільно дотримуватись враховуючи потенціал організації.
Загальний процес стратегічної діагностики виробничого
потенціалу пропонуємо реалізовувати за таким алгоритмом:
1. Діагностика стану та ефективності використання наявного
виробничого потенціалу.
2. Визначення
відхилень
від
встановлених
значень
функціонування
2.1. Якщо стратегія була сформована і реалізовувалась, етап
передбачає визначення відхилень (критичних точок) порівнюючи із
запланованим рівнем формування і використання виробничого
потенціалу.
2.2. Якщо стратегія не сформована, формується система
показників, які використовуються для діагностування тенденцій
розвитку виробничого потенціалу. Тенденції розвитку мають
відповідати об’єктивним законам економіки
3. Формування висновку щодо відповідності розвитку
виробничого потенціалу стратегії, якої дотримувались або
об’єктивним законам економіки.
4. Розробка заходів щодо ліквідації виявлених відхилень і
визначення загальних тенденцій розвитку виробничого потенціалу.
5. Визначення індикаторів розвитку виробничого потенціалу
(фактори, які мають найбільшу силу впливу на виробничий потенціал
підприємства).
6. Формування або коригування стратегії формування і
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використання виробничого потенціалу з урахуванням визначених
індикаторів його розвитку.
7. Формування прогнозу індикаторів розвитку виробничого
потенціалу підприємства
8. Здійснення контролю за досягненням прогнозного рівня
індикаторів розвитку виробничого потенціалу підприємства.
Під індикаторами розвитку розуміємо розрахункові показники,
які дозволяють сформувати судження про стан або зміни об’єкта
дослідження [1]. Про те, що сформована стратегія вдало реалізується
свідчать фактичні значення індикаторів розвитку, які досягли
планових. Висновок, що стратегія є невдалою, необхідне її
коригування формується за встановленими значними розривами між
фактичними і запланованими значеннями індикаторів розвитку.
Таким чином, контроль в процесі стратегічного діагностування
виробничого потенціалу забезпечує визначення доцільності
виробничої стратегії підприємства, а вчасне виявлення відхилень дає
змогу підвищити ефективність діяльності підприємства.
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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ЯК
СКЛАДОВОЮ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Одним з найважливіших елементів потенціалу підприємства для
успішного його функціонування є оборотні активи як складова
виробничого потенціалу. Так як саме вони беруть безпосередню участь
у створенні продукції та її реалізації. Саме оборотні активи є
індикатором роботи усього підприємства і ефективності його
потенціалу. Наявність активів понад норм свідчить про не
збалансованість майна. При умові, якщо оборотних активів
недостатньо, це призводить до невиконання підприємством своїх
зобов’язань в повному обсязі. Не залежно від галузі, підприємства
повинні правильно побудувати і ефективно впровадити політику
управління ними [3].
На сьогодні поняття управління оборотними активами висвітлено
у працях провідних українських економістів, таких як А. Д. Василик,
М. В. Володькіна, К. В. Ізмайлова, М. Я. Коробов, Л. А. Лігоненко, А.
М. Поддєрьогін та ін. Різним аспектам управління оборотними
активами присвячені праці таких зарубіжних учених-економістів, як І.
А. Бланк, В. В. Ковальов, Б. Коллас, М. Н. Крейніна, Т. Манесс. У той
же час деякі питання щодо управління оборотними активами на
підприємстві потребують удосконалення та подальшого розвитку.
Управління притаманне всім сферам господарської діяльності.
Завдання підвищення ефективності функціонування підприємства, є
одним з найважливіших завдань управлінської діяльності. Без сумніву,
що оборотні активи як невід'ємна частина всього майна, яке задіяне у
операційній діяльності, вносять свій внесок у формування
економічного результату. У деяких випадках цей вплив може бути
вирішальним як для
результатів
поточного фінансування
підприємства, так і його фінансово-господарського стану в
майбутньому.
Тож, управління оборотними активами полягає у впливі на їх обсяг
і структуру, а також джерела їх формування з метою отримання
економічної вигоди – прибутку.
Систему управління оборотними активами можна визначити як
систему цілеспрямованих та узгоджених взаємозв’язків між суб’єктом
129

та об’єктом управління шляхом реалізації функцій управління із
використання сформованих методів, засобів, механізмів і фінансовоекономічних інструментів аналізу, дослідження, перетворення
пов’язаних між собою процесів розподілу, формування, використання,
контролю оборотних активів і джерел їх фінансування за обсягом,
структурою та складом за умови врахування внутрішніх та зовнішніх
загроз та з метою підвищення рівня фінансової стійкості [2].
Об’єктом управління виступають товарні запаси в процесі
формування, зберігання й реалізації, кредити, дебіторська
заборгованість, грошові залишки, а також економічні відносини, що
виникають у процесі кругообігу оборотного капіталу. Перехід до
ринкової економіки пов’язаний із суттєвими змінами в сфері
управління оборотними активами підприємства: об’єктом управління
поряд із товарно-матеріальними цінностями стає і найбільш ліквідна
частина оборотних активів – грошові кошти та короткострокові
фінансові вкладення. З розвитком фінансового ринку та подальшою
стабілізацією
економіки
виникає
можливість
раціонального
використання тимчасово вільних грошових коштів підприємств, а
саме: вкладення їх в прибуткові інструменти фінансового ринку [1].
Суб’єктами управління оборотними активами у різній мірі є
загальні збори засновників, правління, фінансові і комерційні
підрозділи, а також персонал суб’єктів підприємництва, що
використовують специфічні методи цілеспрямованого впливу на
оборотні активи. Разом з тим їм притаманні єдині прийоми і способи
управління, характерні для управлінської діяльності в цілому, що
виражаються через реалізацію функцій управління [1].
Основними функціями управління є планування, формування,
мотивація і контроль. Тож дані функції будуть притаманні управлінню
оборотними активами.
Планування оборотних активів передбачає розгляд динаміки
загального обсягу оборотних активів підприємства; темпів зміни
середньої їх суми в зіставленні з темпами зміни обсягу реалізації
продукції і середньої суми всіх активів; динаміки питомої ваги
оборотних активів у загальній сумі активів підприємства, динаміки
складу в розрізі основних їх видів: запасів сировини, матеріалів і
напівфабрикатів;
запасів
готової
продукції;
дебіторської
заборгованості; залишків грошових активів.
У вітчизняній і закордонній практиці при управлінні оборотними
активами використовують різні методи такі як: метод АВС, метод
нормуванні, оптимізації та метод коефіцієнтів [3].
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Так перший метод, метод АВС, передбачає розподіл факторів що
впливають на витрати на продукцію, витрат на реалізацію або інших
проблем за питомою вагою. І підприємство таким чином розглядає
який з факторів варто знизити, для зниження проблеми на які варто
зосередити увагу.
Метод нормування полягає у розгляді лише тих оборотних активів,
які підлягають нормуванню, за цим методом підприємство може
розрахувати необхідний розмір оборотних активів.
Метод коефіцієнтів розглядає показники тривалості обертання
оборотних активів, співвідношення тривалості планового періоду до
коефіцієнта обертання, розрахунок коефіцієнту обертання оборотних
коштів, відношення обсягу продажу продукції до середньорічної суми
оборотних активів, рентабельність оборотних коштів тощо. Це в свою
чергу призведе до покращення процесу виробництва та реалізації
продукції [3].
Управління оборотними активами в першу чергу має передбачати
визначення оптимальної величини, розробку варіантів фінансування та
забезпечення ефективності їх використання. Оптимальна величина
оборотних активів повинна з однієї сторони забезпечувати
безперебійне ефективне функціонування підприємства, з іншої мінімізувати наявність недіючих поточних активів.
Найбільш поширеним а підчас і єдиним способом фінансування
оборотних активів є кредиторська заборгованість. В більшості
випадків сучасна ринкова логіка визначення необхідності в оборотних
активах має наступний вигляд: спочатку визначається необхідність в
валовому оборотному капіталі для підтримки ділової активності в
планових обсягах, потім оцінюються можливості використання в
обороті підприємства кредиторської заборгованості та інших
залучених коштів.
Аналіз стану оборотних активів та їхніх окремих елементів, а
також показників їх оборотності дозволяє:
- підвищити ефективність використання коштів у поточній
діяльності підприємства;
- визначити ліквідність балансу, тобто можливість своєчасного
погашення короткострокових зобов'язань;
- з'ясувати напрямки вкладення чистого оборотного капіталу
протягом фінансового циклу для оцінки надлишку або нестачі окремих
елементів оборотних коштів.
В результаті проведених досліджень можна виділити основні
напрямки створення ефективної системи управління оборотними
активами підприємства:
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–прискорення оборотності оборотних активів за рахунок
визначення зайвих запасів та їх ліквідації, оптимального вибору
постачальників і поліпшення організації постачання; впровадження
нових технологій та підвищення ефективності праці; раціональної
організації збуту, формування і реалізація ефективної кредитної
політики;
–формування такого обсягу та структури запасів, які б забезпечили
безперервність і стабільність виробничого процесу при мінімальних
витратах на утримання запасів;
–оптимізація обсягу дебіторської заборгованості, розрахунків та
визначення оптимального залишку грошових коштів, складання
бюджетів поточних надходжень і витрат;
–використання раціональної політики фінансування оборотних
активів [2].
Отже, процес управління потенціалом підприємства через
управління оборотними активами відіграє важливу роль у його
діяльності, оскільки саме від прийняття ефективних управлінських
рішень керівництва стосовно активів підприємства залежить подальша
фінансова діяльність, конкурентоспроможність, платоспроможність
підприємства. Обґрунтовані теоретичні аспекти, щодо характеристики
управління оборотними активами підприємств будуть використані у
подальших дослідженнях. Одночасно одним із найважливіших
чинників стабілізації економіки є раціональне використання оборотних
активів на підприємствах, покращення його використання за умови
врахування чинників зовнішнього і внутрішнього середовища.
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Однією з найбільш впливових та важливих галузей для економіки
України є сільське господарство. Своїм потужним потенціалом, а
також багатством і різноманіттям природних ресурсів може
забезпечити Україні високу конкурентоспроможність як на
національних так і на світових ринках. Сільське господарство не
тільки забезпечує населення продовольчими ресурсами, а й запобігає
виникненню ризиків через форс-мажорні обставини або ж нестачі
продовольства з різних причин. Саме галузь сільського господарства є
найпершою умовою для забезпечення життєдіяльності людей, адже
понад 80% фонду споживання зосереджене саме на сільському
господарстві. Також функціонування і розвиток деяких видів
промисловості залежать від ефективності виробництва аграрного
сектору.
У галузі сільського господарства виробляється 35 % валового
продукту, працює 29 % зайнятого населення у національному
господарстві, використовується 33 % основних фондів [1].
На жаль у наш час діяльність сільського господарства має досить
велику кількість важливих проблем, які стають на заваді його
розвитку, та ефективній діяльності, яка забезпечить отримання
очікуваних результатів та високого рівня прибутку.
Однією з найбільш вагомих та давно не вирішуваних проблем, є
проблема застарілої матеріально-технічної бази, яка не дає
необхідного поштовху для розвитку діяльності; іншою, але не менш
вагомою є проблема недостатнього фінансування та державної
підтримки сільського господарства. Крім того, суттєве значення має
нестача кваліфікованих кадрів, не зацікавленість молоді у роботі на
сільськогосподарських підприємствах та потреба у нових наукових
дослідженнях; важливими залишаються питання, що стосуються
гарантій сільськогосподарських виробників через систему реального
страхування сільськогосподарських ризиків [2].
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Також у 2017 році сільськогосподарські підприємства зіткнуться з
новою проблемою, а саме, припинення дії спецрежиму ПДВ [3].
Замість його держава пропонує нову модель дотування, а саме це 5,5
млрд. гривень або 1% від аграрної складової ВВП. Але якою буде
система розподілу цих коштів та наскільки вона буде прозорою це
питання залишається відкритим, саме тому ця трансформація системи
оподаткування
становить
нову
проблему
у
розвитку
сільськогосподарської галузі. В той же час аграрний сектор має
потребу у суттєвому реформуванні.
Для цього потрібно звернути увагу на такі напрями удосконалення
як:
- вивчення передового досвіду ефективної роботи підприємств в
умовах ринку;
- всебічна державна підтримка розвитку фермерських господарств у
с/г [1].
Названі вище проблеми мають дуже сильний вплив на розвиток
сільськогосподарських підприємств і їх вирішення дасть поштовх до
прогресу та ефективного розвитку сільського господарства, допоможе
у піднятті його на вищій рівень розвитку, який є необхідним для України,
для отримання доходів та забезпечення населення споживчою продукцією
у необхідній кількості, а також для підвищення експорту
сільськогосподарських товарів і зниженню імпорту, який є для України не
вигідним, адже завдяки сільському господарству можна забезпечити
населення всім необхідним для високого рівня життєдіяльності людей.
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У
сучасних
ринкових
умовах
перед
підприємствами
молокопереробної промисловості постає питання необхідності
розвитку
та
забезпечення
подальшого
зростання
рівня
конкурентоспроможності.
Підвищення
конкурентних
позицій
підприємств на ринку можливе лише з урахуванням зміни факторів
зовнішнього середовища та пристосуванням до нього, вивчення потреб
споживачів, кращого їх задоволення та формування лояльності до
брендів, знаходження шляхів протидії конкурентам тощо.
Слід констатувати факт, що в молочній галузі на сьогодні, як і у
багатьох інших галузях економіки України, спостерігається посилення
конкуренції. Тому для будь-якого харчового підприємства актуальною
проблемою є досягнення довгострокових конкурентних переваг Це
можливо здійснити за рахунок активізації всіх складових
внутрішнього потенціалу, оптимального використання ресурсів,
формування та розвитку конкурентних переваг з обов'язковим
урахуванням галузевих особливостей діяльності підприємств.
Питанням вивчення поняття конкурентоспроможності та
конкурентних переваг займалися такі зарубіжні та вітчизняні вчені як
М. Портер, Ж.-Ж. Ламбен, І. Должанський, Л. Балабанова. Але суттєвим
є той факт, що саме питання забезпечення конкурентоспроможності підприємств
молочної галузі шляхом розвитку конкурентних переваг в сучасних умовах
залишається недостатньо вирішеним.
Метою даного дослідження є вивчення підходів до визначення
понять «конкурентоспроможність» та «конкурентні переваги», аналіз
набору основних конкурентних переваг, які характерні для
підприємств молочної галузі та обґрунтування необхідності їх
формування для покращення конкурентних позицій на ринку.
В сьогоднішніх ринкових умовах ключовою ціллю для будь-якого
підприємства є збереження або розширення займаних позицій на
ринку або його сегменті, стабільне отримання прибутку або його
зростання. Для того, щоб досягти цієї мети, необхідно орієнтувати
підприємство на максимізацію прибутку, що, в свою чергу, можна
досягти шляхом забезпечення високої конкурентоспроможності.
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Конкурентоспроможність як наукова категорія є недосить вивченою,
тому не існує єдиного підходу до її визначення. Однією з причин цього
може бути той факт, що ринок і підприємства, які на ньому
функціонують, не є постійними, для них характерна змінність умов
існування. Існує два основних підходи до визначення категорії
«конкурентоспроможність підприємства». Деякими авторами під
конкурентоспроможністю суб’єкта розуміється комплекс взаємопов’язаних
економічних факторів, впливаючи на які, можна досягти ринкової
переваги. Дане трактування не розкриває повністю економічну
сутність конкурентоспроможності, оскільки у визначенні не
відображається основа її виникнення – взаємовідносини між
виробниками. Інші дослідники визначають конкурентоспроможність
суб'єкта як здатність максимально ефективно використовувати
наявний потенціал з метою забезпечення вигідної ринкової позиції.
Важливими та невід’ємними складовими компонентами
конкурентоспроможності, які свідчать про її факторну природу, є
конкурентні переваги. В економічній думці існують різні підходи до їх
визначення (табл. 1).
Таблиця 1
Основні підходи до визначення конкурентних переваг
Підхід
Ресурсний

Автор
І. Должанський

Поведінковий

М. Портер

Компаративний Ж.-Ж. Ламбен

Ринковий

Л. Балабанова

Визначення
Конкурентна перевага – рівень ефективного
використання наявних у розпорядженні фірми
всіх видів ресурсів [1].
Конкурентні переваги є головною метою й
результатом
господарської
діяльності
підприємства і виявляються або в нижчих, ніж у
конкурента витратах, або у спроможності вимірювати
і контролювати додану вартість, яка перевищує
додаткові витрати від диференціації [2].
Конкурентна перевага – це характеристики і
властивості товару, що створюють для
підприємства
певний
пріоритет
над
конкурентами [3].
Конкурентні переваги — сильні сторони
підприємства, якщо вони забезпечують
перевагу над конкурентами і є дуже
важливими для цільового ринку [4].

В сучасній ринковій ситуації, яка склалася на ринку виробництва
молока України, формування нових конкурентних переваг стало
ключовим моментом в досягненні підприємством конкурентоспроможності на
ринку.
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Аналізуючи молочну галузь, слід вказати на стрімке зниження обсягів
виробництва молока: в порівнянні в 2015 р. в 2016 р. виробництво молока
скоротилось на 3%; та ж тенденція спостерігалась і в минулі роки. Це можна
пояснити дефіцитом сировини, проблемною ситуацією з цінами в сільському
господарстві та руйнуванням матеріально-технічного забезпечення виробництва.
Станом на 2016 р. в Україні функціонує 250 молокопереробних
заводів. Таким чином, ринок молочної продукції є дуже конкурентним.
10 найбільших холдингів охоплюють 60% ринку, іншу його частину
займають дрібні та середні виробники (табл. 2).
Таблиця 2
Частки ринку виробників молочної продукції в Україні [5]
Компанія
«Терра Фуд»
«Рошен»
«Молочний Альянс»
«Данон-Юнімілк»
«Альміра»
«Люстдорф»
Житомирський маслозавод «Рудь»
«Вімм-Білль-Данн Україна»
«Лакталіс»
ПАТ «Комбінат «Придніпровський»

Частка ринку, %
10,2
8,6
7,1
6,1
5,9
5,1
4,4
3,9
3,5
2,8

Якість молочної продукції також грає не останню роль в
формуванні конкурентної переваги підприємств молочної галузі.; вона
досі не відповідає європейським стандартам. Порушення санітарно-технічних
умов виробництва молока, недотримання вимог його охолодження після доїння,
порушення умов транспортування призводять до погіршення якості сировини.
Все це суттєво впливає на якість готової продукції та її конкурентоспроможність.
Ключовою конкурентною перевагою продукції молокопереробного
підприємства може стати ціна. Згідно із статистичними даними
протягом багатьох років відбувається постійний ріст ціни на молочну
готову продукцію (табл. 3).
Таблиця 3
Зміна середньої відпускної ціни на молочну готову продукцію [6]
Молочна продукція
Молоко 2,5% жирності
Вершкове масло
Сир кисломолочний
Сметана

2013
6,18
50,78
28,71
19,37

Ціна, грн.
2014
6,89
53,59
31,77
21,79
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2015
9,26
70,10
41,21
27,86

Темп росту
2015/2013
1,49
1,38
1,43
1,43

Високі темпи росту цін на готову молочну продукцію в Україні
можна пояснити низькою ефективністю виробництва більшості
сільгосппідприємств, і за таких умов збільшення вартості сировини
спричиняє набагато більший ріст вартості готового продукту.
За рахунок впровадження інноваційних технологій виробництва
молокопереробне підприємство може отримати ще одну з значних
характеристик, що забезпечують перевагу над прямими конкурентами, адже
на сьогоднішній день технологічна конкурентоспроможність, як і якість, є
одним із ключових факторів успіху.
Таким чином, ринок молочної продукції України є досить
конкурентним, і для того, щоб утримати свою позицію на ньому та успішно
функціонувати, підприємства мають володіти конкурентними перевагами,
основні з яких якість та ціна продукції. Також конкурентними перевагами
молокопереробних підприємств є власна сировинна база, широкий
асортимент продукції, адаптація її під потреби споживачів, виконання
строків
постачання,
інноваційні
продукти
та
технології,
висококваліфіковані кадри тощо.
Враховуючи, що Україна знаходиться на шляху входження до ЄС,
питання конкурентоспроможності молочного сектору набуває особливого
значення. Якщо вчасно не вжити заходів щодо адаптації вітчизняних вимог
до європейських стандартів, то молокопереробна промисловість може
опинитися на узбіччі конкурентоспроможності.
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
ПРОМИСЛОВИМИ ТОВАРАМИ
Для нашої країни поняття інтернаціоналізації сьогодні є ключовим
фактором економічного відновлення, що має значні синергетичні
ефекти. Інтернаціональна діяльність в промисловості сьогодні формує
глобальні ланцюжки доданої вартості, інтеграція до яких є
пріоритетом для України. До того ж розширення інтернаціоналізації
дозволить побудувати надійну економічну базу, підкріплену за
рахунок розширення диверсифікованого виробництва з високою
якістю. Це, в свою чергу, сприятиме здійсненню безпосереднього
внеску України в процес досягнення Глобальних цілей розвитку
тисячоліття, особливо скорочення масштабів бідності, розширення
можливостей жінок і стійкого зростання [1].
Для реалізації потенціалу міжнародної торгівлі в досягненні
всеосяжного економічного зростання і скорочення масштабів бідності,
інтернаціоналізація повинна мати комплексний характер і брати до
уваги економічні, соціальні та екологічні аспекти сталого розвитку.
Торгівля, як інструмент реалізації Цілей сталого розвитку, може
відіграти роль економічної і соціальної рушійної сили [2].
Розглянемо показники інтернаціоналізації зовнішньої торгівлі
промисловими товарами України сьогодні. Для більш повної
характеристики особливостей промислового експорту доцільно
порівняти ключові показники з аналогічними серед групи країн:
Білорусь, Польща, Румунія, Російська Федерація, Словаччина,
Туреччина, вибір яких обумовлений територіальною близькістю та
історичними передумовами розвитку.
Порівняння з групою обраних для аналізу країн дає змогу
відзначити схожість в динаміці промислового експорту та значне
відставання українського промислового експорту, не тільки від країн,
що демонструють стрімке економічне зростання (Словаччина,
Польща), а й від пострадянських сусідів (РФ, Білорусі). Графічне
представлення промислового експорту в розрахунку на одну особу дає
можливість порівняти експортну орієнтованість країн, дозволяє
оцінити скільки одиниць валютних надходжень від промислового
експорту припадає на 1 особу, що проживає в даній країні та виявити
резерви зростання експортної діяльності.
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Рис.1. Обсяг промислового експорту в розрахунку на одну особу,
дол./осіб за 2006-2015рр. [3]
Згідно представлених даних можна побачити, що в Україні
найнижчий рівень експортних надходжень на одну особу. До того ж
цей показник за останні десять років навіть зменшився: з 742 дол. до
604 дол/ос. Максимального значення показник промислового експорту
досягав у передкризові роки. Так, у 2008 році він становив 1239,3
дол/ос., а у 2011р. – 1271 дол.ос. Дослідження показують, що криза
2009р боляче вдарила по експорту (скорочення показника у 2009
майже вдвічі проти минулого року 696 дол/ос), проте промисловість
України швидко оговталась та показала ріст промислового експорту
уже в 2011 році 1271 дол/ос. Друге істотне падіння відбулось у 2013
році, коли промисловий експорт просів до 1082 дол/ос та досяг свого
дна падіння у 2015 році. Сучасні тенденції показують його поступове
відновлення.
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Лідером є Словаччина, яка показала стрімкий ріст промислового
експорту з 2006р. 7072 дол/ос до 13543 дол/ос у 2016р., за нею слідує
Польща (ріст промислового експорту майже вдвічі з 2481 дол/ос у
2006р. до 4620 дол/ос у 2016р.). Меншими темпами промисловий
експорт зростав у Білорусі (з 1885 дол/ос у 2006р. до 2073 дол/ос у
2016р.), Румунії та Туреччині. Найближче до України за рівнем
промислового експорту була РФ, показник 2006 року якої мав
значення майже таке як і в Україні 755 дол/, проте і в цій країні він зріс
до рівня 873 дол/ос.
Наступною важливою характеристикою інтернаціоналізації
промислового експорту є географічна диверсифікація, що показує його
питому вагу в окремі країни відносно загального промислового
експорту.
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Рис.2. Географічна структура промислового експорту України за
2006-2015рр. [3]
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Нині набирають сили тенденції до зміни географічної структури
промислового експорту України: зростання питомої ваги експорту до
європейських країн у сукупному експорті України, а також до «третіх
країн». Структура промислового експорту України за останні роки
суттєво змінилася: в експорті до 2013 року питома вага країн Європи в
торгівлі з Україною була незначною (25% у 2012 році), однак почала
зростати з 2014 року, у тому числі завдяки Угоді про Асоціацію з ЄС
та диверсифікації джерел постачання енергоносіїв. Частка українських
товарів у імпорті Європи становить 37 % у 2016 році.
Зовнішньоторговельний оборот із країнами Азії стабільно зростав (з
26% у 2012 р. до 32% у 2016 р.), натомість обсяги торгівлі з країнами
СНД, зокрема Росією, почали зменшуватися ще у 2012 році. Падіння
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суттєво поглибилося у 2014-2016 роках через збройну агресію та
торговельно-транзитні обмеження з боку РФ з 28% до 17% відповідно.
Географічна диверсифікація промислового експорту показує
ступінь
включення
промисловості країни до
глобального
торговельного середовища. Водночас, залежність від одного
торговельного партнера робить вразливою економіку від його
політичної волі, що і відбулось в Україні протягом останніх років.
Результати аналізу інтернаціоналізації показують нову економічну
реальність, в якій зараз перебуває Україна і доводять гостру
необхідність пошуку нових горизонтів для формування такої
торгівельної політики, яка б сприяла розкриттю технологічного
потенціалу України. Для цього необхідно здійснити низку заходів,
зокрема, використання низки перспективних інструментів, які успішно
використовують розвинені країни:
- активізація зусиль щодо спрощення торгових бар’єрів та
гармонізації вітчизняних норм в сфері стандартизації та сертифікації
шляхом запровадження стандартизації і гармонізації торгових
процедур на шляху від продавця до покупця;
- спрощення вимог до оформлення зовнішньоторговельної
документації через узгодження процесів, процедур і потоків
інформації на основі електронного оформлення за допомогою
електронної декларації (безпаперової передової технології, яка
прийнята в усьому світі);
- створення системи державного гарантування, страхування,
здешевленого кредитування експорту з метою зменшення рівня ризику
та посилення захисту приватної власності;
- формування проконкурентної регуляторної політики з метою
полегшення доступу та усунення перешкод для входження на ринок
виробників; гарантування рівних умов ведення бізнесу для всіх
підприємств;
- підписання нових торговельних угод про вільну торгівлю з
країнами, перспективними для українського експорту з врахуванням
інтересів вітчизняних товаровиробників;
- інформаційне та консалтингове забезпечення просування
експорту українських компаній: інформування щодо можливостей
інтернаціоналізації, участь в освітніх програмах, торгових місіях,
виставках, ярмарках та ін. заходах;
- використання кращих закордонних практик, зокрема створення
спеціальних інвестиційних зон (СІЗ), в яких діють особливі сприятливі
умови для ведення бізнесу: технопарків, промислово-переробних зон і
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експортних
зон,
розташованих
індустріальних та наукових центрах.
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ОСВІТА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Соціально-економічні процеси, які відбуваються у світі сьогодні,
вказують на суттєве зростання ролі освіти в усіх сферах суспільного
життя, в тому числі й в системі економіки знань. Без перебільшення
можна сказати, що економіка знань є і буде відігравати найважливішу
роль у розвитку продуктивних сил. Саме за рахунок економіки знань
формується сучасне інформаційне суспільство, а також цілісна система
ресурсозабезпечення суспільного виробництва.
Розвиток світової економіки на сучасному етапі в умовах
глобалізації характеризується активізацією процесу інтелектуалізації
та формуванням на цій основі knowledge based society – суспільства,
що базується на знаннях і високих технологіях, відрізняться високим
інноваційним та інтелектуальним рівнем. Деякі дослідники не
безпідставно вважають, що настає «Ера Інтелекту», тобто у світі
відбувається постінформаційна або інтелектуальна технічна революція
[1, 2].
Сучасна система вищої освіти, що повною мірою відповідає
вимогам часу, є одним з найголовніших чинників зростання якості
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людського капіталу, генератором нових ідей, запорукою динамічного
розвитку економіки і суспільства в цілому. Для того, щоб українська
вища освіта по-справжньому ефективно виконувала ці важливі
завдання, необхідне її оновлення з урахуванням актуальних світових
тенденцій розвитку освіти у широкому соціально-економічному
контексті.
Безперечно, соціально-економічна динаміка та цивілізаційне
майбутнє України залежить від розвитку освіти та економіки знань.
Тому необхідним є вивчення та узагальнення сутності, властивостей,
механізмів формування системи економіки знань, а також її впливу на
суспільне
виробництво,
враховуючи
процеси
глобалізації.
Переміщення інтелекту та наукових знань у центр основних чинників
стійкого економічного зростання стали причиною концентрації уваги
сучасних дослідників щодо становлення економіки знань, яка сьогодні
розглядається як гарант поступального руху суспільства, побудови
конкурентної економіки, задоволення постійно зростаючих потреб
людей та зміцнення соціальної згоди [1; 2].
Будучи найважливішим елементом суспільного життя і
державного пристрою, система покликана сприяти вирішенню таких
стратегічних для країни завдань, як підготовка кадрів, забезпечення
політичної і соціальній стабільності, розвиток інститутів цивільного
суспільства зміцнення безпеки громадян і держави. У свою чергу, без
потенціалу держави неможливе рішення завдань, що покладаються на
освіту сучасним суспільством. Очевидно, що не може бути
повноцінної реалізації освітніх потреб людей у відсталій країні і
слабкій державі. Тому держава що ставить перед собою амбітні
програми в економіці, соціальній сфері, на міжнародній арені, за
логікою речей, повинно в об'ємах, що збільшуються, вкладати засоби в
розвиток науки.
Соціальні дослідження показують, що система освіти є одним із
базових соціальних інститутів, які формують еліту суспільства. Саме
тому усвідомлюється необхідність переходу до нової освітньої
системи – максимальному розвитку здібностей людини як головної
мети, ключовий показник і основний важіль сучасного прогресу. Як і у
всьому сучасному світі, значення освіти як найважливішого чинника
формування нової якості економіки і суспільного життя підвищується
разом із зростанням впливу людського капіталу.
Якість життя і освітній потенціал українського суспільства багато
в чому визначається рівнем освіти і культури населення, його
світоглядною орієнтацією і духовним розвитком, можливістю
систематично отримувати і використовувати необхідну інформацію. Ці
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чинники впливають на ступінь включення українського суспільства в
національні і світові загальнолюдські процеси прогресивного
розвитку. Освіта, що відповідає сучасним потребам суспільства і
ринку праці, виступає могутнім адаптивним потенціалом у
швидкоплинному трансформуючому суспільстві до сучасних
соціоекономічних реалій, що стає найважливішою умовою успішного і
стійкого суспільного розвитку.
Роль освіти як чинника соціально-економічного розвитку країни в
сучасних умовах постійно зростає. Її багатоаспектність зумовлена
функціями, що реалізуються у відносинах суспільства й економіки.
Соціальна, культурна, духовно-виховна функції освіти є відносно
беззаперечним предметом вивчення відповідних наук. Визнання ж
економічної ролі освіти, розробка оцінок її ефективності і спрямування
росту –проблема, від вирішення якої залежить, чи буде скасована
вражаюча невідповідність продуктивності освіти й очікувань
економіки у відношенні її значущості [3].
Беззаперечно, економічна роль освіти реалізується, передусім, по
відношенню до економічного зростання. Оскільки розвиток
інтелектуального потенціалу –продукт системи освіти, що нарощує
нові знання, забезпечує інноваційно-технологічне вдосконалення
виробництва, то його втілення у приріст суспільного продукту
забезпечує економічне зростання.
Співвідношення процесу освіти і кваліфікаційного росту
працівників відповідно до сучасних потреб обумовлює необхідність
інвестицій у розвиток системи знань наукового фонду суспільства, у
фундаментальні й прикладні дослідження, кваліфікаційне зростання та
покращення структури науково-педагогічного складу працівників
навчальних закладів, посилення їх соціальної захищеності в умовах
становлення ринку, тобто всього того, що дозволяє науковим знанням
ставати більш доступними й допомагає отримувати більш високу
віддачу спеціалістів при реалізації інноваційних проектів [1].
Основними функціями освіти у сучасному світі є: відтворення
людського
потенціалу
національної
економіки;
створення
інформаційної бази для розвитку людського потенціалу, забезпечення
його розвитку і, як наслідок, – прискорення соціально-економічного
розвитку суспільства та особового розвитку індивіду [1].
Необхідність інноваційної освіти викликана вимогами сучасного
суспільства. В даний час йде стрімкий розвиток технологій, зростає
конкуренція в області інновацій, де значення освіти у розвитку
суспільства стрімко зростає, випереджаючи значущість засобів
виробництва та природних ресурсів. За останні два десятиріччя
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відбувся розрив зв’язків циклу «наука – освіта – виробництво»; освіта,
як і наука, залишається майже повністю відстороненою від процесу
формування інноваційної економіки. Інноваційна освіта, з одного боку,
стимулює інноваційні зміни в існуючій культурі та соціальному
середовищі, з іншого – є результатом викликів соціально-економічного
розвитку.
Інноваційна освіта передбачає процес створення нових знань в
результаті активної взаємодії освіти, науки та виробництва [7]. В
даний час цінності створюються за рахунок підвищення
продуктивності праці і використання нововведень, тобто застосування
знань на практиці. Становлення освіти інноваційного типу актуалізує
низку проблем: співвідношення традицій та інновацій; критерії оцінки
нового в освітньому процесі; становлення економіки знань; ставлення
до інновацій суб‘єктів освітнього ринку; ефективне управління
інноваціями, а також підготовка кадрів, які будуть готові до
інноваційної діяльності тощо. Економічне становлення все більше
залежить від здатності здобувати нові знання та застосовувати їх у
житті
Освіта – це чи не найважливіший інститут формування
майбутнього. Адже саме школи та університети формують
конфігурацію свідомості майбутніх поколінь [4]. Саме в цьому зв`язку,
одним із головних її завдань стає пом’якшення негативних наслідків
шалених темпів цивілізаційного розвитку, цілком інноваційних як за
формою, так за суттю. Однак, кожна концепція, чи то підхід, бачення,
алгоритм ставлення завдань, потребує відповідної інтерпретації та
уточнення як окремих, так і загальних положень її практичної
скерованості. У даному контексті мова торкнеться «інновацій».
Динамічний інноваційний розвиток та економічне зростання на
основі оновленої інфраструктури мають здійснюватися на тлі
вдосконалення державного менеджменту в науково-технічній та
інноваційній сферах. Інновації в системі управління процесами
суспільного розвитку – шлях до підвищення ефективності державної
політики в цілому. Метою інноваційного розвитку освіти, нагальність
якого більш ніж очевидна, є визначення умов та механізмів їх
досягнення, котрі, в свою чергу:
– забезпечать якісні зміни в самій системі освіти та освітніх
середовищах для надання можливостей людині багатогранно
розвиватися як духовній, творчій і здоровій особі відповідно до вимог
сучасного розвитку регіону; – створять умови для зацікавленої участі
суспільства в розвитку освіти;
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– повною мірою враховуватимуть суспільний запит з боку різних
груп населення;
–- сприятимуть ефективному, конкурентноздатному і стійкому
соціально-економічному розвитку України;
– відповідають тенденціям розвитку сучасної України як
провідного учасника глобальних відносин у світі.
Інноваційний розвиток освіти спирається на напрями розвитку
освіти і на спеціально розроблені принципи, на підставі яких повинні
відбутися системні зміни, що забезпечують його доступність, якість,
безперервність та інвестиційну привабливість [5].
Серед них можна виділити:
– принцип випереджаючого розвитку освіти (як адекватна
відповідь на запити, обумовлені напрямами соціально-економічного
розвитку України (що означає мобільну переорієнтацію системи освіти
на підготовку людини до життя в швидко змінних умовах інтенсивного
розвитку соціальних і економічних процесів і нової якості життя,
готової оперативно запропонувати свою участь, відповідаючи на
запити суспільства і ринку праці);
– принцип проектування інноваційного розвитку (підходи до
інновацій в освіті повинні бути інноваційними для системи освіти; що
припускає розробку та реалізацію вже в даний час проектів,
направлених в майбутнє, на стійкий довготривалий розвиток освіти);
– принцип відвертості освіти і суспільної участі (досягнення
суспільної згоди, на основі якої влада, суспільство, бізнес, громадські
організації і професійно-педагогічне співтовариство приймають на
себе зобов'язання по сумісному просуванню в Україні інноваційних
освітніх процесів; досягнута суспільна згода дозволить збудувати
конструктивні взаємовигідні відносини всіх суб'єктів, що забезпечить
необхідні зміни в такій складній соціально-економічній сфері життя
регіону, як освіта);
– принцип безперервності освіти (безперервна освіта людини
протягом всього його життя є чинником мобільності суспільства, його
готовності до прогнозованих змін);
– принцип стратегічного інвестування (головною конкурентною
якістю людини стають його знання і компетенції, соціальна та
професійна мобільність, уміння ініціювати або підтримувати
інноваційні технології виробництва та управління, прогресивні
процеси соціального розвитку, активно включатися в їх реалізацію);
– принцип інноваційності освітнього середовища (будучи одним з
основних суб'єктів освітнього середовища, освітні установи та
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організації стають активними учасниками багатообразних взаємодій,
що неодмінно привносить в їх діяльність нові риси).
Коло проблем, що стоять на шляху розвитку освіти відповідно до
державного запиту, має комплексний характер, тому поставлені для
подолання існуючих проблем завдання можна згрупувати в комплекси,
на основі яких визначаються наступні напрями інноваційного розвитку
освіти: «розвиток єдиного освітнього середовища», «забезпечення
доступності і якості освіти», «розвиток суспільно-цивільних форм
управління процесами в освіті», «впровадження в систему утворення
ефективних економічних механізмів і підвищення її інвестиційної
привабливості».
Слід зазначити, що підвищення інноваційності економіки України
забезпечується за рахунок інновацій, які започатковуються певними
галузями науки і переносяться у виробництво, спричиняючи у ньому
суттєві прогресивні зміни. Відмітимо також і те, що будь-який
інноваційний процес на своєму початковому етапі здійснюється через
наявні ресурси діючого виробництва, а лише в кінцевому результаті
після доведення його до використання сприяє підвищенню якості та
збільшенню асортименту продукції, розвитку виробничих відносин,
що в кінцевому результаті сприяє досягненню високих економічних
результатів.
Для розвитку економіки знань та її подальшого впливу на
соціально-економічний розвиток в Україні необхідно:
- стимулювання більш повного та активного використання у
промисловості результатів діяльності наукової сфери, збільшення
кількості та інтенсивності використання прогресивних наукових
здобутків в секторі обробної промисловості;
- модернізація, оновлення технологічної бази та виробничих
фондів вітчизняних підприємств;
- сприяння активному розвитку малих та середніх інноваційних
підприємств, посередницьких організацій, а також стимулювання
венчурного фінансового капіталу;
- стимулювання розвитку раціоналізаторської та винахідницької
діяльності на підприємствах, розробка системи заохочення
інноваційної ініціативи на підприємствах, запровадження практики
звітності підприємств і галузей економіки за результатами
інноваційної діяльності;
сприяння
комерціалізації
інтелектуальної
власності,
вдосконалення методології ринкової оцінки інтелектуальної власності
в структурі капіталу комерційних компаній;
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- створення механізмів моніторингу інноваційної активності
галузей, виробництв, регіонів, підприємств та організацій, оцінки
ефективності
використання
державних
коштів
учасниками
інноваційних процесів;
- запровадження спрощеної системи оформлення контрактів і угод
для підприємств, які займаються експортом інноваційної продукції;
- посилення інформаційно-інноваційної складової діяльності
іноземних представництв України тощо.
Щоб змінити становище і не відстати від розвинених країн (і
багато тих, що розвиваються), де суспільством стануть керувати
закони економіки знань, керівництву нашої держави доцільно, перш за
все, спрямувати свої зусилля на реформування освіти та науки,
вдосконалення її фінансування, а також на консолідацію суспільства та
формування середовища для розвитку економіки знань.
Модернізація системи освіти та науки як основи розбудови
економіки знань має стати національною метою для України XXI
століття. Такий курс сприятиме утвердженню національного
інтелектуального потенціалу нашої країни на гідному рівні та
підвищенню її конкурентоспроможності у міжнародному просторі.
Осмислення сьогоденної ситуації стану та перспектив, векторів
розвитку сучасної освіти вимагає конструктивістського розуміння
освітнього процесу, що виходить з того, що навчання повинно
орієнтуватися не на передачу статичних знань, а, скоріше, формувати
технології роботи з інформацією, на основі яких учні зможуть
отримувати власні та адекватні сучасним темпам світового розвитку
знання. Це може бути спробою освітян, бізнесменів та політиків
навчити дітей навичкам, необхідним для досягнення успіху в
швидкозмінному та технологічно орієнтованому суспільстві. За
принципом аналогії, можна припустити, що головні зміни у побудові
освіти проходитимуть за принципами, аналогічними принципам
побудові бізнесу та орієнтація на знання, які реально приносять успіх в
сучасному суспільстві». Основними навичками навчання та мислення,
на думку прихильників цього підходу, є: критичне мислення та
здатність вирішувати проблеми, креативність та інноваційні навички,
здатність до співпраці, інформаційна освіченість, навички
контекстуальних знань («contextual learning skills»).
Безперечно, освітні інновації ХХІ століття пов’язані з вражаючим
розвитком техніки та технологій. Звичайно, використання цих засобів
в процесі викладання теж радикально змінює традиційні освітні
ландшафти. Це і сучасні технології в процесі навчання , наприклад,
тренінги, навчальні можливості мережі Інтернет (онлайнові
149

консультації, блоги, тощо), запровадження відео конференцій,
створення цифрових фільмів, розробка віртуальних навчальних
програм, використання можливостей програми Power Point. До речі,
останній найчастіше стає першим кроком, який роблять викладачі, що
намагаються застосовувати сучасні технології в освітньому процесі.
Освітні інновації та їх запровадження визначають майбутнє освіти
як суспільного інституту [6]. Стрімкий розвиток цивілізації,
безперечно, повинен знаходити адекватне відображення в освітніх
практиках. Побудова інноваційної освіти – це стратегічна мета будьякої держави, яка розраховує на конкурентоспроможне майбутнє в
сучасному відкритому світі. Хотілося б вірити, що розуміння цього
факту буде визначати освітню політику в Україні.
Розуміючи прогресивну роль освіти в суспільному розвитку,
цілком природнім є установка і намагання, щоб інноваційна політика
кожного вітчизняного ВНЗ зо цільовою спрямованістю була політикою
зростання, по методу формування – науково обґрунтованою, за
характером відбору — селективною, за відношенням до ризику –
помірною в освітніх і виховних технологіях і ризиковою в науковій
діяльності. На практиці цю модель реалізувати не так легко.
Вітчизняна освіта, ґрунтуючись на своїх багатих традиціях і
прогресивному світовому досвіді, йде по цьому шляху, хоча і складно
долаючи об'єктивні і суб'єктивні труднощі.
Інтегруючи до світових ринків, необхідно враховувати, що в
умовах гострої конкуренції центральне місце у будь-яких виробничих
системах належить винахіднику, тобто людському інтелекту, який стає
головною продуктивною силою. За рахунок найповнішої реалізації
свого наукового потенціалу Україна може отримати провідні позиції у
світі. Але сьогодні розвинуті зарубіжні країни практично не
допускають українську наукоємну продукцію на світовий ринок,
відводячи нашій країні роль сировинного придатка. Висока якість
освіти і є необхідна умова справжньої демократизація суспільства,
вдосконалення державного механізму. Збереження і підтримка
динамічного розвитку освітньої сфери повинно стати заставою
стійкого соціально-економічного розвитку країни, її переходу від
сировинної моделі економічного зростання до зростання, яке
спирається на розвиток сучасних галузей, на використання і
виробництво нових технологій.
Виходячи із вищезазначеного, перспективна програма розвитку
України має враховувати вимоги глобальної економіки, і передусім
панування в світі інформаційних технологій і комунікаційних мереж,
досягнення
випереджального
накопичення
інтелектуального
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потенціалу. Головною функцією освіти є розвиток людини. Освіта має
забезпечити кожному, хто навчається, широкі можливості для здобуття
таких умов розвитку та підготовки до життя: знань про людину,
природу та суспільство, що сприяють формуванню наукової картини
світу як основи світогляду та орієнтації у виборі сфери майбутньої
практичної діяльності; досвіду комунікативної, розумової, емоційної,
фізичної, трудової діяльності, що сприяє формуванню основних
інтелектуальних, трудових, організаційних умінь та навичок,
необхідних у повсякденному житті для участі у суспільному
виробництві, продовженні освіти та самоосвіти; досвіду творчої
діяльності, що відкриває простір для розвитку індивідуальних
здібностей особистості та забезпечує її підготовку до життя в умовах
соціально-економічного та науково-технічного прогресу.
Гармонізація відносин науки та суспільства є одним з ключових
моментів інноваційного розвитку в цілому. Успішна реалізація
інноваційного потенціалу країни в цілому залежить саме від прагнення
кожної людини досягти найкращих результатів на своєму робочому
місці. Всі ці накопиченні та ті, які постійно поповнюються наукові
знання повинні ефективно застосовуватися на практиці у відповідних
рівню умовах з метою максимальної реалізації на благо ефективності
економіки країни.
Одним із розділів загальної стратегії має бути стратегія розвитку
інтелектуального потенціалу нації, де повинні враховуватися
різноманітні фактори – соціальні, економічні, ринкові, екологічні
тощо.
Ця стратегія має враховувати таки позиції:
- створення умов для випереджаючого розвитку науки, зокрема і
через збільшення фінансування фундаментальної науки; забезпечення рівного доступу здібної молоді до вищої освіти;
- виявлення, підтримка і використання в майбутньому на благо
країни найталановитішої молоді;
- сприяння підвищенню рівня інформатизації всіх видів діяльності;
- з метою прискорення інноваційних процесів сприяння
впровадженню у виробництво вже виконаних високоефективних
розробок;
- забезпечення ефективного державного захисту інтелектуальної
власності, зокрема спрощення процедури її реєстрації та інші.
Освіта на сучасному етапі є важливим чинником забезпечення
продуктивної зайнятості населення. Адже високоосвічені та
кваліфіковані люди здатні ефективно конкурувати на ринку праці.
Водночас необхідно усвідомити, що вимоги до освіти постійно
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зростають. Це випливає із закономірностей суспільно-економічного
розвитку. Через інноваційну освіту суспільство забезпечує свій
розвиток, а проблематика інноваційної освіти стає визначальною
темою суспільних комунікацій на переломних моментах життя
соціуму, в кризових ситуаціях. Тому розвиток інноваційної освіти
повинен відбуватися з урахуванням особливостей, культурних і
наукових традицій конкретної країни.
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СТАНОВЛЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЯК НОСІЯ
ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В
УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ
Розвиток сучасного світового господарства проходить складний
період суспільно-економічних трансформацій. Серйозний наслідок для
економік країн мала світова фінансова криза 2008 року, яка проявилась в
низьких темпах економічного зростання, підвищенні рівня безробіття,
зростанні показників соціальної напруги. Ці негаразди в повному обсязі
проявилися в економіці України. Відповідно до даних світового Звіту про
глобальну конкурентоспроможність Україна за індексом глобальної
конкурентоспроможності в 2015-2016 рр. займала 79-те місце із 140
оцінюваних країн, а частка ВВП від світового обсягу становила 0,30 % [1].
Тому пріоритетом у розв’язанні проблеми розвитку української економіки
є її ефективне входження в міжнародний поділ праці, налагодження
взаємовигідних зв’язків, розширення торговельних відносин. Нині
розвиток аграрного сектора економіки України також значною мірою
залежить від загальносвітових процесів. Вирішення проблеми
забезпечення повноцінними продуктами харчування зростаючого
населення земної кулі зумовлює гостру необхідність нарощення експорту
сільськогосподарської продукції. Стійка тенденція в зростанні обсягів
зовнішньої торгівлі дозволяє прогнозувати позитивні зміни в забезпеченні
конкурентних переваг вітчизняних агровиробників на світовому ринку.
Тому, актуальності набуває дослідження пріоритетності експортної
орієнтації суб’єктів аграрного ринку та їх ефективного функціонування в
умовах інтеграції.
Проблематику нарощення експортного потенціалу аграрного
виробництва досліджували ряд вчених, зокрема В. М. Геєць, А. А.
Мазаракі, С. М. Кваша, Н. А. Карасьова та інші [2, 3, 4]. Разом з тим,
питання розширення експортного потенціалу діяльності аграрних
підприємств в сучасних соціально-економічних умовах посилених
інтеграційними процесами, залишається відкритим.
Метою дослідження є обґрунтування сучасного стану та напрямів
розширення експортного потенціалу аграрних товаровиробників в умовах
інтеграції.
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В кожній економічній системі обсяг та структура експорту є вагомим
фактором економічного зростання та показником інтеграції у
міжнародний ринок. Для країни, яка нещодавно стало на шлях активізації
інтеграційних процесів, експортна орієнтація економіки є стимулом для
внутрішньої акумуляції ресурсів, посилення конкуренції, зростання
інвестиційної активності. Як зазначає Н. Карасьова, особливої
актуальності експорт набуває в країнах з транзитивною економікою. Для
них формування та реалізація зовнішньоекономічної політики, в тому
числі в напрямі стимулювання експорту, є формою економічного та
політичного самовизначення, а також основою входження на
рівноправних умовах в світові інтеграційні структури [4]. Логічним буде
зауваження, що політика експортної орієнтації аграрного виробництва має
відповідати цілям та інтересам державної зовнішньоекономічної політики,
але не суперечити забезпеченню продовольчої безпеки країни.
Становлення аграрного сектора, як одного з основних носіїв
експортного потенціалу економіки України, пройшло через кілька етапів
розвитку. Так, реформування вітчизняної економіки, яке відбувалося
протягом всього періоду незалежності, мало ряд як позитивних, так і
негативних наслідків для аграрного виробництва. На початковому етапі
становлення ринкової економіки лібералізація зовнішньоекономічних
зв’язків супроводжувалась низькою конкурентоспроможністю аграрних
формувань, які функціонували в умовах економічної нестабільності,
диспаритету цін, значного скорочення капітальних вкладень. Позитивною
на цьому етапі стала загальнодержавна політика в напрямі розширення
міжнародних зв’язків, приєднання до світових фінансово-економічних
структур (Світового банку, ЄБРР, МВФ, Ради Європи та інших), що
поступово проявилося в зростанні показників розвитку не лише економіки
в цілому, але й аграрної галузі зокрема. Так, за період 1998 – 2008 рр.
спостерігалось збільшення обсягів валової продукції сільського
господарства 1,4 раза, обсягів експорту – в 6 разів, прямих іноземних
інвестицій в сільське господарство – у 8 разів [5]. Подальшому
поглибленню економічної інтеграції сприяло визнання України країною з
ринковою економікою Європейським Союзом в грудні 2005 року.
Період з 2008 року до сьогодення характеризується значним
коливанням показників розвитку аграрної галузі. Характерним для цього
етапу є початок світової фінансової кризи в 2008 році, поступовий вихід
на докризовий період, незначне зростання в 2010 – 2012 рр., суттєве
підвищення в 2013 році та значний спад з 2014 року. Аналіз статистичних
даних 2008 – 2009 років свідчить про скорочення обсягів експорту за цей
період на 12%, проте, в 2011 році показник перевищив докризове
значення на 18%, а в 2012 – на 65%. Після спаду показників зовнішньої
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торгівлі в 2014-2015 роках, в 2016 році відбулося певне зростання. Так,
експорт продукції сільського господарства та готових харчових продуктів
в 2016 році порівняно з 2015 зріс на 3,7 %, а імпорт – на 17,3 % [5].
Події в Україні в 2013 – 2014 рр. негативно плинули на показники
розвитку усіх галузей економіки, але однозначно утвердили
євроінтеграційний
вектор
зовнішньоекономічної
політики.
Підтвердженням цього стало підписання та ратифікація Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС. Угода про асоціацію за своїм обсягом і
тематичним охопленням є найбільшим міжнародно-правовим документом
за всю історію України та найбільшим міжнародним договором з третьою
країною, укладеним Європейським Союзом. Вона визначає якісно новий
формат відносин між Україною та ЄС на принципах «політичної асоціації
та економічної інтеграції» і слугує стратегічним орієнтиром системних
соціально-економічних реформ в Україні. 1 вересня 2017 року після
тривалого процесу ратифікації Угода про асоціацію між Україною та ЄС
набула чинності у повному обсязі. Передбачена угодою поглиблена та
всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС визначає
правову базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів,
частково робочої сили між Україною та ЄС, а також регуляторне
наближення, спрямоване на поступове входження економіки України до
спільного ринку ЄС [6].
Отже, як висновок, підсумуємо, що інтеграційні зміни в економіці
України та аграрній сфері зокрема, мали, в цілому, позитивні наслідки.
Лібералізація зовнішньоторговельної діяльності, перехід на уніфіковані
стандарти якості продукції, розширення асортименту відповідно до
споживацьких уподобань – це лише незначний перелік проявів
інтеграційних змін, які сприяли зростанню обсягів експортних операцій.
Розширення зовнішньоекономічних відносин, в тому числі, зростання
експортних операцій, можемо назвати позитивним наслідком інтеграції,
яка має загальнодержавне значення і проявляється на всіх рівнях
економіки України.
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РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ
ТЕРИТОРІЙ НА ОСНОВІ СТИМУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Створення політично стабільного суспільства та ефективно
функціонуючої економіки неможливі без подолання проблем
міжрегіональних відмінностей, ліквідації кризових явищ і відсталості у
розвитку окремих територій країни. Основними причинами
нерівномірності розвитку регіонів країни є корінна зміна господарських
структур, низький рівень галузевої диверсифікації, невідповідність
галузевої структури місцевому природно-ресурсному потенціалу,
несприятливі демографічні та екологічні тенденції. Найгостріша ситуація
склалася у так званих депресивних регіонах, де припинили діяльність
бюджетоформуючі галузі, зростає безробіття, зубожіє населення,
занепадає соціальна сфера [1].
Для виходу економіки депресивних територій із кризового стану
особливе значення має обґрунтована інвестиційна політика. При цьому
держава повинна створювати сприятливий інвестиційний клімат у межах
депресивних територій для залучення на взаємовигідних умовах як
внутрішніх, так зовнішніх інвестицій. Дієвим заходом державного
стимулювання інвестиційної діяльності депресивних територій є
створення спеціальних економічних зон та територій пріоритетного
розвитку. СЕЗ в межах депресивних регіонів економічно виправдані
тільки в тому випадку, якщо вони створюються для використання
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порівняльних переваг даних територій, а не для компенсації відсутніх
факторів економічного зростання[2].
Одним із дієвих заходів державного фінансового стимулювання
інвестиційної діяльності в депресивних регіонах може бути також
податкове стимулювання з використанням інвестиційного кредиту.
Проблемою отримання пільгових кредитів у депресивних територіях є
високий ризик комерційних банків без достатніх гарантій їх повернення.
Водночас, впровадження практики інвестиційного кредитування в
депресивних регіонах можливе лише за умови субсидування процентних
ставок за інвестиційними кредитами при реалізації пріоритетних
інвестиційних проектів з невеликим строком окупності [3]. У такій
ситуації, доцільно було б застосувати змішані методи державного
стимулювання
інвестиційної
діяльності
шляхом
надання
інфраструктурних концесій приватним інвесторам, що доповнене
субсидуванням процентних ставок за залученими кредитами і частковими
державними гарантіями. Стимулюючим фактором залучення іноземних
інвестицій в економіку депресивних регіонів може бути створення мережі
інвестиційних фондів. Створення венчурних інвестиційних фондів за
участю різних джерел, включаючи бюджетні кошти, має здійснюватись
під конкретні проекти інвестиційного характеру, що передбачають
концентрацію фінансових ресурсів на будівництво, реконструкцію,
переобладнання потужностей у тих чи інших галузях виробництва або
сфери послуг. На рівні регіонів такі фонди функціонують у багатьох
країнах. В Україні реалізація проектів через венчурні інвестиційні фонди
має цілий ряд переваг, зокрема, у можливості оперативної емісії цінних
паперів, відносно спрощеної реєстрації, фактичного звільнення від сплати
податків під час виконання робіт.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Мотивація персоналу тісно переплітається з ухваленням
управлінських рішень, керуванням підприємством загалом. Сучасний
виробничий процес вимагає від працівників більшої відповідальності,
старанності, творчого ставлення до роботи. Складність стимулювання й
управління такими діями обумовлює необхідність вивчення
мотиваційного процесу, розуміння сутності, змісту та логіки якого сприяє
активізації високопродуктивної праці, максимальному задоволенню
потреб працівників, розвитку їхнього творчого потенціалу, що можна
використовувати в інтересах підприємства.
Проте, система мотивації, що діє на більшості вітчизняних
підприємств, є недосконалою. Часто все зводиться до заробітної плати як
головного мотиваційного чинника. При цьому нівелюється роль трудової і
статусної мотивації праці. Тому система мотивації персоналу потребує
удосконалення можливостей підприємства, акцентуючи увагу не лише на
матеріальних винагородах, а й на покращенні умов праці, залученні
працівників до розподілу прибутків.
Система мотивації персоналу підприємства в сучасних умовах
повинна бути орієнтована на стратегічні завдання, забезпечення
високопродуктивного й стабільного колективу, удосконалення соціальнотрудових відносин на основі мотивації персоналу.
З метою виявлення основних стимулів та інтересів працівників нами
було проведено соціологічне опитування у формі анкетування 50 осіб
жіночої та чоловічої статі віком 18–65 років. Працівникам було
запропоновано визначити пріоритети в системі мотивації за такими
факторами: рівень заробітної плати; умови праці; відповідність робочого
місця рівню знань і вмінь; стиль керівництва; надання гнучких графіків
робочого часу; залучення працівників до управління виробничими
процесами; преміювання за даними результатами; клімат у колективі;
нематеріальні стимули; кар’єрний ріст.
Результати опитування продемонстрували залежність пріоритетів від
віку, стажу та місця роботи працівників Так, найбільшу вагу серед
мотивів займає заробітна плата, індивідуальна надбавка та премії. Це є
мотивуючим фактором для 29 осіб з 50 опитаних. Високий заробіток
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пріоритетом вважають для себе молоді особи віком 18–25 років. Також
стимулом продуктивно працювати для них є робота за фахом, можливість
ініціативи та можливість чогось досягти, перспектива кар’єрного росту.
Ті, хто на роботі вже закріпився і працюють хоча б 3–5 років на посаді,
вважають для себе впливовим мотивом можливість просування, дружні
відносини на роботі, відсутність тиску, зручний час роботи. Це,
переважно, працівники 25–30-ти років.
Особи вікової групи 30–45 років зацікавлені у відповідальній роботі, у
роботі, яку поважає широке коло людей, а також з можливістю брати
участь в управлінні підприємством. Працівники старше 45 років
акцентують увагу на результатах і відповідності роботи здібностям,
можливості спілкування з людьми, відсутності адміністративного впливу.
Варто зауважити, що в даний період часу важливе мотиваційне
значення має медичне страхування, можливість одержання кредитів і
матеріальна допомога. Відсутність соціальних гарантій та можливостей
створює напружені стосунки в організації, невпевненість у завтрашньому
дні. Підприємці-власники повинні зрозуміти, що стимулюючими так само
будуть наступні мотиваційні форми: нормальний моральний клімат в
колективі, кар’єрний ріст, нормальні умови праці, оплата путівок,
соціальні відпустки [1, с. 41].
Для забезпечення покращення системи оплати праці, як основи
мотивації праці, доцільно встановити зворотний зв’язок керівників і
працівників в оцінці індивідуальної результативності, створивши супутню
винагороду з середньою оплатою по регіону чи Україні. Працівники
мають бути впевнені в наявності стійкого зв’язку між винагородою і
продуктивністю праці. Велике значення має залучення працівників до
управління виробництвом, розподілу прибутків, що надає їм відчуття
причетності до справ підприємства.
Для посилення мотивації в системі управління також доцільно
посилити трудову дисципліну, практикувати застосування гнучкого
графіку роботи окремих категорій працівників, що сприятиме зменшенню
плинності персоналу.
Отже, мотивація є складним елементом в системі управління
підприємством, тому вирішувати проблеми стимулювання можливо лише
за рахунок комплексного, системного підходу. Система мотивації повинна
стати невід’ємною частиною оперативних і стратегічних планів
підприємства.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Одним из ключевых условий успешного функционирования
аграрного сектора экономики Республики Беларусь выступает
построение действенных систем оплаты труда, которые бы
оптимизировали экономические интересы работников, собственников
аграрного бизнеса и государства. В условиях политики либерализации
оплаты труда, проводимой в стране в последнее десятилетие, имеет
место достаточно широкий спектр подходов к организации
материального
стимулирования
работников,
занятых
в
сельскохозяйственном производстве, однако в настоящее время
вопросы, связанные с оплатой труда в сельском хозяйстве остаются
достаточно острыми.
В условиях сложных трансформационных процессов, присущих
белорусскому аграрному сектору на современном этапе, особого
внимания к себе требует сфера распределительных отношений,
составным элементом которых является материальное стимулирование
труда работников, находящее свое проявление в системах оплаты
труда. Недостаточно обоснованные системы оплаты труда,
искусственно соединенные с изменяющимися формами его
организации, приводят к тому, что потенциальные возможности новых
методов хозяйствования используются далеко не полностью [1].
Снижение
доли
государственной
поддержки
сельскохозяйственных предприятий в виде «желтой корзины», а также
стимулирование активного перевод аграрного сектора на рыночную
основу посредством реализации мер Государственной программы
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. в
значительной степени ограничили возможность формирования
размера фонда оплаты труда работников сельскохозяйственных
предприятий общественного сектора с невысоким уровнем
экономического развития. Рост удельного веса прошлого
овеществленного
труда
в
стоимости
валовой
продукции,
обусловленный увеличением цен на ресурсы, вовлекаемые в аграрное
производство, сопровождался не только снижением относительных, но
и абсолютных значений валового дохода, являющегося источником
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оплаты труда. В результате статистика констатировала снижение
реальной заработной платы работников, занятых в сельском хозяйстве,
в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 5,4 %, в 2016 г. по сравнению с
2015 г. – на 8,9 %. Опережающие темпы падения средней заработной
платы в сельском хозяйстве по сравнению с другими отраслями
экономики подтверждает показатель доли номинальной заработной
платы в сельском хозяйстве по сравнению с ее среднереспубликанским
уровнем. В 2014 г. этот показатель составлял 74,5 %, в 2015 г. – 72,2 %,
в 2016 г. – 68,2 % [2]. Влияние инфляционных процессов на экономику
в течение 2015–2016 гг. привело к тому, что среднемесячный размер
заработной платы в
сельском хозяйстве страны в долларовом
эквиваленте снизился с $442 в 2014 г. до $248 в 2016 г.
Законы экономики на примере различных стран и разных эпох
свидетельствуют о том, что в условиях снижения заработка у
работников исчезает мотивация к более производительному труду. В
итоге на фоне падения мотивации сокращаются результаты труда и,
как следствие, снижается объем ресурсов, который может быть
направлен на потребление. Такую тенденцию очень трудно изменить,
хотя в исследованиях достаточно часто встречается сугубо рыночный
посыл, требующий жесткой увязки стоимостных результатов бизнеса с
размерами вознаграждения за труд. Не ставя под сомнение
корректность сути такого требования в условиях рынка, все же следует
обратить внимание на ряд особенностей и обстоятельств, имеющих
место в сельскохозяйственном производстве, игнорирование которых
при организации оплаты труда может негативно сказаться не только на
результатах работы общественного аграрного сектора, но и на
сельской экономике в целом.
В сельском хозяйстве особенно очевидны результаты
несоответствия между изменениями, происходящими в сфере
разделения,
кооперации
труда,
совершенствованием
его
организационных
форм
и
недостаточным
вниманием
к
стимулированию материальной заинтересованности работников и их
вознаграждением в соответствии с количеством и качеством
затраченного труда. Это вызвано во многом тем, что несовпадение
рабочего и производственного периодов в рассматриваемой отрасли не
дает возможности производить оплату труда в соответствии с его
количеством и качеством после его затрат в полном объеме. Если
количество труда можно определить сразу с помощью инструментов
его нормирования, то качество труда можно выявить только в
результате получения продукции, выход которой осуществляется
периодически после завершения производственного цикла. Поэтому со
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всей очевидностью встает проблема организации такой системы
стимулирования труда, которая бы оптимально сочетала оплату за
трудовые усилия, осуществляемые работником в течение рабочего
периода, с вознаграждением за количество и качество полученной
продукции с непременным учетом себестоимости ее единицы.
Важнейшая особенность сельскохозяйственного производства,
которую необходимо учитывать при организации систем оплаты
труда, заключается в том, что в производстве большинства видов
сельхозпродукции в различное время принимает участие значительное
количество работников различных профессий. В этой связи
непосредственно долю каждого участника в полученном продукте
выявить трудно, тем более сразу после осуществления трудозатрат.
Произведенная продукция выступает как результат усилий всего
коллектива, и в этих условиях заинтересованность каждого работника
в увеличении результатов как своего, так и общеколлективного труда,
может быть достигнута только при помощи эффективной системы
оплаты, способной обеспечить реализацию этой заинтересованности.
Снижение заработной платы в аграрном секторе ведет к переливу
рабочей силы в другие сферы экономики, где уровень доходов выше.
Это, в первую очередь, касается сельской молодежи и работников
средних лет. Миграционные процессы и старение сельского населения
привели к тому, что уже сегодня в отдельных регионах страны
ощущается дефицит рабочей силы в сельскохозяйственных
предприятиях. Конечно, внедрение инноваций в аграрном секторе
позволит в определенной степени заместить живой труд, но
присутствие
высококвалифицированных
работников
в
производственных процессах, протекающих в сельском хозяйстве, в
ближайшей перспективе останется актуальным.
Принимая во внимание то обстоятельство, что обеспечение
продовольственной безопасности страны рассматривается в качестве
важнейшей задачи, государство не должно оставлять без должного
внимания вопрос уровня заработной платы в сельском хозяйстве.
С учетом вышеизложенного, решение проблем организации
оплаты труда в сельскохозяйственном производстве будет возможно в
том случае, если собственники (в лице корпоративных структур,
государства,
частных
лиц),
высший
менеджмент
сельскохозяйственных предприятий, соответствующие структуры
государственной
власти
будут
помнить,
что
система
распределительных отношений является составной частью комплекса
экономических рычагов управления производством, четко отлаженный
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механизм которого сможет обеспечить поступательное развитие
аграрного бизнеса.
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Матвієнко-Біляєва Г.Л., к.е.н., доц.
кафедри підприємницької діяльності
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
У сучасному економічному середовищі незмінно ускладнюються
самі сфери діяльності підприємництва, відбувається їх інтеграція. Так,
концепція соціального підприємництва добре зарекомендувала себе у
підприємницькому середовищі. Популярними на сьогоднішній день як
публіцистичні, так і наукові книги та статті про особливості
підприємництва, яке діє на засадах соціальної відповідальності.
Соціальне підприємництво займає місце у навчальному плані
провідних бізнес-шкіл та є предметом численних професійних та
академічних зустрічей. Також існують асоціації, присвячені вивченню
та впровадженню соціального підприємництва, і численні веб-сайти, за
допомогою яких можна ознайомитись із концепцією та отримувати
інформацію та / або поради щодо втілення в життя соціального
підприємництва для соціально-економічного розвитку суспільства.
Поширеними є спеціальні видання ділових журналів (Academy of
Management Journal, American Economic Review, Financial Times,
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Forbes, Journal of Business Venturing, Strategic Entrepreneurship Journal),
які присвячені тематиці соціального підприємництва.
Проте при сукупному дослідження наукової та публіцистичної
літератури, виникає питання, чим саме є соціальне підприємництво?
Що роблять соціальні підприємці? Чи відіграють вони важливу роль у
соціально-економічному
розвитку
країни?
Чим
соціальне
підприємництво відрізняється від благодійності, філантропії? Чи це
лише застосування ділової практики до діяльності некомерційних
підприємницьких структур, як це досліджено у роботі Т. Рейса [ 1], чи
зовсім інший підхід до здійснення підприємницької діяльності, що
спрямована на задоволення потреб соціально незахищеного населення
та сприяння соціальному розвитку країни?
Соціальне підприємництво, по-перше, потребує зовсім інших
принципів та стандартів для оцінки результатів діяльності у порівнянні
зі стандартними формами і видами підприємництва. По-друге, якщо є
підстави вважати, що соціальне підприємництво є перспективним та
прогресивним інструментом для вирішення соціальних потреб, вимог
та проблем країни, виникає необхідність додаткової підтримки з боку
законодавства, економічної та соціальної політики держави. По-третє,
уміння та навички, необхідні для успішного здійснення соціального
підприємництва суттєво відрізняється від умінь і навичок, що потрібні
для успіху в підприємництві без соціальної складової.
Тому, перш за все, необхідно чітко з'ясувати, що таке соціальне
підприємництво та визначити його роль у соціально-економічному
розвитку України.
Зокрема, Д. Борнштейн [2] виділяє кілька ключових змін, завдяки
яким з'явилося соціальне підприємництво як явище економічного
розвитку:
1) глобальне зростання добробуту і, відповідно, зростання
середнього класу, збільшення багатства, яке можна використовувати
для фінансування соціальних проектів;
2) зростання кількості демократичних і напівдемократичних
товариств, що дозволяють своїх громадянам коригувати соціальні та
екологічні недоліки, що знаходяться поза сферами впливу уряду та
бізнесу;
3) активний розвиток нових комунікаційних технологій,
підвищення рівня обізнаності людей про глобальні суспільні проблеми
та їх наслідки;
4) доступність формальної освіти загалом та зростання кількості
людей з освітою на рівні коледжу зокрема, – це призвело як до
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зростання загального рівня добробуту, так і до підвищення
обізнаності;
5) зникнення багатьох перешкод для активної участі в справах
суспільства жінок та інших, раніше обмежених, груп населення.
На сьогодні в Україні активно розвивається громадянське
суспільство та волонтерські рухи. Волонтерські рухи допомагають
вимушеним переселенцям, дітям-сиротам, одиноким і нездоровим
людям, а також не залишаються без уваги й міські проблеми
суспільства. Однак головна проблема волонтерських рухів – це гроші,
адже волонтери надають допомогу та вирішують соціальні проблеми,
але це не є бізнесом який приносить прибуток та який у подальшому
можна використовувати на вирішення наступних соціальних проблем
суспільства. І вихід з цієї ситуації є – соціальне підприємництво. Бо
соціальне підприємництво – це гібридна підприємницька діяльність,
яка націлена на вирішення соціальних проблем та залучення сучасного
бізнесу бути соціально відповідальним [3].
У сучасних умовах в Україні вирішення соціальних проблем досі є
протилежним поняттям до створення соціально відповідального
бізнесу. Крім того, в Україні не існує законодавчо затверджених
понять «соціальне підприємництво», «соціальне підприємство»,
«підприємства соціальної економіки». Таким чином, можна зробити
висновок, що офіційно соціальних підприємств і соціального
підприємництва в Україні немає. Однак у різних нормативно-правових
джерелах існують положення, що дозволяють створювати підприємства,
які за міжнародними стандартами можуть бути класифіковані як
соціальні [4]. Крім того, О. Фельдманом подано проект закону «Про
соціальні підприємства», який перебуває на опрацюванні та відповідно
до
якого
соціальним
підприємством
визначається
суб’єкт
господарювання, утворений юридичними та/або фізичними особами,
пріоритетом діяльності якого є досягнення соціальних результатів,
зокрема, у сфері охорони здоров’я, освіти, науки, культури,
навколишнього середовища, надання соціальних послуг та підтримки
соціально вразливих груп населення (безробітних, малозабезпечених,
осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та інших встановлених
законодавством осіб) [5].
Більшість соціальних підприємств України забезпечують робочими
місцями представників цільових груп, з якими вони пов'язані своєю
основною діяльністю. Їхня головна мета діяльності, як і будь-яких інших
бізнес-структур, − досягти позитивних фінансових і соціальних
результатів за рахунок інвестицій [6]. В останні роки в Україні соціальне
підприємництво набуває все більшої популярності серед громадських
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організацій та отримує підтримку від підприємницьких структур в
Україні. Крім того, відповідно до проекту закону [5] соціальні
підприємства матимуть право на державну підтримку у вигляді пільг з
оподаткування, при провадженні інвестиційної діяльності, у земельних
питаннях, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, позик,
сприяння у наданні пріоритетів при розміщенні державного замовлення
і виконанні державних цільових програм, у працевлаштуванні вразливих
категорій осіб та в інших формах, передбачених законом.
Та, перш за все, необхідно узагальнити досвід вже діючих іноземних
соціальних підприємств. Так, широким і ґрунтовним є визначення
термінів, пов'язаних з соціальною підприємницькою діяльністю,
теоретиком соціального підприємництва Грегорі
Дізом. Вчений
визначає місце соціального підприємництва в сучасному світі, і описує
соціальних підприємців як таких, які відіграють роль генератора змін у
соціальній сфері. Їм він приписує характерні риси та вміння, саме вони,
на його думку, діють таким чином: визначають місію, спрямовану на
створення і підтримку соціальних, не тільки матеріальних цінностей;
постійно шукають і відшукують нові можливості виконання місії;
постійно привертають навчання до процесу навчання, використовують
нововведення та інновації; діють сміливо, не обмежуючись наявними на
даний момент ресурсами; але демонструють високий рівень
відповідальності за своїх клієнтів і результати діяльності.
Найпоширеніше визначення соціального підприємництва належить
Грегорі Дізу, який виділив п’ять факторів, що його визначають [7]:
1) прийняття на себе місії створення і підтримки соціальної цінності
(блага);
2) виявлення й використання нових можливостей для реалізації
вибраної місії;
3) здійснення безперервного процесу інновацій, адаптації та
навчання;
4) рішучість дій, не обмежена географічним розміщенням ресурсів;
5) висока відповідальність підприємця за результати своєї діяльності
– як перед безпосередніми клієнтами, так і перед суспільством.
Тож соціальне підприємництво – це заснована на самоокупній
основі господарська діяльність із виробництва соціально значущого
продукту або послуги із застосуванням інноваційних рішень, які
перетворюють на користь суспільства саму послугу та/або механізми її
економічної реалізації, кінцева мета якої – не лише отримання прибутку,
а й виробництво продукту або послуги, призначеної для вирішення
суспільної проблеми [7].
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Отже, соціальне підприємництво поєднує в собі від традиційного
розуміння благодійності її соціальну спрямованість на забезпечення
соціальних потреб та вимог суспільства, від підприємництва, як виду
економічної діяльності, – його принципи та заплановані результати, що
дозволяє генерувати новий підхід до вирішення соціальних завдань. У
соціального підприємця більш складне завдання, ніж просто
запропонувати для обраної сфери діяльності комерційно вигідні
рішення.
Підґрунтям для розвитку соціального підприємництва в Європі
стала активізація з середини ХІХ століття кооперативного руху. На
відміну від бізнес- та некомерційних організацій, кооперативи
створюються переважно фізичними особами з метою задоволення їх
власних економічних, соціальних та інших потреб на засадах
самоврядування. На початку ХХ століття кооперативи вже відігравали
важливу роль у вирішення соціальних проблем європейських країн.
У країнах Скандинавії, з достатньо високим рівнем соціального
захисту населення, неприбуткові організації не брали участь у
розв’язанні проблем безробіття, а здебільшого здійснюють свою
діяльність у сфері відпочинку та культури. Разом з тим, для
скандинавських країн характерний розвинутий кооперативний рух
(робочі та сільськогосподарські кооперативи).
Відносно низький рівень державних витрат на соціальні послуги у
Великобританії компенсувався активною діяльністю некомерційного
сектору, фінансування якого здійснюється переважно бізнесорганізаціями. Великобританія у 80-х роках почала активно
запроваджувати квазі-модель соціального забезпечення. ЇЇ специфіка
полягала у тому, що держава залишала за собою функції фінансування
та регулювання соціальних послуг, а їх надання на конкурсній основі
могли здійснювати і як державні організації, так і неприбуткові та
бізнес-організації.
Питома вага соціальних витрат в структурі бюджету південних країн
Європи (Іспанія, Італія, Португалія) є меншою у порівнянні з іншими
європейськими країнами. Це пояснює незначну кількість неприбуткових
організацій у цих країнах. Разом з тим, для цих країн історично
характерні сильні кооперативні традиції, що слугувало підґрунтям для
розвитку соціальних підприємств та визначення їх юридичного статусу.
У 90-х роках в Італії, Португалії та Греції виникають перші соціальні
підприємства, приймаються закони спрямовані на підтримку
підприємств створених у формі кооперативу. Зокрема, перший
нормативно-правовий акт – «Закон про соціальні кооперативи», що
167

регулював діяльність соціальних підприємств був прийнятий в Італії у
1991 р. [8].
Тому залежно від розуміння суті та призначення соціального
підприємництва можна виділити декілька підходів, що склалися щодо
його змісту у світі. В американському контексті Social Enterprise Alliance
(USA) визначає соціальне підприємництво як діяльність НПО
(неприбуткової організації), що використовує бізнес-стратегії або
засновує підприємство задля отримання доходу та направляє його на
підтримку соціальної місії. У країнах Північної та Південної Америки
під соціальним підприємництвом розуміють діяльність «некомерційних
організації, основною метою яких є вирішення соціальних проблем».
Прикладом можуть служити безприбуткові корпорації в США.
Джерелом фінансування таких корпорацій є донори, держава,
населення [9].
У Європі і, перш за все, у Великобританії соціальне підприємництво
визначається як бізнес з вираженою соціальною місією [9]. Британці
розглядають його як діяльність комунальних підприємств, кредитних
спілок, товариств, власниками яких є працюючі там робітники,
кооперативи, фонди розвитку, соціальні компанії, житлові кооперативи
та благодійні організації. Організація Social Enterprise London (SEL, UK)
визначає такі риси соціального підприємництва: орієнтація на ринкові
умови та спроможність функціонувати в таких умовах; наявність
соціальної спрямованості та етичних принципів діяльності; «соціальна
власність» підприємства, автономність та незалежність, за якої прибуток
йде на потреби соціальних груп-власників або на потреби громади [10].
Соціальне підприємництво націлене на вирішення соціальних
проблем, для яких характерні такі основні ознаки:
1) соціальний вплив – цільова спрямованість на вирішення існуючих
соціальних проблем у суспільстві;
2) інновації – застосування нових, унікальних підходів, що
дозволяють збільшити соціальний вплив;
3) самоокупність та фінансова стійкість – здатність соціального
підприємства вирішувати соціальні проблеми до тих пір, поки це
необхідно, і за рахунок доходів, одержуваних від власної діяльності;
4) масштабність – збільшення масштабу діяльності соціального
підприємництва (на національному і міжнародному рівні) і поширення
досвіду з метою збільшення соціального впливу;
5) підприємницький підхід – здатність соціального підприємця
бачити недоліки ринку, знаходити можливості, акумулювати ресурси,
розробляти нові рішення, які надають довгостроковий позитивний
соціальний вплив на суспільство вцілому [3].
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Отже, соціальне підприємництво має позитивний ефекти від
діяльності, що сприяє соціально-економічному розвитку країни, а саме:
1) сприяння працевлаштуванню людей з обмеженими фізичними та
психічними можливостями та безробітних;
2) пропонування нових шляхів для реформування державних
соціальних послуг;
3) підтримка залучення громадян до участі у соціальних ініціативах
на волонтерських засадах, об’єднання громад навколо соціальних
проблем;
4) розширення видів соціальних послуг, які залишаються поза
увагою звичайного бізнесу у зв’язку з малоприбутковістю,
непопулярністю, відсутністю належної професійної підготовки;
5) ефективне використання наявних ресурсів регіону у вирішенні
соціальних проблем;
6) зниження навантаження на місцеві бюджети у вирішенні
соціальних проблем (актуально в умовах хронічного дефіциту
бюджетних коштів);
7) сприяють формуванню сприятливого конкурентного середовища
[11].
Саме тому соціальне підприємництво формується та існує як на
основі бізнес-середовища у відповідності до розвитку соціальної
відповідальності підприємництва, так і відповідно до вимог соціальноекономічного розвитку суспільства, виникаючи на основі некомерційної
підприємницької діяльності. Тому постає необхідність перед
соціальними підприємцями дослідження ринкового середовища та
отримання конкурентоспроможності відповідно до його потреб та умов.
Це відрізняє їх від некомерційних організацій, які не є суб'єктами
ринкової конкуренції та існують переважно за рахунок грантів і
благодійних внесків, що спрямовані без прорахунку їх економічної
ефективності та результатів діяльності. Крім того, діяльність
соціального підприємництва спрямована на зменшення впливу
ринкового середовища на споживачів вироблених ними благ і послуг,
як правило, через свою орієнтацію на соціально вразливі верстви
населення, на ослаблення їх залежності від ринку.
В Україні соціальне підприємництво набуває все більшої
популярності, як ефективний механізм вирішення локальних
соціальних та економічних проблем територіальних громад [ 3]. Проте
на сьогодні воно фінансується здебільшого за рахунок іноземних
фондів та організацій зі значною недостатністю залучення
підприємницьких підходів та ініціатив у його створенні та реалізації.
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Діяльності українських соціальних підприємств за даними
«Каталогу соціальних підприємств України» зосереджена переважно у
сфері послуг – майже 67% підприємств (освіта, спортивні клуби,
туризм, шиномонтаж) (здебільшого така діяльність не потребує
значних фінансових інвестицій при започаткуванні); далі йде
поєднання виробництва і надання послуг – 26% (легка промисловість
та психологічна допомога, виробництво сувенірної продукції
української тематики та професійно-технічна освіта / діяльність шкіл
підготовки водіїв транспортних засобів / надання соціальної допомоги
без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів).
Виробничою діяльністю займаються лише 7% підприємств (сфера
харчування, поліграфія, сільське господарство) [12].
Перевагою партнерства між соціальними підприємцями та бізнесом
в Україні є об'єднання необхідних ресурсів, що призведе до збільшення
конкурентоспроможності соціального підприємця. Це, безсумнівно,
посилить здатність соціальних підприємців підтримувати зв’язок між
бізнесом та громадами. Виконання необхідної роботи для бізнесу та
суспільства допоможе у просуванні та вирішенні соціальних проблем
України. Таким чином, держава та бізнес повинні надати соціальним
підприємництву необхідне фінансування, підтримку навчання та
інфраструктуру для забезпечення соціально-економічного розвитку
України.
Таким чином, можемо зробити висновки, що соціальне
підприємництво, здійснюючи важливі конструктивні функції
економічної діяльності, є важливим механізмом підвищення рівня
соціально-економічного розвитку України. У сучасному економічному
середовищі України особливу увагу необхідно приділяти проблемам і
перспективам соціального підприємництва, масштаб і темпи якого
неможливо прогнозувати.
Важлива роль соціального підприємництва у соціальноекономічному розвитку України крім того полягає у забезпеченні
виробництва доступних товарів і послуг, здатних задовольнити потреби
соціально вразливих верств населення, створення нових робочих місць,
так
і
ефективному
використанню
трудового
потенціалу,
акумульованому серед соціально незахищених груп населення.
Проте брак досвіду та повільний процес становлення соціального
підприємства в Україні потребує підтримки бізнес-середовища та
формування діючої законодавчої бази на основі пільгової системи
оподаткування, регулювання видів та форм діяльності, процесу
ринкових відносин. Тому перспективою подальших досліджень є
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вивчення шляхів ефективного поєднання соціального підприємництва та
бізнес-середовища в Україні.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ВИКОРИСТАННЯ
БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИДІВ ПАЛИВА
Розвиток виробництва і використання біоенергетичних видів
палива для енергозалежної країни вирішують три основні задачі як,
екологічну, соціальну та економічну. Екологічна задача полягає у
збереженні оточуючого середовища від забруднення парниковими
газами і зменшення викидів діоксиду вуглецю та інших газів в
атмосферу згідно з вимогами Кіотського протоколу [1]. Соціальна у
розвитку сільських територій та зменшення рівня безробіття на місцях
за допомогою створення нових робочих місць. Економічна в свою
чергу полягає в енергетичній незалежності країни та збільшенню рівня
енергетичної безпеки.
Згідно механізмам впровадження Кіотського протоколу, які
спрямовані на охорону навколишнього природного середовища та
перспектив отримання коштів від продажу дозволів на викиди
парникових газів в агропромисловому комплексі Україна, як сторона
Конвенції ООН про зміну клімату, має право приймати участь у двох
механізмах торгівлі викидами:
1) Міжнародна торгівля викидами, право на яку має лише держава;
2) Механізм спільного впровадження, участь в даному механізмі
мають право окремі підприємства різної форми власності.
Міжнародна торгівля викидами здійснює держава на основі
положень Кіотського протоколу. Згідно статті 17 Кіотського
протоколу процес торгівлі викидами або одиницями встановленої
кількості (ОВК) дозволяє купівлю та продаж ОВК. Тобто міжнародна
торгівля квотами – це купівля та продаж дозволів на викиди
парникових газів. Рішення про купівлю може основуватись на
міркуваннях щодо того, що ринкова вартість збільшиться. Таким же
самим чином, рішення про внесення ОВК на наступний період може
основуватись на тому, що ринкова вартість ОВК буде більшою
протягом другого періоду дії протоколу. Рішення про продаж означає,
що актив упаде в ціні, або що дохід від володіння ОВК буде нижче,
ніж дохід від володіння альтернативним активом.
Механізм спільного впровадження – це проектно-орієнтований
механізм торгівлі викидами, що досягається за рахунок виконання
проектів спільного впровадження, де інвестор частково фінансує
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заходи з виконання проекту отримуючи взамін сертифіковані одиниці
скорочення викидів парникових газів. В процесі продажу викидів
парникових газів оплата за придбання одиниць скорочення викидів або
інвестицій становить 1,5 до 50 млн євро на проект та 15-100% від
загальних необхідних інвестицій в залежності від типу проекту.
Оплата за придбання одиниць скорочення викидів або типові
інвестиції складають від 1,5 до 50 млн евро на проект та складають 15100 % від загальних необхідних інвестицій в залежності від типу
проекту.
Одним із основних напрямів впровадження в сільське
господарство проектів по скороченню викидів в атмосферу є
залучення механізмів Кіотського протоколу. Впровадження механізмів
Кіотського протоколу базується на розвитку виробництва
альтернативних видів палива або біопалив в основі яких покладено
використання біомаси. У жовтні 2012 року ухвалено Рішення Ради
Міністрів Енергетичного Співтовариства D/2012/04/MC-EnC «Про
впровадження Директиви 2009/28/ЕС і внесення змін до Статті 20
Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», згідно з
яким кожна Сторона за Договором повинна ввести в дію закони,
нормативно-правові та адміністративні положення, необхідні для
виконання вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради
2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання
енергії, виробленої з відновлюваних джерел, та якою вносяться зміни,
а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС
(ДВДЕ) [2]. ДВДЕ є одним з основних документів ЄС в галузі
відновлювальної енергетики. ДВДЕ має комплексний характер та
спрямована на скорочення викидів парникових газів (ПГ) шляхом
збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії
(ВДЕ) в загальному її споживанні.
Згідно з Рішенням D/2012/04/MC-EnC Україна взяла на себе
зобов’язання до 2020 року досягти рівня 11% енергії, виробленої з
ВДЕ в загальній структурі енергоспоживання країни, та 10% у
транспортному секторі, що слугуватиме потужним стимулом для
подальшого розвитку використання ВДЕ в Україні. Для досягнення
рівня 11% енергії з ВДЕ в загальній структурі енергоспоживання та,
зокрема, впровадження положень вищезазначеної Директиви,
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №
902-р було затверджено Національний план дій з відновлюваної
енергетики на період до 2020 року [3].
Варто відзначити, що за рахунок впровадження рідких біопалив та
біогазу в Україні можливо зменшити викиди СО2 еквівалента (з розрахунку
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наявних обсягів вирощування енергетичних сільськогосподарських
культур) – до 16,4 млн т. СО2 екв., а за умови збільшення посівних площ
енергетичних культур до максимально доступних науковообгрунтованих норм – до 41 млн т. СО2 екв.. Викиди парникових газів
(CO2, N2O, CH4) в результаті видобутку та використання
транспортного палива, біопалива та біопаливних рідин обчислюються
за наступною формулою [4, c.16]:
E= eec+el+ep+etd+eu-esca-eccs-eccr-eee’,
де E –

загальне значення викидів в результаті використання
палива;
eec – викиди в результаті видобування або вирощування
E сировини;
= Загальне значення викидів в результаті використання
палива,
el – розраховані на річній основі викиди внаслідок змін у
e запасах
в результаті
видобування
або у вирощування
= Викиди
вуглецю,
спричинених
змінами
використанні
сировини
ec
земель;
Розрахованіпереробки;
на річній основі викиди внаслідок змін у
= внаслідок
ep – e викиди
запасах
вуглецю,транспортування
спричинених змінамитау використанні
el td – викиди
внаслідок
розподілу; земель
eu – e викиди
застосовуваного
= внаслідок
Викиди внаслідок
переробки палива;
esca
скорочення викидів, спричинених накопиченням вуглецю в
p –
завдяки
сільськогосподарському
e ґрунті,
= Викиди
внаслідоккращому
транспортування
та розподілу
управлінню;
td
eccs – e скорочення
викидів, спричинених уловлюванням та
= Викиди внаслідок застосовуваного палива
підземним
зберіганням
вуглецю;
u
eccr – скорочення викидів, спричинених уловлюванням та
e
= Скорочення викидів, спричинених накопиченням вуглецю
заміною вуглецю;
в грунті, завдяки кращому сільськогосподарському управлінню
sca
eee – скорочення викидів, спричинених надмірним виробництвом
e
= Скорочення викидів, спричинених уловлюванням та
електроенергії
в рамках спільного виробництва електричної
підземним зберіганням вуглецю
ccs
та теплової енергії.
e
спричинених
уловлюванням
та
= Скорочення
При розрахунку
викидів викидів,
за даною
формулою
не враховують
заміною
вуглецю
ccr
викиди, які були виготовлені машинами та обладнанням. Викиди
e газів
викидів,
спричинених
= в Скорочення
парникових
результаті використання
палива (Е)надмірним
виражені у
виробництвом
електроенергії
в
рамках
ee
перерахунку на грами еквіваленту СО2 на MJспільного
паливавиробництва
(gCO2eq/MJ).
електричної
та теплової
енергії
Скорочення викидів
парникових
газів,
що отримуються з біопалива та
біопаливних рідин обчислюється відповідно до наступної формули [4,
c. 17]:
виходячи з того, що:

СКОРОЧЕННЯ=(EF - EB)/EF,
де EB = всього викидів від біопалива або біопаливних рідин,
EF = всього викидів від референтного викопного палива.
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Слід відмітити, що в процесі обчислення для референтного
викопного палива (EF) є останнє доступне значення для фактичних
середніх викидів спричинених бензином або дизельним паливом,
отриманими з викопних видів палива, що споживаються на території
Співтовариства, як зазначається відповідно до Директиви 98/70/ЄС.
Виробництво біоенергетичних видів палива основане на
використанні
біомаси
(соломи,
деревини,
енергетичних
сільськогосподарських культур, відходів як рослинного так і
тваринного походження), яка сприяє поліпшенню екологічного стану
та збереженню природних ресурсів. Сільськогосподарська сировина
може слугувати значним енергетичним ресурсом країни, а пошук
певної межі у перетворенні його у біопаливо є одним із нагальних
завдань науки для забезпечення продовольчої безпеки та зменшенню
залежності від імпортованих енергоносіїв в світі.
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РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Продуктивність праці є вирішальним чинником підвищення
ефективності і конкурентоспроможності виробництва. Економічна
сутність продуктивності праці полягає в тому, що вона виражає
співвідношення між кількістю виробленої продукції та затратами
робочого часу на її виготовлення.
Кожне
підприємство
характеризується
певним
рівнем
продуктивності праці, що змінюється під впливом ряду чинників.
Фактори зростання продуктивності праці – це сукупність всіх
рушійних сил і чинників, що ведуть до підвищення продуктивності
праці. Ці фактори можна класифікувати в залежності від сфери дії на:
внутрішньовиробничі,
галузеві
та
міжгалузеві,
регіональні,
загальнодержавні [2, c. 47].
Так як праця є результат поєднання засобів праці, предметів праці
та робочої сили у формі виробництва, то фактори можна поділити на
чотири групи за змістом: 1) соціально-економічні (впливають на якість
використовуваної
робочої
сили);
2)
матеріально-технічні
(характеризують якість засобів виробництва); 3) організаційноекономічні (відбивають якість поєднання робочої сили із засобами
виробництва); 4) природні умови та географічне розташування. В
першу групу включають такі фактори: рівень кваліфікації та
професійних знань, умінь, навичок; компетентність, відповідальність;
здоров'я та розумові здібності; професійна придатність, адаптованість,
моральність, дисциплінованість, трудова активність, креативність та
ініціатива, соціально-психологічний клімат, система ціннісних
орієнтацій. Фактори другої групи сприяють прогресивним змінам у
техніці та технології виробництва, в тому числі використання ноу-хау,
нових видів сировини та ресурсів. До третьої групи організаційноекономічних факторів зростання продуктивності праці належать
прогресивні зміни в організації праці, виробництва та управління. До
даної групи відносять: удосконалення структури апарату управління та
систем управління виробництвом, повсюдне впровадження та розвиток
автоматизованих систем управління; поліпшення матеріальної,
технічної і кадрової підготовки персоналу, удосконалення розподілу та
кооперації праці, поліпшення умов праці та відпочинку,
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удосконалення систем матеріального стимулів. Четверту групу
факторів аналізують переважно на підприємствах добувної та деяких
переробних галузей. Ці фактори впливають на вид діяльності
підприємства та його зв'язки з постачальниками і споживачами [2, c.
49].
Резерви та фактори підвищення продуктивності праці знаходяться
в тісному взаємозв’язку. Резерви зростання продуктивності праці – це
такі можливості її підвищення, які вже виявлені, але з різних причин
поки що не використані, тобто це можливість більш повного
використання продуктивної сили праці, усіх факторів підвищення її
продуктивності за рахунок удосконалення техніки, технології,
поліпшення організації виробництва, практики управління. Під
впливом науково-технічного прогресу вони постійно виникають та
досить швидко оновлюються [1, c. 84].
Вчені-економісти виділяють декілька класифікацій резервів
зростання продуктивності праці. Вони поділяються на дві групи:
резерви поліпшення використання робочої сили (краща організація
умов праці, матеріальна та моральна мотивація працівників,
забезпечення безперервної роботи) та резерви більш ефективного
використання основних і обігових фондів (резерви раціонального
використання сировини та ресурсів, ощадливої експлуатації основних
засобів). Виходячи з можливостей їхнього використання, резерви
поділяють на резерви запасу і втрат. Відповідно до часу використання
можна виділити поточні та перспективні резерви. Якщо ж розглядати
класифікацію за змістом, то вона ідентична класифікації факторів [3,
c. 234].
Пошук і аналіз резервів зростання продуктивності праці
ґрунтується на порівнянні інформації, одержаної під час вимірювання
й оцінки досягнутого рівня продуктивності праці на підприємстві
загалом і за окремими видами праці, зокрема з наявною інформацією
про максимально можливий
рівень продуктивності праці на
аналогічних роботах. Для пошуку цих резервів необхідно заохочувати
висококваліфікованих представників різних спеціальностей, що
володіють фундаментальністю і широтою поглядів та вміють бачити
перспективу. Використання резервів повинно базуватись на
максимальному ефекті при мінімальних затратах.
Кожен керівник зацікавлений у зростанні продуктивності праці,
тому запроваджуються в межах підприємства програми управління
продуктивністю праці. Управління продуктивністю праці – це складне
комплексне завдання, важливе для організацій будь-якої сфери
діяльності й будь-якого розміру, якщо вони планують досягти успіху у
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своїй діяльності. Реалізація даного завдання залежить від
скоординованої роботи економістів і менеджерів на всіх етапах
програми.
Для більш повного використання резервів підвищення
продуктивності праці використовують програми управління
продуктивністю, у яких зазначаються види резервів, конкретні строки
та способи їх використання, плануються основні витрати та очікуваний
результат від їх впровадження.
Після визначення найвпливовіших факторів підвищення
продуктивності праці, управлінці мають обрати відповідні методи для
покращення існуючої ситуації. У світовій практиці використовують
багато ефективних методів підвищення продуктивності праці. Серед
них необхідно виділити такі: проектування витрат, розвиток та
впровадження нових технологій, управління якістю, програми
стимулювання вдосконалення обладнання, сучасне управління
трудовими ресурсами, робототехніка, автоматизація роботи,
спрощення документообігу, розробка та перегляд посадових обов’язків
тощо.
Проте не тільки від керівництва підприємства залежить
підвищення продуктивності праці, також необхідне втручання держави
у соціально-економічні процеси, що дасть змогу підвищити
ефективність праці, створити умови для ефективного використання
робочої сили та удосконалити контроль за винагородою праці.
Отже, продуктивність праці – це динамічний показник, що
змінюється під впливом цілого ряду чинників. За рахунок резервів
зростання продуктивності праці можна викликати зростання
економічної ефективності діяльності підприємства. При цьому значну
роль відіграють мотивація працівників, їх кваліфікація, використання
новітніх технологій тощо. В Україні дослідження підвищення
продуктивності праці проводяться не досить активно, тому необхідно
використовувати світовий досвід, вдосконалювати нормативну базу,
вносити зміни до вже існуючого законодавства у сфері праці.
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СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Підприємство, як один із учасників ринкової взаємодії, є одним із
формотворчих елементів в процесі соціально-економічного розвитку
держави. За посередництва підприємств можливим є задоволення потреб
споживачів, забезпечення економічного зростання, становлення
саморегуляторних процесів в економічному середовищі. Така функція
підприємств реалізується насамперед через можливість продукувати
товар, роботи, послуги, брати участь в розподілі ресурсів, їх взаємообміні,
формувати ринкову рівновагу.
Більшість підприємств приймають рішення в своїй діяльності, під
впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, які й моделюють їх поведінку.
В разі функціонування в конкурентному оточенні, навідміну від
монопольного середовища, вплив таких факторів посилюється, оскільки
за конкуренції хоча й зберігається свобода підприємницької діяльності,
однак ринкові рішення підприємство не може прийняти лише з огляду на
власні інтереси, цілі, стратегії поведінки. В переважній більшості випадків
за існуючих структур товарних ринків, підприємства приймають рішення
з огляду на конкурентне їх оточення.
За таких умов конкурентний розвиток підприємств може
трактуватись як якісні, прогресивні зміни у внутрішньому середовищі
самого підприємства, які відбуваються під впливом зовнішніх факторів,
внаслідок чого формується його конкурентна взаємодія з іншими
ринковими учасниками, в основі якої є дотримання добросовісних, чесних
торгових правил на ринку, захист прав на інтелектуальну власність, захист
прав споживачів, захист прав приватної власності, справедливий обмін
ресурсами, рівномірний розподіл ринкового прибутку між усіма
ринковими учасниками тощо. Відповідно конкурентний розвиток
підприємств може проявлятись у таких площинах:
- самостійність прийняття управлінських рішень щодо здійснення
господарської діяльності, а саме: формування цін, визначення обсягів
виробництва та збуту продукції тощо;
- орієнтація на потреби споживача;
- прозорість здійснення господарської діяльності;
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- формування власних конкурентних переваг, досягнення рівня
конкурентоспроможності підприємства, що забезпечить отримання
бажаного прибутку на ринку;
- володіння конкурентною культурою для участі в саморегулюванні
ринкових процесів, зокрема, виявлення відхилень від конкурентної
поведінки інших ринкових учасників та використання наявного
законодавчо визначеного інструментарію для впливу на таку поведінку;
- дотримання захисту прав на інтелектуальну власність в
інноваційній сфері;
- дотримання чесних, торгових звичаїв в господарській діяльності
тощо.
Більшість авторів під значенням «конкурентний розвиток
підприємства»
розуміють
управління
конкурентоспроможністю
продукції, що передбачає моніторинг поведінки конкурентів, виявлення
сильних та слабких сторін, внаслідок чого досягаються конкурентні
переваги на певному ринку [1]. Однак, конкурентний розвиток – це
розвиток підприємства не лише відносно його конкурентів, але й щодо
дотримання конкурентних засад розвитку економічної системи загалом, у
відповідності до яких присутня конкуренція на товарних ринках, суб’єкти
господарювання діють в інтересах споживачів, змагаються між собою за
найкращі умови виробництва благ, використання ресурсів тощо [4].
Так, Меліхов А.А. вірно вважає, що конкурентний розвиток
підприємств – це процес конструктивних змін у відповідності до
реалізованої підприємством конкурентної стратегії, внаслідок яких
забезпечується стійкість підприємства на ринку та набувається здатність
опиратись руйнівному впливу зовнішнього середовища [3]. Вважається,
що конкурентний розвиток – це зміни, які насамперед стосуються набуття
певних компетентностей та розкриття прихованих можливостей та
потенціалу [5]. Однак, такі зміни мають породжувати новий рівень
взаємовідносин на ринку, посилення конкуренції, конкурентних
механізмів, за яких реалізовуватиметься порівняльна функція конкуренції
– на ринку залишатимуться лише ефективні підприємства, які здатні до
якісних змін, розкриття власного додаткового потенціалу.
У ринковій взаємодії для завоювання і утримання ринкової ніші
підприємства реалізують певні конкурентні стратегії, які формують
поведінку підприємств відносно його конкурентів. Так, можуть
реалізовуватись стратегії лідерства у витратах, широкої диференціації,
оптимальних витрат, сфокусована стратегія на базі низьких витрат,
сфокусована стратегія на базі диференціації продукції [2]. Проте, в межах
реалізації кожної зі стратегій підприємство може і не дотримуватись
конкуренційного законодавства. Відповідно, обрана підприємством
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стратегія забезпечуватиме конкурентний розвиток підприємства лише в
разі відповідності поведінки підприємства конкурентним принципам
взаємодії з іншими ринковими учасниками, що спрямована на отримання
конкурентних прибутків завдяки власним конкурентним перевагам, а не
захопленню ринку, обмеження свободи в господарській діяльності інших
підприємств, зумовлення появи втрати добробуту споживачів тощо. В
результаті конкурентного розвитку підприємств формується конкурентне
середовище на товарних ринках, закладаються засади формування та
розвитку конкуренції, що сприяє сталому економічному зростанню
держави.
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НЕОБХІДНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
Обґрунтовані та дієві управлінські рішення значною мірою залежать
від результатів оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання.
Завдання оцінки фінансового стану – не лише обчислення визначених
коефіцієнтів, але й дослідження комплексу показників, що
відображають різні види діяльності суб’єктів господарювання.
Одна з головних проблем сучасних підприємств – це незадовільна
структура капіталу та відчутна нестача високоліквідних оборотних
активів. Здійснив своєчасно діагностику фінансового стану,
підприємство зможе розробити та запровадити заходи щодо покращення
фінансового стану, збільшення майнового потенціалу, відновлення
платоспроможності та прибутковості.
Упередження негативних кризових явищ на підприємствах можливе
лише за рахунок здійснення періодичного аналізу фінансової стійкості
та своєчасної передачі даних аналізу управлінському персоналу.
Ринкові умови господарювання вимагають від підприємств дуже
багато
зусиль
щодо
збереження
конкурентоспроможності,
прибутковості, платоспроможності та недопущення банкрутства. Лише
за допомогою ефективного та зваженого менеджменту функціонування
підприємств може бути успішним. Зазвичай, основні помилки та
негативні явища у господарській діяльності підприємств пов’язані з
помилками в аналітичній роботі.
Зміна будь-яких факторів внутрішнього та зовнішнього середовища
викликає потребу коригування фінансової стратегії та тактики,
враховуючи вплив цих факторів на фінансовий стан підприємства. Тому
існує потреба багатоваріантної відповіді щодо виникнення різних
ситуацій у господарській діяльності, яка знаходить відображення у
фінансовому аналізі.
Таким чином, стабільна та рентабельна діяльність суб’єкта
господарювання, його сталий розвиток та стійкий фінансовий стан
залежать від належно організованої системи та якісного проведення
фінансово аналізу, який має займати чинне місце в управлінській
діяльності.
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ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах нестабільної ринкової економіки вибір ефективної
системи управління витратами безпосередньо впливає на кінцеві
результати діяльності підприємства. Витрати є важливою категорією в
економіці, за допомогою якої характеризується ефективність
використання ресурсів на підприємстві, а також рентабельність його
діяльності. Виходячи із вагомості витрат як економічно-фінансового
показника діяльності підприємства, управління витратами відіграє
вкрай важливу роль, що обумовлює доцільність та актуальність
наукових пошуків у визначеній сфері. У свою чергу, операційна
діяльність формує найбільшу частку господарської діяльності
підприємства, у той час як, зазвичай, інвестиційна та фінансова
діяльності є набагато меншими за обсягами. За таких умов,
узагальнення теоретичних засад та пошук напрямів удосконалення
системи управління операційними витратами є актуальними
напрямами наукових досліджень у сьогоденні.
Основною метою управління витратами операційної діяльності є
підвищення цінності продукції відносно понесених операційних
витрат, адже якість, ціна та експлуатаційні характеристики продукції
безпосередньо впливають на споживчу цінність, а відповідно і
кінцевий прибуток підприємства. У свою чергу, реалізація поставленої
мети вимагає вирішення наступних завдань управління:
‒ розробка стратегії управління операційними витратами, що, у
свою чергу, підпорядковується загальній стратегії управління
підприємством;
‒ формування відповідних організаційної і фінансової структур
управління операційними витратами;
‒ формування ефективного інформаційного забезпечення процесу
управління [2];
‒ встановлення витрат відповідно до основних функцій
управління, підрозділів, видів діяльності, видів продукції;
‒ пошук резервів зниження витрат по усім можливим напрямам
діяльності;
‒ визначення методів калькулювання, нормування та контролю за
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операційними витратами [3, с. 157].
Відповідно до завдань управління та методів формування переваг
над конкурентами, існує дві групи методів управління операційними
витратами. Перша група включає методи, орієнтовані на покращення
якості продукції, збільшення її експлуатаційних характеристик, та
розвиток потенціалу персоналу підприємства (творчого потенціалу).
До другої групи належать методи управління витратами операційної
діяльності, які орієнтовані на безпосереднє управління процесами
виникнення витрат та їх вдосконалення, раціоналізацію використання
потужності підприємства, управління формуванням запасів,
управління логістичними витратами, оптимізацію асортименту
продукції [2].
Реалізація визначених завдань та методів управління передбачає
відповідну структуризацію системи управління операційними
витратами. Базуючись на дослідженнях В. В. Спіциної та
Н. М. Сіренко, вважаємо, що система управління операційними
витратами містить три основні компоненти:
‒ функціональний – характеризує сукупність функцій управління
операційними витратами та включає прогнозування, планування,
контроль, аналіз та регулювання витрат на всіх стадіях управління;
‒ організаційний – відображає сукупність суб’єктів управління
витратами (включно із суб’єктами управління по сформованим
центрам відповідальності) та систему взаємозв’язків між ними);
‒ забезпечувальний – формує системи підтримки, забезпечення
управління операційними витратами. Включає кадрове, інформаційне,
технічне, правове забезпечення тощо [4, с. 707].
Значенням управління операційними витратами обумовлюється
необхідність пошуку напрямів удосконалення відповідної системи
управління. Одним із ключових напрямів, ми вважаємо, виступає
удосконалення
інформаційного
забезпечення
управління
операційними витратами.
Якість інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської
діяльності впливає на ефективність системи управління операційними
витратами. Інформацію можна отримувати з різних джерел, а саме:
облікова система підприємства, що включає в себе виробничий,
управлінський, фінансовий, статистичний і податковий обліки. Інші
джерела позаоблікової інформації таких як: нормативи, норми, ліміти,
а також інформація, що надходить з макросередовища.
Управлінський облік є основою системи інформаційного
забезпечення. Він дозволяє здійснювати виявлення, аналіз, контроль,
нагромадження, інтерпретацію та передавання інформації, яка
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використовується в процесі управлянні витратами, та прийнятті інших
управлінських рішень. Оскільки більшість рішень приймається на
основі зіставленні витрат і доходів, то основним об’єктом
управлінського обліку є саме операційні витрати підприємства, які
досліджуються за різними ознаками [2].
У свою чергу, розвиток сучасних технологій та методів управління
передбачає можливість використання систем управління класу ERP
(economic resources planning), що формують сучасний автоматизований
комплекс управління всіма бізнес-процесами підприємства [1].
Іншим перспективним напрямом удосконалення системи
управління витратами є чітке формування фінансової структури
підприємства, яка за своєю суттю виступає сукупністю центрів
відповідальності та відповідних зв’язків між ними. Відтак, створення
фінансової структури із чітким виділенням повноважень та показників
відповідальності сприятиме підвищенню рівня деталізації управління
та контролю, а отже, підвищуватиме рівень контрольованості
діяльності підприємства у сфері формування операційних витрат.
Доцільним є також формування системи управління операційними
витратами на засадах її адаптивності. Сучасні умови господарювання
вирізняються високим рівнем динамізму, що ставить особливий
наголос на необхідність забезпечення гнучкості та своєчасності
реагування системи управління на дію зовнішніх факторів.
Отже,
формування
якісної
системи
управління
операційнимивитратами є одним з ключових шляхів забезпечення
стабільного фінансового та економічного розвитку підприємства, та
досягнення його оперативних, тактичних та стратегічних завдань.
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ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Проблема підвищення якості в останні роки є все більш
актуальною як для середніх і малих підприємств, так і для
індивідуальних підприємців різних сфер і галузей діяльності.
Зростання
технічного
прогресу,
розвиток
інформаційних
технологій, поява унікальних матеріалів і тих процесів, що
дозволяють знижувати ступінь людської участі в виробничому
процесі, налагоджувати гнучке і практично безвідходне
виробництво і, відповідно, легко змінювати собівартість продукції,
- сприяють тому, що ціна перестає бути головним засобом
залучення споживача.
Основою конкурентної переваги будь-якого підприємства стає
якість продукції/послуг. При цьому необхідно пам'ятати, що в
даний час поняття якості включає в себе не тільки відповідність
всіх характеристик продукції/послуги вимогам споживача, але і
здатність підприємця стабільно виробляти цю продукцію/послугу в
заздалегідь
обумовлені
терміни,
забезпечуючи
належне
післяпродажне обслуговування, а також передбачаючи можливі
майбутні очікування споживача.
На
сьогоднішній
день
більша
частина
проблем
будь-якого
підприємства лежить в організаційній та управлінській сфері.
Часто зустрічається така ситуація, особливо характерна для сфери
малого бізнесу, коли підприємство, маючи прекрасно налагоджену
технологію і кваліфікований персонал, не може забезпечити
якісний випуск продукції і постійно втрачає частку ринку.
У зв'язку з цим виникає усвідомлена необхідність перегляду
чинних методів управління якістю та забезпечення системності
підходу до «проблеми якості».
Одним з найбільш ефективних шляхів вирішення цього
завдання на сьогоднішній день є застосування Міжнародних
стандартів ISO серії 9000. Основною зовнішньою причиною, що
спонукає підприємства впроваджувати систему менеджменту
якості, є тиск замовників. Багато з них мають сертифіковану
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систему якості, тобто систему, яку перевірив незалежний орган із
сертифікації. Слід підкреслити, що сертифікація систем якості на
відповідність стандарту ISO 9001 у всьому світі здійснюється
незалежно від профілю та розміру підприємства. При цьому органи
з сертифікації оцінюють відповідність системи якості підприємства
повного набору встановлених в стандарті вимог.
Однак задоволення очікувань замовників - це всього лише одна
з причин, по якій впроваджують системи якості. Є й інші цілі, з
яких можна виділити наступні:
Організація може використовувати систему якості для
поліпшення координації робіт і підвищення продуктивності праці;
для визначення своїх цілей і орієнтації своєї діяльності на
очікування споживачів; як інструмент маркетингу, що дозволяє
надати покупцям і потенційним замовникам доказ можливостей,
якими володіє підприємство;
для досягнення і підтримки рівня якості продукції або послуг з
метою безперервного задоволення заявлених або припущених
запитів споживачів;
для досягнення впевненості керівництва в тому, що досягнуто і
підтримується намічений рівень якості;
як основу для сертифікації продукції;
для залучення співробітників до участі в складанні описів або
формулюванні процесів СМЯ.
Виконання цієї вимоги дозволяє забезпечити усвідомлення
важливості процесів СМЯ, надати їм чіткість і наочність, домогтися
ясності і розмежування обов'язків, попередити виникнення
дефектів,
обумовлених
неузгодженими
діями
виконавців,
полегшити ідентифікацію проблем якості;
як запорука підвищення загальної культури виробництва;
для попередження дефектів і зниження витрат на забезпечення
якості;
для забезпечення більш швидкої самоокупності;
для орієнтації всіх постачальників на єдині сертифікаційні
вимоги, що сприяє їх однозначному сприйняттю і полегшує справу;
як рекламний засіб перед конкурентами;
як доказ в процедурах оцінки ступеня відповідальності за
шкоду, викликаний неякісною продукцією, або в процедурах
відповідальності в питаннях захисту навколишнього середовища.
При цьому, тільки діяльність з метою сертифікації
завершується отриманням сертифікату. Всі інші цілі припускають
безперервне вдосконалення самого підприємства.
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Малі підприємства повинні безперервно аналізувати і
покращувати свою систему якості для того, щоб вона забезпечувала
вдосконалення самої компанії. Нерідко на стандарти з управління
якістю посилаються як на документи, в яких визначено, як
управляти підприємством.
Система якості може бути застосована до всіх аспектів
управління такими видами діяльності, як: маркетинг, продаж
продукції, фінанси і, звичайно, основний процес виробництва
продукції або надання послуг.
Мале підприємство саме має
визначити міру охоплення системою якості різних аспектів його
діяльності.
Впровадження системи управління якістю (СУЯ) на
підприємствах - необхідна умова для успішного розвитку бізнесу,
зміцнення позицій компанії на внутрішньому і міжнародному
ринках. Необхідно розробити принципи формування та кроки
впровадження системи стандартів якості на підприємствах.
Передбачається, що підприємство має вільні кошти для
вдосконалення або впровадження системи менеджменту якості, а
також проходження сертифікації на стандарт ISO 9001. Міжнародна
організація по стандартизації (International Organisation of
Standartization) - ISO є неурядовою організацією і має
консультативний статус ООН.
Головною метою ISO є розвиток стандартизації і споріднених
напрямів діяльності у всьому світі, гармонізація інтересів
виробників і споживачів, а також розвиток міжнародної координації
по об'єднанню промислових стандартів [4].
Проаналізувавши діяльність різних підприємств можна
виділити ряд проблем, з якими вони стикаються при відсутності
системи менеджменту якості. Їх можна розділити на дві категорії зовнішні і внутрішні.
До зовнішніх можна віднести:
- законодавство ряду країн у всіх спірних ситуаціях, пов'язаних
з якістю і безпечністю продукції та послуг, вимагає підтвердження
відповідності поставляється на ринок продукту або послуги
сучасному науково-технічному рівню. Наявність сертифікованої
системи управління якістю може бути визнано таким
підтвердженням;
- іноді державне замовлення можливо отримати тільки за умови
функціонуючої на підприємстві системи менеджменту якості;
- тендери і конкурсні форми дозволу замовлень на поставку
продукції або надання послуг, як на зовнішньому, так і на
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внутрішньому ринку України і в багатьох країнах в якості одного з
умов найчастіше включають вимоги до наявності у постачальника
сертифікованої системи менеджменту якості;
- сертифікація системи менеджменту якості забезпечує
підприємству необхідний рівень довіри на ринку і підвищує його
ділову репутацію;
- загальноприйнята гарантія якості;
відповідно для
маловідомого виробника сертифікат, виданий відомим органом по
сертифікації - це своєрідне рекомендаційний лист експертної
організації, яка вважається визнаним авторитетом в даній області;
- одним з найбільш важливих факторів розвитку економіки є
інвестиції, тобто довгострокові вкладення капіталу для створення
нового або вдосконалення і модернізації діючого виробничого
апарату з метою отримання прибутку.
- можливості страхування, факторингу, кредитування та деякі
інші види підтримки фінансовими інститутами угод на поставку
продукції і послуг на зовнішній і нерідко на внутрішній ринок
вимагають підтвердження стабільності, пов'язаної
з якістю і
безпекою продукції;
Перспективи створення підприємств з іноземним капіталом все
більше
залежать
від
наявності
сертифікованої
системи
менеджменту якості у підприємств-партнерів.
Так, на думку потенційних інвесторів, при відсутності системи
менеджменту якості немає гарантій спроможності системи
менеджменту підприємства в області якості, що викликає певні
труднощі для можливого виходу на світові ринки збуту [1,2,3].
Також виділено ряд внутрішніх проблем:
- наявність системи менеджменту якості на підприємстві
підвищує якість управління на підприємстві в цілому.
Функціонування системи менеджменту якості на підприємстві
дозволяє попередити претензії та скарги споживачів, так як значно
скорочується рівень браку. Конструктивні принципи міжнародних
стандартів орієнтують підприємство на формування чіткого
механізму запобіжних та коригувальних заходів в області якості
продукції;
- система менеджменту якості на підприємстві дозволяє значно
скоротити витрати на виправлення браку і відповідно знизити
собівартість продукції. Так зване приховане виробництво (тобто
виправлення браку), яке на багатьох підприємствах становить 3040% трудовитрат виробництва, при впровадженні системи
менеджменту якості значно скорочується [1];
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- функціонування системи менеджменту якості передбачає
участь усього персоналу в забезпеченні якості на всіх етапах
життєвого циклу продукції (від аналізу попиту до технічного
обслуговування), що значно підвищує відповідальність за якість
праці. Всіх цих проблем можна уникнути, маючи на підприємстві
сертифіковану систему менеджменту якості.
Сучасні СМЯ орієнтовані на виявлення і заохочення
ініціативних співробітників, виключення ймовірності дублювання
посадових обов'язків, посилення мотивації персоналу.
Практика показує, що після впровадження систем управління
якістю продуктивність праці підвищується при загальному
зниженні частки бракованої продукції на 25-30 відсотків [1]. Це
забезпечує всебічний і поетапний контроль якості.
У сучасних умовах розвитку бізнесу сертифікація систем
менеджменту якості є вагомою конкурентною перевагою при
освоєнні регіональних ринків і виході на міжнародний рівень.
Міжнародний ринок зацікавлений в сертифікованих товарах та
послугах, якість яких не викликає сумнівів.
Більшість західних і вітчизняних фінансових структур
розглядають наявність сертифікації СМЯ як додаткову перевагу при
вирішенні питань про кредитування або інвестування промислових
підприємств для розширення або модернізації бізнесу.
СМЯ розроблені на основі міжнародних стандартів ISO 9000. За
сформованою світовою практикою компаній, сертифікованих СМЯ,
ділові партнери та споживачі ставляться з більшим ступенем
довіри.
Наявність сертифіката позитивно впливає на імідж
виробника. Сьогодні все більше бізнес-структур звертаються в
орган по сертифікації продукції, щоб зміцнити позиції на ринку і
забезпечити в перспективі постійне зростання прибутку при
скороченні витрат виробництва.
Безперечною перевагою
сертифікованої системи управління є впорядкування діяльності між
підрозділами, філіями і окремими виконавцями. Адже основну
увагу СМЯ приділяють організаційно слабким ланкам і процесам.
Впровадження стандартів ІSО 9000 сприяло статистично
значущому поліпшенню якості у 90% фірм-постачальників (і це
відзначили саме фірми-покупці), що було визначено як головну
причину підвищення якості своєї продукції у 70% фірмпостачальників [1].
В одній з доповідей на 6-му Всесвітньому Конгресі з TQM, що
відбувся в Санкт-Петербурзі в 2010 р, були узагальнені результати
опитування 450 компаній (90% яких мали сертифікати
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відповідності своїх СМЯ вимогам ISO 9001) про вигоди, які вони
отримали від впровадження сучасних методів управління якістю,
зокрема створення систем якості на основі моделі ISO 9001 [1,2].
Проте, впровадження СМЯ на підприємстві забезпечує й інші
переваги: досягнення і стабільна підтримка високої якості товарів,
який відповідає критеріям споживачів, збереження існуючих
сегментів ринку і їх розширення, модернізація технічних процесів,
конкурентні переваги при участі в тендерах, міжнародне
співробітництво.
Таким чином, існує достатня кількість факторів, котрі
наголошують на потребі впровадження систем якості управління на
підприємствах, що в свою чергу дозволить не лише зберегти
конкурентні переваги та й удосконалити управління та розвиток
підприємства.
Напрямом подальших досліджень є розробка етапів формування
системи якості управління на промисловому підприємстві.
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СУЩНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
НА КАЧЕСТВО ПОРТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Одной из ключевых целей управления качеством портовой
продукции и услуг является оптимизация затрат, связанных с их
качеством, которая предусматривает определение структуры затрат,
связанных с качеством и выявление путей снижения затрат, связанных
с несоответствием качества портовой продукции и услуг. Определение
структуры расходов связано с выбором модели управления затратами
на качество. Управление затратами на качество предполагает
улучшение качества, повышение прибыли и минимизацию потерь от
низкого качества.
Целью управления затратами на качество портового обслуживания
является минимизация затрат на качество портовой продукции и услуг
за счет уменьшения расходов на исправление поврежденных грузов,
штрафов вследствие нарушения установленных сроков и других
несоответствий, выявленных в процессе выполнения портового
обслуживания.
В работе [1] анализируются методы сбора финансовой отчетности
и экономической информации о расходах на качество. Сущность
управления затратами на качество, существующие подходы
проанализированы в работах [2-4]. Сущность и особенности модели
затрат на процесс изложены в британском стандарте BS 6143 [5].
Управление затратами на качество базируется на одном из четырех
подходов:
1) управление расходами по подходу Тагучи, основанное на
определении потерь для общества вследствие низкого качества;
2) традиционное управление затратами на качество, основанное
на определении расход на предупреждение дефектов, их контроль и на
минимизацию потерь из-за дефектов;
3) управление стоимостью низкого качества, предполагающее
анализ потерь из-за низкого качества, выявление причин, их
классификацию, а также устранение причин потерь;
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4) управление затратами на процессы, предполагающее
определение расходов по основным и неосновным процессам,
обеспечение соответствия процессов и устранение несоответствий.
При традиционном подходе к моделированию затрат на качество
много времени тратится на идентификацию и классификацию
расходов - предупредительные, оценочные и обусловленные отказами
[5]. Для портовой продукции невозможно разграничение дефектов в
процессе производства и после его, поскольку процессы производства
и потребления происходят одновременно. Специфичность портовой
продукции отражается на структуре расходов, в которых преобладают
постоянные затраты, высокую долю занимают косвенные расходы, что
обусловливает преимущество процессно-ориентированного подхода в
управление затратами на качество.
Процесс –
это совокупность
взаимосвязанных и(или)
взаимодействующих видов деятельности, использующие входы для
получения намеченного результата [6]. Целью управления затратами
на процессы является построение и функционирование системы
Всеобщего управления качеством в цикле «поиск процессов, которые
могли быть улучшены  плановое усовершенствование процессов 
самооценка. Этот подход применяется при реализации программ
постоянного улучшения качества и помогает управлять программами
капиталовложений в улучшение и обеспечение качества. Выделение
основных, вспомогательных и обслуживающих процессов позволит
оператору самостоятельно определиться относительно эффективности
каждого из них, опираясь на соотношение затрат, качества, цены и
прибыли. Таким образом, рекомендуется применять модель
управления затратами на процессы в рамках цепи (петли) качества.
Петля качества портовой продукции – схематическая модель
взаимосвязанных видов деятельности портового оператора, которые
поэтапно формируют качество портовой продукции и услуг, начиная
от маркетинга (специализации портового оператора), и заканчивая
анализом уровня выполнения комплекса услуг и его улучшением.
Сущность концепции управления расходами на качество портовой
продукции на основе процессного похода представим в табл. 1
Таблица – Концепция управления затратами на качество портовой
продукции
Признаки
Управление затратами на качество процесса
1
2
Ориентация
внешняя
Перспективность Цепочка качества
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Продовж. табл. 1
1
Направления анализа
расходов
Носитель расходов
Философия
сокращения расходов
первоочередная задача
Основа менеджмента
Открытость данных

2
С позиции различных стадий цепочки качества и по
отдельным процессам (основных, вспомогательных и
обслуживающих)
Полные затраты на соответствие и затраты вследствие
несоответствия для конкретного процесса.
Снижение суммарных затрат на качество по каждому
процессом вследствие увеличения затрат на соответствие и
резким снижением расходов от несоответствия
Оптимизация расходов, связанных с качеством портовой
продукции и услуг
Ориентация на потребителя, стратегичность, лидерство
руководства, оценка рисков, процессный подход,
постоянное улучшение
Коммерческая тайна

Управление затратами на качество процесса осуществляется в
рамках цепочки качества, включая процессы от маркетинга и
планирования комплекса портовых услуг и заканчивая результатом
выполнения и анализом уровня выполнения комплекса услуг и их
улучшением. С учетом специфики портовой продукции предлагается
использовать процессный подход, который предусматривает выделение
расходов на соответствие процесса и расходов и потерь вследствие
несоответствия. В основе обеих концепций лежат стратегический взгляд,
лидерство, рискованность и процессный подход.
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МІСЦЕ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Одним із самих головних факторів світового економічного
розвитку протягом останнього періоду є широке використання
інновацій. Сучасна економіка характеризується орієнтацією на
інтелектуальні ресурси, а не сировинні, адже саме вони дозволять
забезпечувати високі темпи економічного розвитку, зменшать число
викидів внаслідок виробництва, зменшать витрати на персонал, а
також завдяки цим ресурсам вітчизняні підприємства матимуть змогу
модернізувати цикл виробництва і засоби виробництва. Інновації
необхідні в організаційній, науковій, фінансових сферах, оскільки в
комплексі вони приносять найефективніший результат. Тому наразі
перед кожним підприємством постає завдання розробки ефективної
системи управління інноваційною діяльністю підприємства.
Дослідженнями проблеми створення системи управління
інноваційною діяльністю на підприємстві, а також визначення її місця
в загальній системі управління організацією приділили багато вчених,
таких, наприклад, як Краснокутська Н. В. [1], Красношапка В. В. [2],
Микитюк П. П. [3], Вікарчук О. І. [4] та багато інших.
Не дивлячись на таку кількість праць, що пов’язані з дослідженням
сутності інноваційного менеджменту, жодним із науковців не було
акцентовано уваги на процесі управління інноваціями як однієї зі
складової управління підприємством в цілому.
Інноваційний менеджмент у загальному вигляді – це складний
механізм дії керуючої системи, яка створює для інноваційного процесу
та інноваційної діяльності сприятливі умови й можливості для
розвитку і досягнення ефективного результату.
Як вид діяльності та процес прийняття управлінських рішень
інноваційний менеджмент являє собою сукупність процедур, що
утворюють загальну схему управління інноваційним процесом. Ця
сукупність складається з відповідних функцій управління, кожна з
яких розпадається на окремі види роботи (етапи), що пов'язані з
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багатогранною діяльністю підприємства і виконуються у відповідній
послідовності.
Склад функцій і завдань управління може бути регламентованим
залежно від рівня керованої системи (економіка в цілому, галузь
виробництва, корпорація, фірма чи окремий інноваційний проект) та
умов її функціонування.
До основних функцій інноваційного менеджменту, на думку
автора, можна віднести такі:
1. Управління процесами створення нових знань.
2. Управління творчим потенціалом тих, хто створює нові знання.
3. Управління освоєнням нововведень.
4. Управління соціальними та психологічними аспектами
нововведень.
Система управління інноваціями має певні властивості до яких
можна віднести цілісність, адаптивність і розвиток, сумісність та
синергічність. Цілісність передбачає узгодження цілей інноваційної
діяльності з місією організації та її стратегічними цілями. Так,
впровадження нової продукції, послуги чи технології вимагає: нових
знань у працівників, змін у виробничій діяльності, нової концепції
маркетингу та певних фінансових затрат. Отже, при плануванні
інноваційної
діяльності,
необхідно
враховувати
багатофункціональність інновацій та їх здатність впливати на інші
види діяльності підприємства.
Сумісність та синергічність означає здатність системи управління
інноваційною діяльністю та інших систем в організації взаємно
доповнювати одна одну, можливість пристосовуватись, не вступати в
суперечність, не створювати конфліктів, для того, щоб досягти
найкращого кінцевого результату функціонування підприємства.
Система управління інноваційною діяльністю перебуває у
постійному взаємозв’язку і взаємозалежності з іншими системами на
підприємстві. Наприклад, керівники маркетингової діяльності надають
інформацію про стан і тенденції розвитку ринку товарів, послуг і
технологій; відділ кадрів займається добором персоналу, який буде
здатний виконувати поставлені завдання. Потім, всі дослідження
узгоджуються с фінансовим відділом задля визначення майбутніх
затрат. Завершальним етапом є узгодження всіх цих дій та витрат з
керівником організації.
Злагоджена та гармонійна робота всіх систем підприємства, які
виступають як компоненти однієї системи, забезпечує організації
досягнення визначених завдань. Притаманність системі управління
інноваційною діяльністю таких властивостей як цілісність,
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адаптивність, розвиток, сумісність та синергічність дає можливість
злагоджено взаємодіяти з іншими системами управління на
підприємстві.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА АГРАРНИЙ СЕКТОР
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРОГНОЗИ
Аграрний сектор України з його базовою складовою, сільським
господарством, є системоутворюючим в національній економіці,
формує засади збереження суверенності держави – продовольчу та у
визначених межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку,
забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей національної
економіки та формує соціально-економічні основи розвитку сільських
територій.
Сільське господарство - це одна з провідних галузей економіки
України, яка має значні природні конкурентні переваги. Площа
сільськогосподарських земель України - найбільша в Європі - 41,5 млн
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га (70% території країни), з них - 32,5 млн га використовуються для
вирощування сільськогосподарських культур.[3]
Розвитку сектору також сприяють близькість основних ринків
збуту, транспортна інфраструктура (залізниця, дороги, порти),
постійне зростання світового попиту на продовольчі продукти і
альтернативну енергетику, а також наявність порівняно дешевих
трудових ресурсів.
Окрім стабільного забезпечення населення країни якісним,
безпечним, доступним продовольством, аграрний сектор України
безперечно спроможний на вагомий внесок у вирішення світової
проблеми голоду.
Український аграрний сектор з потенціалом виробництва, що
значно перевищує потреби внутрішнього ринку, є ланкою, що з одного
боку може стати локомотивом розвитку національної економіки та її
ефективної інтеграції в світовий економічний простір, а з іншого –
зростання доходів, задіяного в аграрній економіці сільського
населення, що складає понад третину всього населення країни, дати
мультиплікативний ефект у розвитку інших галузей національної
економіки.
Питання розвитку агропромислового комплексу прсвячені наукові
праці таких вчених,як Ю.Я. Лузан, Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, В.Я.
Месель-Веселяк, Б.Й. Пасхавер, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак та інших
дослідників.
Аграрний сектор України набув нового значення для економіки
України в контексті стрімкого зростання обсягів виробництва та
експорту протягом останнього десятиліття. Разом з тим внаслідок
конфлікту на Донбасі різке падіння промислового виробництва і
згортання
металургійного
експорту
зумовило
прискорену
реструктуризацію економіки України, значно підвищивши значення
агросектору у її структурі та експорті. [2].
Незважаючи на певні досягнення в розвитку аграрної сфери, в
Україні ще багато питань чекають на вирішення. Для того щоб
сільське господарство в нашій країні розвивалося і процвітало потрібні
суттєві зміни у ціновій політиці. Сільському господарству потрібні
стабільні ціни, орієнтуючись на які фермери могли б визначати
оптимальний обсяг виробництва продукції. Ціновий механізм повинен
стати головною ланкою постреформованого аграрного виробництва.
Ключові проблеми розвитку аграрного сектору економіки України:
- нерівномірність розвитку різних форм господарювання (укладів)
при послабленні позицій середньорозмірного виробника ;
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- недостатність нормативно-правових засад та відсутність
мотивації до кооперації ;
нестабільні
конкурентні
позиції
вітчизняної
сільськогосподарської продукції;
- низькі темпи техніко-технологічного оновлення виробництва;
- ризики збільшення виробничих витрат через зростання
зношеності техніки ;
- значні втрати продукції через недосконалість інфраструктури
аграрного ринку, логістики зберігання;
- відсутність мотивації виробників до дотримання агроекологічних
вимог виробництва;
- обмежена ємність внутрішнього ринку сільськогосподарської
продукції та продовольства, обумовлена низькою платоспроможністю
населення;
- непоінформованість значної частини сільськогосподарських
виробників про кон’юнктуру ринків та умови ведення бізнесу в галузі;
- незавершеність земельної реформи. [1].
Подальше входження до світового економічного простору,
посилення процесів глобалізації, лібералізації торгівлі вимагають
адаптації до нових та постійно змінних умов, а відповідно –
подальшого удосконалення аграрної політики.
Стратегічною
метою
функціонування
агропромислового
комплексу України в умовах поширення глобалізації має стати
зростання кокурентноспроможності вітчизняної сільськогосподарської
продукції й забезпечення продовольчої безпеки держави. [4].
Пріоритетними напрямами розвитку аграрного сектору є:
- впровадження перспективних агротехнологій, а отже підвищення
продуктивності виробництва, зниження витрат на одиницю продукції,
- зміцнення її конкурентоспроможності;
- поліпшення якості землі та її використання за рахунок
впровадження правильних сівозмін, збільшення маси добрив,
насамперед органічних;
- боротьба зі шкідниками і хворобами сільськогосподарських
культур, що дає змогу зберегти понад 20% вирощеного врожаю;
- проведення комплексу заходів з охорони ґрунтів;
- інтенсифікація сільського господарства шляхом механізації та
комп'ютеризації виробництва, хімізації, меліорації, інтенсивного
розвитку біотехнології у рослинництві;
- у тваринництві інтенсифікація досягається завдяки використанню
досягнень генетики і селекції, поліпшення кормової бази тощо;
- формування високоосвічених професійних кадрів;
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- скоротити втрати сільськогосподарської продукції при її
збиранні, транспортуванні, зберіганні та переробці.
Перспективами подальших досліджень у напрямі розвитку АПК є
вивчення практичних аспектів застосування методів державного
регулювання в умовах світової глобалізації,а також вибір пріорітетів
аграрної політики з орієнтації на європейську модель життя селян.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ
СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах розвитку ринкових відносин та побудови стабільної
економіки в Україні особливо актуальним є ефективне використання
ресурсів, людських ресурсів зокрема. При цьому основним джерелом
підвищення рентабельності та прибутковості діяльності підприємства
є перебудова системи стимулювання персоналу підприємства. Для
покращення
процесу
управління
персоналом
необхідно
запроваджувати такий дієвий механізм стимулювання праці, який
призведе до зростання кінцевих результатів діяльності самого
підприємства, а також підвищить життєвий рівень його працівників.
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Серед останніх публікацій, в яких досліджуються сучасні підходи
та методи стимулювання персоналу підприємства, слід виділити праці
Крушельницької О.В. [1], Шовчко Г.В. [2], Ярмош В.В. [3]. Не
зменшуючи ролі здійснених досліджень, відмічаємо, що деякі
проблеми не мають однозначного розв’язання та потребують
уточнення. Це стосується, насамперед, побудови ефективної системи
стимулювання праці.
Як зазначає Крушельницька О.В., стимулювання є орієнтацією на
фактичну структуру ціннісних орієнтацій і інтересів працівника, на
більш повну реалізацію наявного трудового потенціалу. Воно повинно
відповідати потребам, інтересам і здібностям працівника. Також
стимулювання праці передбачає створення таких умов, при яких
активна трудова діяльність дає певні, раніше зафіксовані результати,
стає необхідною і достатньою умовою задоволення значних і
соціально обумовлених потреб працівника, формування у нього
мотивів до праці. Ціль стимулювання – не взагалі спонукати людину
працювати, а зацікавити її працювати краще, продуктивніше, ніж це
обумовлено трудовими відносинами [1].
На сьогоднішній день все більше підприємств приділяють увагу
системі стимулювання праці персоналу та застосовують різноманітні
методи матеріального і нематеріального стимулювання. У випадку
стимулювання працівників методами матеріального характеру
підприємство несе значні фінансові витрати, які можуть мати різну
форму. У випадку стимулювання методами нематеріального характеру
підприємство може варіювати власні витрати.
Шовчко Г.В. вказує, що методи матеріального стимулювання
одночасно є економічними, які поділяються на прямі економічні, або
грошові, і непрямі економічні, або негрошові методи. Основою цієї
групи методів є грошова винагорода (заробітна плата, премії, надбавки
та ін.) або винагорода, що надається працівнику не в грошовій формі
(оплата путівок, проїзду, харчування і т. д.). Вони орієнтовані на
матеріальні мотиви працівників: прагнення достатку, певного рівня
добробуту. Працівники зацікавлені в збільшенні свого трудового
внеску з метою отримати вищу заробітну плату. Тому система
матеріальної мотивації повинна будуватись на принципах
індивідуальності винагород – залежності розміру оплати праці від
індивідуальних результатів.
Група нематеріальних методів стимулювання, у першу чергу,
спрямована на задоволення мотиву збереження соціального статусу в
трудовому колективі. У цій групі можна виділити адміністративні
методи та соціальні. Основою адміністративних методів є відносини
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влади, а також дотримання регламенту підприємства. Вони
реалізуються через нормативні, розпорядчі, організаційні документи.
Соціальні методи включають соціально- психологічні, які спрямовані
на створення сприятливого морально-психологічного клімату в
колективі, формування корпоративної культури, задоволення потреб
працівників у визнанні тощо; творчі, які пов’язані з професійним
розвитком робітника; вільний час, тобто встановлення гнучких
режимів праці, надання додаткового відпочинку [2, с. 92].
Останнім часом поряд із стандартними методами стимулювання
праці все частіше використовуються інноваційні або нестандартні
методи.
У своєму дослідженні Ярмош В.В. наводить приклади
застосування нестандартних методів стимулювання у міжнародній
практиці, такі як: одноразова винагорода готівкою за виконане
завдання, нагородження подарунками, медалями, знаками, почесними
званнями, система внутрішніх тренінгів, програми індивідуального
розвитку, додаткова освіта за рахунок роботодавця, створення
дружної, сімейної атмосфери, пільгове медобслуговування, публікація
у власному друкарському органі, виділення вільного часу, можливості
відвідування наукових заходів для підтримки творчої, винахідницької
діяльності, членство у наукових товариствах компаній тощо [3, с. 267].
Стимулювання праці на підприємстві стає ефективним у разі, коли
система управління персоналом на підставі використовуваних методів
здатна підтримувати запланований рівень продуктивності праці. При
побудові ефективної системи стимулювання праці, яка має
оптимізувати на рівні взаємодії інтереси підприємства та працівника,
потрібно: конкретизувати види трудової діяльності на підприємстві та
визначити необхідний рівень продуктивності праці, дослідити рівень
потреб кожного працівника, його інтереси та можливості їх
задоволення а також узгодити види трудової діяльності з набором
цінностей і системи мотивації.
Тому вважаємо, що ефективна система стимулювання праці
персоналу на підприємстві повинна включати такі складові: 1) система
матеріальних стимулів (обґрунтована заробітна плата, премії,
надбавки, участь у прибутках, участь у власності тощо); 2) система
нематеріальних стимулів (кар’єрний ріст, соціальні програми,
відзнаки, престиж серед працівників, гнучкий графік роботи,
реалізація творчого потенціалу тощо); 3) інноваційні методи
стимулювання (отримання освіти за рахунок підприємства, навчання
новим професіям та підвищення кваліфікації, стажування за кордоном,
будівництво житла для своїх працівників, надання безвідсоткових
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кредитів, туристичні подорожі та відпочинок за рахунок підприємства
тощо).
Отже, для створення ефективної системи стимулювання праці
персоналу необхідно використовувати різні групи методів. Адже,
використання винятково матеріальних методів не дозволить
мобілізувати необхідну активність персоналу. Для досягнення
максимальної ефективності необхідним є застосування нематеріальної
мотивації.
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Нестабільність політичної та економічної ситуації в Україні
негативно відображається на діяльності вітчизняних підприємств.
Здорожчення сировини, енергоресурсів та палива, коливання курсу
національної валюти негативно впливає на фінансовий стан практично
всіх вітчизняних суб’єктів господарювання. В таких умовах
господарювання ефективність підприємств залежить від правильної
організації системи планування та управління витратами. Слід
застосовувати єдину систему управління витратами, удосконалювати
методи та форми управління витратами, побудувати гнучку, адаптивну
до постійних змін структуру управління для забезпечення керівництва
своєчасною та достовірною інформацією.
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Дослідженням планування та управління витратами займалося
багато науковців. Серед них ми можемо відмітити таких вітчизняних
науковців, як І. Бланк, І. Бойчик, М. Грещак, С. Покропивний, А. Риндя,
Ю. Цаль-Цалко.
Оптимізація та мінімізація витрат виробництва дозволяє
підприємству регулювати ціни, встановлювати їх нижчими за
конкурентів. Ефективне управління витратами сприяє досягненню
високої результативності, саме завдяки діючій системі управління
витратами. Створюючи систему управління витратами, в першу чергу,
підприємство встановлює взаємозв’язок між системою управління
витратами та системою бюджетного управління, в подальшому визначає
напрями зниження витрат в перспективі, і на останньому етапі розробляє
план заходів щодо зниження витрат.Тому, доцільно запроваджувати на
підприємстві систему управління витратами, що сприятиме ефективній
діяльності, використовуватиметься при формуванні стратегії розвитку
підприємства з ціллю досягнення стійкої переваги перед конкурентами
[1, c. 42-43].
Ефективність системи управління витратами проявляється через
забезпечення:
 оперативності надходження інформації;
 контролю витрат у підрозділах;
 можливості розподілу всіх видів витрат на різні види продукції,
що дозволятиме об’єктивно визначати собівартість продукції та її
структуру;
 інформації для аналізу структури та динаміки сезонності витрат;
 можливості прогнозувати та планувати витрати [2].
Наразі проблеми ефективності управління витратами підприємств
займають чинне місце. З розвитком конкуренції на цільових ринках, зі
зростанням рівня інфляції в українських реаліях знижується норма
прибутковості підприємств. Внаслідок чого ефективність господарської
діяльності підприємства багато в чому залежить від ступеня керованості
витрат.
Основні проблеми управління витратами сучасних вітчизняних
підприємств полягають у:
– забезпеченні достовірності та актуальності планування витрат;
– своєчасності отримання інформації щодо дійсних витрат та
оперативності реагування керівниками;
– адекватності вибору показників ефективності та їх аналітичного
розрізу;
– забезпеченні взаємозв’язку між системою бюджетування та
управлінського обліку [1; 3].
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З практики закордонних підприємств можна зробити висновок про
те, що управління витратами є ефективним лише з одночасним
впровадженням системи бюджетування. Застосування підприємством
системи бюджетування являється першочерговою задачею системи
управління витратами. Розробка бюджету підприємства – це і є
управління витратами через встановлення планових показників,
нормативів витрат та лімітів, що дозволяє їх зменшувати.
Отже, систему управління витратами слід запроваджувати на
комплексній основі для забезпечення взаємозалежних вирішень
поставлених задач. Таке впровадження сприятиме зростанню
економічної ефективності господарської діяльності підприємств.
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МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМ
Умови господарювання вітчизняних підприємств протягом
останніх трьох десятиріч характеризуються високим рівнем
турбулентності, що ставить особливий наголос на необхідності
формування та впровадження в управлінську діяльність нових
сучасних методів та підходів, які забезпечать гнучкість, адаптивність
та ефективність бізнес-процесів. Ринкові економічні відносини
висувають на перший план питання конкурентоспроможності
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підприємства, його здатності завойовувати та утримувати ринкову
частку. За таких умов, одним з ключових напрямів забезпечення
виживання та подальшої успішності підприємства є його
позиціонування в очах споживача, створення власної клієнтської бази,
що забезпечуватиме необхідні обсяги реалізації. Інструментом
досягнення такого завдання виступає маркетинг.
Маркетинг посідає важливе місце як у діяльності підприємства, так
і у житті окремих індивідів, відтак, є вагомим важелем реалізації
стратегічних та тактичних цілей підприємства. Як зазначають
Ф. Котлер та К. Келлер, формально чи неформально люди та
організації беруть участь у широкому спектрі видів діяльності, що
можуть бути віднесені до сфери маркетингу. Відтак, роль ефективного
маркетингу значно зростає, проте те, що формує ефективність
маркетингу постійно еволюціонує та змінюється [1, с. 3].
Маркетинговий підхід в управлінні бізнесом дозволяє
ідентифікувати потреби споживача, визначити способи задоволення
цих потреб та скоординувати роботу підприємства таким чином, щоб
якомога більш повно задовольняти визначені потреби, формуючи
відтак результати діяльності суб’єкта господарювання. Маркетингова
діяльність підприємства в основному, але не виключно, спрямована на
забезпечення взаємодії із споживачами продукції, робіт та послуг. На
сьогодні значного поширення набуває концепція холістичного
маркетингу, що передбачає формування 5 основних напрямів:
1. Маркетинг відносин. Ключовою метою зазначеного напряму
маркетингової діяльності є встановлення та розвиток глибоких,
взаємовигідних, тривалих відносин з окремими особами та
організаціями, що тією чи іншою мірою впливають на успіх
підприємства у досягненні стратегічних і тактичних цілей розвитку.
Основними учасниками таких взаємовідносин є споживачі, найманий
персонал, маркетингові партнери (постачальники, канали розподілу,
дистриб’ютори, дилери тощо), фінансові партнери (власники,
інвестори, аналітики тощо) [1, c. 20].
2. Інтегрований маркетинг – управління комунікаціями, каналами
розподілу продукції, позиціонування продукції та послуг на основі
принципу синергії. Тобто при впровадженні будь-яких маркетингових
дій, заходів застосовується комплексний підхід, що надає змогу
ув’язати усі заходи у єдину цілісну стратегію та досягти додаткового
ефекту за рахунок взаємодії між окремими компонентами.
3. Внутрішній маркетинг полягає у прийнятті на роботу, навчанні
та мотивації співробітників, які здатні та заохочені до ефективної
взаємодії зі споживачами. Основною метою даного напряму
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маркетингу є формування певної корпоративної культури серед
персоналу на засаді визначених принципів маркетингу. Концепція
внутрішнього маркетингу базується на припущенні, що ефективне
позиціонування підприємства є функцією не лише відділу маркетингу,
але спрямованих та скоординованих зусиль усього персоналу
підприємства.
4. Маркетинг діяльності (ефективності діяльності) базується на
визначенні та розумінні наслідків маркетингової діяльності
підприємства. Передбачає оцінювання та аналіз ключових показників
ефективності, зокрема таких як: обсяги реалізації, частка ринку,
показники втрати клієнтів, міра задоволення потреб споживачів,
показники якості тощо [1, с. 21-22].
5. Соціально відповідальний маркетинг – реалізація цілей компанії
з визначенням подальших їх наслідків для навколишнього середовища,
врахуванням правового, етичного середовища, комунікацій із
суспільством [2].
Отже, маркетинговий підхід в управлінні бізнесом у сучасних
умовах має на меті ефективне позиціонування підприємства у
відносинах з зацікавленими (пов’язаними) особами (стейкхолдерами),
тобто споживачами, контрагентами, персоналом, власниками тощо.
Відповідно до цього, маркетингова діяльність у сучасних умовах,
вважаємо, спрямована на вирішення наступних завдань:
‒ забезпечення зв’язку із споживачами ‒ визначення цільового
споживача, його потреб, ідентифікація основних засобів та продуктів
для задоволення відповідних потреб;
‒ позиціонування підприємства у відносинах із стейкхолдерами (з
точки зору виробника якісної продукції перед споживачами, надійного
партнера перед постачальниками, соціально відповідального бізнесу
перед суспільством тощо);
‒ формування внутрішньої корпоративної культури, що
підпорядковуватиметься загальним принципам маркетингової стратегії
підприємства та координуватиме зусилля усіх працівників у процесі
задоволення потреб споживачів;
‒ прогнозування тенденцій розвитку ринку – ефективно
функціонуюча система маркетингу на підприємстві повинна не лише
відстежувати існуючий стан ринку, але й прогнозувати тенденції його
зміни та розвитку для забезпечення конкурентоспроможного
функціонування в умовах високої динамічності середовища;
‒ забезпечення стабільного та успішного довгострокового
існування підприємства на основі реалізації його стратегічних та
тактичних цілей і завдань.
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Відповідно, основними принципами, що доцільно покладати у
підґрунтя маркетингового підходу в управлінні бізнесом, на нашу
думку,
є
наступні:
системності,
цілісності,
ефективності,
пріоритетності споживчих потреб, соціальної відповідальності,
цільової спрямованості, стратегічної орієнтації, партисипативності,
гнучкості, адаптивності тощо.
Врахування зазначених принципів надасть змогу забезпечити
ефективність маркетингової діяльності підприємства та досягнення
цілей як маркетингу, так і підприємства в цілому.
Отже, дієва та раціонально побудована система маркетингу здатна
стати ефективним знаряддям досягнення цілей бізнесу, реалізації його
стратегічних та тактичних планів. Водночас, маємо зауважити, що на
сьогодні вітчизняні підприємства приділяють недостатньо уваги
реалізації маркетингового підходу в управлінні, що, у свою чергу,
негативно позначається на показниках діяльності, рівні прибутковості
та ринковій частці суб’єктів господарювання. Відтак, комплексне
впровадження холістичної концепції маркетингу у діяльність
підприємства виступає важливою передумовою забезпечення стійкості
господарювання та сталого розвитку суб’єкта господарювання.
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СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Трансформаційні процеси, що є наслідком становлення та
розвитку постіндустріальної моделі економіки, глобалізації,
інтенсивного поширення інформаційно-комунікаційних технологій та
знань в усі сфери життєдіяльності, призвели до закономірних змін у
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соціально-трудових відносинах: характері праці, сфері зайнятості
людських ресурсів та механізмів її регулювання. Завдяки цим змінам
розвиваються нові форми взаємодії роботодавців та працівників на
ринку праці, з’являються і швидко поширюються нестандартні та нові
види зайнятості.
Сучасні підприємства потребують мобільних та кваліфікованих
працівників, які здатні та готові працювати в нестандартних і мінливих
(під впливом зовнішнього середовища) ситуаціях, поєднувати в
трудовій діяльності виконавчі, інноваційні, науково-пошукові,
креативні та підприємницькі функції. Конкурентні переваги мають ті
підприємства й організації, які швидше адаптуються до запитів і вимог
ринку, стрімко змінюються та постійно оновлюють технології
виробництва продукції та надання послуг, займаються інноваційною
діяльністю, удосконалюють технології управління людськими
ресурсами та, відповідно, використовують нові форми зайнятості та
працевлаштування. Тож, трансформація соціально-трудових відносин
зайнятості, яка відбувається на вітчизняному ринку праці,
характеризується закріпленням нестандартних форм зайнятості.
Під нестандартною зайнятістю розуміють такі її форми, які
відрізняються від традиційних (тих, що вважаються нормальними,
стандартними) форм зайнятості за просторовими, часовими аспектами
організації праці, режимом та умовами праці, статусом зайнятості. За
визначенням Міжнародної організації праці, до нестандартних форм
зайнятості відноситься тимчасове, строкове та непостійне
працевлаштування (у т.ч. робота за викликом), робота на умовах
неповного робочого дня, тимчасова зайнятість на умовах тристоронніх
трудових відносини через кадрові агентства чи субпідрядні організації,
приховане працевлаштування, самозайнятість (добровільна та
примусова); в окремих випадках – робота на умовах стандартних
трудових відносин поза стандартним робочим місцем на території
роботодавця, тобто надомна робота [1, с. 7]. Вітчизняна наукова
література виокремлює такі різновиди нестандартних форм зайнятості,
як: зайнятість на умовах неповного робочого часу (або неповна
зайнятість); зайнятість на умовах строкових трудових договорів;
тимчасова, непостійна зайнятість; запозичена праця (лізинг,
аутсорсинг, аутстафінг персоналу); вторинна зайнятість (або робота за
сумісництвом); дистанційна зайнятість (зокрема телеробота);
зайнятість на основі договорів цивільно-правового характеру;
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неформальна зайнятість, зокрема самозайнятість, фрілансова
діяльність; незареєстрована зайнятість у формальному секторі тощо [2,
с. 103; 3, с. 83-85; 4, с. 234-235].
Залучення працівників на основі нестандартних та новітніх форм
зайнятості можуть створювати певні конкурентні переваги
підприємствам у провадженні господарської діяльності та при
побудові бізнес-моделей, зокрема:
- залучення кваліфікованих працівників відповідно до стратегії
розвитку підприємства, закріплення професіоналів, які проживають у
віддалених районах або за кордоном;
- можливості застосування гнучкої кадрової політики в умовах
зміни кон’юнктури ринку праці з метою досягнення стратегічних цілей
діяльності підприємства;
- раціональне використання робочого часу, зростання
продуктивності праці та оптимізацію витрат на персонал з
урахуванням економічної ситуації ведення бізнесу та етапу життєвого
циклу організації;
- скорочення собівартості продукції (послуг) та зосередження
уваги на основних бізнес-процесах, покращення фінансових та
економічних показників ведення господарської діяльності;
- покращення бренду роботодавця, розширення робочих місць,
збереження стабільної зайнятості основного складу працівників тощо.
Переваги використання нестандартних форм зайнятості для
працівників полягають у тому, що незалежно від загальної соціальноекономічної ситуації та стану ринку праці, наявна дохідна діяльність; є
можливість
самореалізації,
отримання
трудового
досвіду,
професійного зростання та неформального підвищення кваліфікації;
працевлаштування відбувається на умовах використання зручного
графіку роботи та можливості суміщення кількох сфер діяльності, що
може бути особливо актуальним щодо працевлаштування окремих
категорій працівників, для яких традиційна зайнятість з будь-яких
причин є неможливою (перебування у відпустці по догляду за
дитиною, ведення домогосподарства та виховання дітей, навчання з
відривом від виробництва, наявність обмежень щодо стану здоров’я,
вікові обмеження тощо).
Але, поряд із цим, організаційна гнучкість нестандартних форм
зайнятості породжує й ряд негативних наслідків [2, с. 104; 3, с.84]. Так,
для працівників спричиняє нестабільність зайнятості та посилення
експлуатації працівників, нехтування їх законними інтересами та
правами, у тому числі відсутність контролю за умовами праці й
безпекою робочих місць, перспектив посадового зростання та
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підвищення рівня оплати праці, професійні ризики, досить звужена
(має умовний характер) участь у колективно-договірному процесі. Для
роботодавця – це відсутність законодавчої можливості впливати на
якість роботи, вмотивованість та лояльність працівників, зайнятих на
умовах використання нестандартних форм організації праці;
послаблення соціально-психологічного клімату у колективі та
відсутність можливості впливати засобами корпоративної культури на
взаємовідносини працівників між собою та у спілкуванні з клієнтами;
загроза витоку конфіденційної інформації, нестача специфічного
людського капіталу. На думку проф. Л.М. Ємельяненко використання
нестандартних форм зайнятості (переважно запозичена праця) являє
собою також загрозу суспільним інтересам внаслідок ухилення
роботодавців від обов’язків та обмежень, які накладаються на них
трудовим законодавством в частині використання найманої праці.
Вважаємо, що нестандартні форми зайнятості доцільно
використовувати в сучасних умовах господарювання в силу
об’єктивності
трансформаційних
зрушень
соціально-трудових
відносин, а саме підвищення мобільності людських ресурсів, рівня
урбанізації та міграції, зростання масштабів економічної неактивності
та безробіття в умовах глобалізації суспільно-економічного життя,
інтелектуалізації праці та інтенсифікації процесів удосконалення
інформаційно-комунікаційних
технологій.
Для
повноцінного
використання нестандартних форм праці потрібно на інституційному
рівні (трудове та податкове законодавство) закріпити інноваційні
форми нестандартної зайнятості з метою унормування формальної
зайнятості та соціального захисту працівників; посилити соціальну
відповідальність держави та бізнесу з метою гармонізації інтересів всіх
суб’єктів нестандартної зайнятості; на рівні господарюючих суб’єктів
розробляти програми (положення) щодо використання нестандартних
форм зайнятості працівників з метою оптимального використання
трудового потенціалу, соціального капіталу організації й залучення
висококваліфікованих фахівців.
Список використаної літератури
1. Non-standard employment around the world: Understanding
challenges, shaping prospects. International Labour Office. Geneva: ILO.
2016. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf (Last accessed:
26.10.2017).
211

2. Руденко О.М. Пропозиції щодо розвитку нестандартних форм
зайнятості в інноваційних сферах діяльності. / Економіка та держава.
2017. № 3. С. 102-105.
3. Ємельяненко Л.М. Формування та регулювання новітніх форм
зайнятості в Україні. / Український соціум. 2015. № 1. С. 82-91.
4. Андрушків Б.М., Погайдак О.Б. Дистанційна робота та
фрілансова діяльність: особливості та відмінності. / Науковоінформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені
Короля Данила Галицького. 2015. № 11. С. 233-237. Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2015_11_35 (дата звернення 26.10.2017).

УДК 338. 43.01:631.114.7

Овдіюк О.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту
організацій та адміністрування ім. М.П. Поліщука,
Швець Т.В., к.е.н, доцент кафедри інноваційного
підприємництва та інвестиційної діяльності
Житомирський національний агроекологічний університет
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В ЧАСТИНІ
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Для формування ринкової економічної системи в Україні
необхідним є забезпечення ефективного функціонування сфери
виробництва та послуг, подолання монополізму великих підприємств,
послаблення соціальної напруги, підвищення життєвого рівня
населення. В цьому контексті особливої значущості набуває розвиток
аграрного бізнесу, що здатний забезпечити у відносно короткі терміни
структурну перебудову економіки, одночасно формуючи надійну
соціальну базу реформ – прошарок підприємців-власників
Економічні перетворення, що відбуваються в аграрному секторі
вітчизняної економіки, спрямовані на розв’язання складних завдань
його ринкової адаптації та підвищення конкурентоспроможності. Це
повною мірою стосується сфери виробництва сільськогосподарської
продукції, яка протягом останніх років почала ефективно розвиватися.
Це
пов’язано
із
зростанням
внутрішнього
попиту
на
сільськогосподарську продукцію, а також з новими можливостями для
експорту вітчизняних продуктів харчування. В результаті збільшується
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кількість
підприємств,
що
займаються
вирощуванням
сільськогосподарської продукції, що спричинило посилення
конкуренції в галузі як серед великих підприємств, так і у сфері
середнього та малого бізнесу [7].
Становлення та розвиток сільськогосподарських підприємств
різних типів тісно пов’язані з розв’язанням організаційно-економічних
завдань, щодо підвищення віддачі з кожної затраченої одиниці
виробничого
потенціалу,
його
розширеного
відтворення,
удосконалення структури та покращення результативності діяльності
[5].
На сучасному етапі необхідний якісно новий підхід до
теоретичного висвітлення і практичного обґрунтування рекомендацій
щодо особливостей управлінських рішень в частині оцінки та
подальшого розвитку виробничого потенціалу сільськогосподарських
підприємств.
Дослідженню
теоретико-методологічних
питань
формування, оцінки та віддачі виробничого потенціалу агроформувань
присвятили свої праці відомі вітчизняні вчені-аграрники – В.Г.
Андрійчук, М.В. Гладій, М.А. Лендєл, І.І. Лукінов, О.М. Онищенко,
Б.Й. Пасхавер, В.М. Трегобчук, А.Е. Юзефович. Проблеми
ефективного використання та відтворення виробничого потенціалу в
аграрному секторі досліджували І.Ф. Баланюк, В.А. Борисова,
О.А. Бугуцький, В.С. Дієсперов, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук,
М.М. Федоров, В.В. Юрчишин та інші.
Значний внесок у розробку і вирішення проблем особливостей
процесу прийняття управлінських рішень внесли вітчизняні та
зарубіжні вчені: Балабанова І. Т., Вітлінський В. В., Гранатуров В. М.,
Ларичев, О. В., Самуельсон П., Семикіна М. В., Фомичев А. Н.,
Хохлов Н. В., Шегда А. В. та інші. Праці яких присвячені
дослідженню сутності управлінського ризику, визначенню факторів і
причин його виникнення, характеристиці методів оцінки ступеня
ризику. Необхідності посилення процесу прийняття управлінських
рішень на вітчизняних підприємствах на основі сучасних міжнародних
підходів, з одного боку, і недостатність існуючої теоретичної та
методичної бази для вирішення поставлених завдань стосовно
вітчизняної економіки
Функціонування підприємств в аграрній сфері має свою
специфіку. Це пов’язано в першу чергу з сезонністю виробництва,
залежністю результатів діяльності від погодно-кліматичних умов та
особливостями використання уречевленої праці, що потребує
особливих підходів при прийнятті управлінських рішень.
Враховуючи ці фактори, підприємства намагаються мінімізувати
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виникаючі управлінські ризики шляхом розроблення й застосування
різних стратегій. Однією з альтернативних стратегій є стратегія
управління виробничим потенціалом, яка дозволяє ефективно й у
повній мірі мінімізувати господарські ризики. Доцільно детально
розглянути дану проблему на прикладі приватного підприємства
“Миролюбівське”.
Аналіз фінансових результатів діяльності приватного підприємства
свідчить, що підприємство нині є актуальним на ринку. Так, зокрема,
попри збільшення собівартості продукції ПП “Миролюбівське” в 2016
р. отримало прибутку порівняно з 2014 р. в 7 разів більше. Загалом,
продукція підприємства користується постійним попитом населення,
однак, необхідно продовжувати роботу з удосконалення системи
управління виробничим потенціалом продукції даного підприємства.
Досліджуючи стратегічні зони господарювання, робимо висновок,
що підприємство має стратегічні можливості для нарощування обсягів
виробництва та здійснення прибуткової діяльності, але в результаті
портфельного аналізу було виявлено, що половина продукції, яка була
реалізована за 2014-2016 рр. є не рентабельною для організації й
обтяжує господарський портфель, тому потребує негайної реакції з
боку керівництва та прийняття відповідних управлінських рішень.
Для оптимізації господарського портфеля керівництву слід
врахувати можливість захоплення стратегічних зон господарювання.
Максимально використовувати сильні сторони та можливості, які
виникають в зовнішньому середовищі. Особливу увагу слід приділити
нерентабельному виробництву. Керівництву необхідно прийняти
рішення щодо його модернізації та зниження собівартості, або
ліквідації нерентабельного виробництва. В процесі модернізації та
залученням високопродуктивної техніки необхідно раціонально
завантажити менш продуктивні матеріально-технічні засоби. З огляду
на вище зазначене вбачається за доцільне розробка дієвої
управлінської
стратегії
виробничим
потенціалом
ПП
“Миролюбівське”.
Пріоритетною стратегічною орієнтацією для ПП “Миролюбівське”
вбачається розробка виробничого плану диверсифікації діяльності
підприємства. Практичне застосування якого полягає в наданні нових
послуг в галузі та співпраця з новими споживачами. Така перспектива
на майбутнє дозволить зменшити вплив фактору сезонності та
збільшить грошові потоки на підприємстві, а також збільшити загальні
обсяги збуту підприємства та сприятиме покращенню управління
виробничим потенціалом. У випадку, коли ситуація на одному з СГЦ
буде не досить сприятливою і показники реалізації продукції будуть
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низькими то їх перекриватимуть більш стабільні показники інших
ринків. Завдяки синергетичному ефекту від такої диверсифікації
обсяги чистого прибутку досліджуваного підприємства будуть
зростати та будуть максимальними при їх стабільності.
Досягнення сталого розвитку аграрного сектора та господарства
ПП “Миролюбівське” в перспективі залежить від ефективності
використання та відтворення важливого засобу виробництва – землі.
Проблему підвищення ефективності використання земельноресурсного потенціалу слід вирішувати в розрізі двох основних
сегментів: отримання максимальної віддачі з кожного гектара та
сприяння раціональному відновленню землі та покращення її якості. З
метою підвищення землевіддачі та забезпечення відтворення
земельного фонду в ПП “Миролюбівське” запропоновано зосередити
увагу на таких основних аспектах: оптимізація структури
землекористування, захист ґрунтів від деградації, зниження
розораності, внесення необхідних органічних та мінеральних добрив,
застосування високопродуктивного насіння та раціональних сівозмін.
Отже, у відтворенні виробничого потенціалу підприємства
важливе місце належить вирішенню комплексу практичних аспектів
пов’язаних з матеріально-технічним переоснащенням виробництва. З
огляду на стійкий фінансово-економічний стан приватного
підприємства та з метою покращання його конкурентних позицій
запропоновано бізнес-план диверсифікації діяльності.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
В сучасних умовах господарювання функціонування та розвиток
підприємництва є одним із пріоритетних напрямів регіональної
політики як окремих регіонів, так і країни в цілому. Саме
підприємництво характеризуються динамічністю, розвивається не
автономно, а в тісному зв’язку з зовнішнім середовищем. На нього
впливають фактори, що визначають основні напрямки діяльності.
Оптимальна сукупність всіх факторів і умов має забезпечити
ефективне функціонування підприємства і максимальний прибуток.
Теоретичними
та
практичними
аспектами
дослідження
проблематики функціонування та розвитку підприємництва,
визначення його ролі в економічному розвитку країни займалися такі
науковці як М.П. Бутко, З.С. Варналій, К.О. Ващенко, Л.І. Вороніна,
В.М. Геєць, З.В. Герасимчук, Б.М. Данилишин, В.І. Кредісов, Е.М.
Лібанова, Г.М. Рижакова та ін. Однак багато проблем розвитку
підприємництва і надалі залишаються нагальними та актуальними, а
також потребують подальшого дослідження.
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Відмітимо, що розвиток підприємства означає якісні зміни та
оновлення його господарської системи та організаційної структури,
підвищення ефективності функціонування на основі вдосконалення
техніки, технології та організації праці у всіх структурних підрозділах,
підвищення якості продукції та послуг, що ним надаються [1].
Аналіз діяльності суб’єктів малого бізнесу свідчить про те, що
значна кількість новостворених підприємств не може розпочати свою
роботу через відсутність достатнього статутного капіталу, сировини та
матеріалів, власних площ і обладнання, практичних навичок та
підприємливості працівників у здійсненні бізнесу. Вони відчувають
проблеми виробничого характеру, труднощі в реалізації продукції,
формуванні відповідної клієнтури. Через невеликі обсяги
господарської діяльності деякі підприємства неспроможні залучати
кваліфікованих фахівців, наймати здібних робітників і забезпечувати
їм високий рівень оплати праці [2]. Відтак сектор малого і середнього
бізнесу потребує ефективної фінансової підтримки як на
загальнодержавному, так і регіональному рівнях. Розвиток
підприємництва гальмують: недосконала державна політика щодо його
підтримування, високі податки, обмеження на окремі види діяльності,
адміністративні бар’єри, бюрократична система в отриманні ліцензій.
Малий і середній бізнес не має покращень умов щодо доступу до
кредитів, судового захисту, захисту від свавілля контрольних органів і
рейдерських захватів [3].
Розглядаючи
перспективи
розвитку
підприємництва
та
пропонуючи заходи щодо покращення ситуації можна звернути увагу
на досвід зарубіжних країн. Наприклад у Японії, бізнес розвивався в
рамках групових об’єднань, партнери яких були однодумцями в
одному напрямі. Такі угруповання не сумісні з вільною конкуренцією
країн Заходу, але саме це сприяло концентрації зусиль для досягнення
поставлених цілей. Таким чином, саме групові об’єднання стали
найефективнішим фактором зростання економіки порівняно з вільною
конкуренцією. Японія зробила ставку на складні інформаційні
системи,
в
яких
використовувалися
нові
досягнення
телекомунікаційних технологій, що дало їй можливість згодом
здійснити потужний прорив у виробничій сфері, забезпечити різкий
стрибок у підвищенні продуктивності праці, досягти високих якісних
показників продукції [4].
На сьогодні для розвитку підприємництва є важливим
інвестиційна сфера, адже підприємства мають вигідне геополітичне
розташування, значний споживчий ринок, багаті природні ресурси та
дешеву, проте кваліфіковану робочу силу. Також потрібно
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підтримувати та створювати нові взаємозв’язки з іноземними
партнерами, використовувати ефективну зовнішньоекономічну
стратегію для виходу на світовий економічний простір.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Неодмінною складовою економічного аналізу при моделюванні та
аналізі головних економічних показників виготовлення продукції
підприємствами харчової промисловості є математичні методи і
моделі. Застосовування математичного моделювання модернізації
виробництва продукції дозволяє, по-перше, виокремити і формально
описати найбільш визначні, суттєві зв'язки економічних змінних і
об'єктів – дослідження будь-якого складного об'єкта припускає
високий ступінь абстракції. По-друге, визначимо, що при чітко
сформульованих вихідних показниках і співвідношеннях методами
дедукції можливо одержувати висновки та результати, еквівалентні
досліджуваному об'єкту в тій же мірі, що і виконані передумови. Потретє, оцінити форму і параметри залежностей його змінних, що
максимальною мірою відповідні наявним спостереженням, дозволяють
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індуктивним шляхом отримувати сучасні знання про об'єкт лише
методи математики і статистики. Нарешті, по-четверте, точно і
компактно викладати положення економічного аналізу, формулювати
його поняття і висновки ми можемо лише за умов використання мови
математики.
Для обґрунтованого практичного використовування математичних
моделей процесу модернізації підприємств і заснованих на них
економіко-математичних методів має бути вивчена їх стійкість по
відношенню до допустимих відхилень вихідних даних і передумов
моделей. Тоді, в результаті, вдається відібрати з багатьох моделей
найбільш рівнозначну та адекватну, оцінити точність запропонованого
управлінського рішення, встановити необхідну точність знаходження
параметрів.
Саме тому, для підвищення результативності та ефективності
процесів
модернізації
виробництва
підприємств
харчової
промисловості необхідно використовувати економіко-математичні
методи і моделі, що засновані на адекватних теоретичних підходах.
Процеси модернізації підприємств відтворюються в конкретних
ситуаціях, на наше переконання, з досить високим рівнем
невизначеності. Велика роль нечислової інформації (невизначеність і
нечислова природа) у суб’єктів господарювання як на «вході», так і на
«виході» процесу прийняття управлінського рішення повинна бути
відображена при аналізі стійкості економіко-математичних методів і
моделей.
В процесі здійснення господарської діяльності підприємств значна
роль належить нечисловій інформації як на «вході», так і на «виході»
при прийнятті управлінських рішень. Нечислова природа
управлінської інформації та її невизначеність повинні бути
відображені при аналізі стійкості економіко-математичної моделі.
Тому, активізація модернізації підприємств промисловості вимагає
застосування сучасних наукових методів управління, вирішення різних
завдань його раціональної організації.
Використання кореляційно-регресійного аналізу дослідження та
методу найменших квадратів для визначення параметрів майбутньої
моделі регресії передбачає перевірку наявності мультиколінеарності
факторів та виявлення факторів, між якими є взаємна кореляція.
Високій рівень взаємної корельованості пояснюючих перемінних, яка
призводить до лінейної залежності нормальних рівнянь і є
мультиколінеарністю.
Головним різновидом формалізованого знакового моделювання є
економіко-математичне моделювання, що здійснюється за допомогою
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прийомів математики і логіки. Для вивчення того або іншого явища
внутрішнього або зовнішнього середовища підприємства будується
його економіко-математична модель. Математична модель являє
собою сукупність співвідношень (нерівностей, рівнянь, формул,
логічних умов), що характеризують процес зміни стану системи
залежно від її вхідних сигналів, параметрів, початкових умов і часу.
Саме тому, економіко-математична модель - це наближений опис
будь-якого варіанту фактів, яка виражена за допомогою математичної
символіки.
Можна констатувати, що в сучасних умовах господарювання з
метою забезпечення економічного розвитку варто інтенсивно
застосовувати математичні методи і моделі для модернізації
управління підприємствами. З'явилася необхідність у проведенні
досліджень, націлених на розробку і впровадження стійких економікоматематичних моделей підприємств харчової промисловості, які
призначені для модернізаційних зрушень у виробництві продукції
підприємств. Актуальність розробки такої моделі обумовлена
нелюхідністю прогнозування економічного ефекту від реалізації
запланованої організаційно-економічної модернізації.
Ми вважаємо, що універсальний процес математизації наукових
знань, який формується на основі використання прийомів і методів
економіко-математичного моделювання, може бути представлений в
якості одного з перспективних напрямків його розвитку.
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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Складні та динамічні умови господарювання потребують від
вітчизняних підприємств побудови власної діяльності на принципах
раціональності та економічної обґрунтованості використання ресурсів,
плановості діяльності із визначенням стратегії фінансової і виробничої
політики, аналізу й оцінки отриманих результатів. Важливого
значення наразі набуває впровадження фінансового менеджменту у
діяльність підприємств, як складової системи управління прибутком..
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Прибуток є кінцевим результатом діяльності підприємства,
урівноважуючи інтересів власників і персоналу, він потребує
безперервного управління його формуванням і використанням.
Проблеми управління прибутком досліджувало велике коло
вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: І.А. Бланк,
І.К. Балабанов, М.О. Данілюк, І.М. Бойчик, М.К. Коробов,
Л.А. Лігоненко, С.В. Мочерний, А.М. Поддєрьогін та ін. Однак, із
частою зміною правового поля питання організаційного забезпечення
системи управління прибутком підприємства потребують постійного
вивчення, удосконалення та систематизації.
Дієвість системи управління прибутком підприємства визначається
ефективністю
її
організаційного
забезпечення.
Система
організаційного забезпечення управління прибутком
– це
взаємопов’язана сукупність структурних служб і підрозділів
підприємства, які забезпечують розробку і прийняття управлінських
рішень за окремими аспектами його формування, розподілу і
використання, а також несуть відповідальність за результатами цих
рішень [2].
Основу даної системи становлять топ-менеджери, мідл-менеджери,
служби, відділи і інші організаційні підрозділи апарату управління.
Так як система управління прибутком повинна бути органічно
вбудованою в загальну систему управління підприємством, то її
організаційне забезпечення повинно також повинно тісно корелювати
із загальною структурою управління. Це допоможе зменшити
загальний рівень управлінських витрат, забезпечити координацію дій
системи управління прибутком з іншими системами управління
підприємством, підвищити ефективність контролю за реалізацією
прийнятих рішень [2].
Виділяють два типи структур управління прибутком в рамках
структури управління підприємством – ієрархічний і органічний.
Ієрархічний тип передбачає рух управлінських рішень і
інформаційних потоків строго по вертикалі, в якій нижній орган
управління підпорядковується і контролюється вищим. Відповідно він
передбачає виділення різних рівнів управління [1].
Органічний тип характеризується індивідуальною відповідальністю
кожного працівника за загальний результат. Такі структури мають
здатність легко змінювати форму для вирішення складних проектів і
пристосовуватися до нових умов. У більшості випадків органічні
структури створюються тимчасово для реалізації конкретних проектів,
програм або вирішення проблем [4].
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Поряд із традиційними типами структур управління прибутком
існує концепція управління окремими аспектами господарської
діяльності підприємства на основі «центрів відповідальності». Дана
концепція, розроблена американським економістом Дж. Хіггінсом,
отримала широке практичне використання в управлінні формуванням
прибутку, грошовими потоками, інвестиціями тощо. Відповідно до
цього, формування системи організаційного забезпечення управління
прибутком на основі центрів відповідальності (центр витрат, центр
доходу, центр прибутку та центрі інвестицій) передбачає наступний
алгоритм дій:
- дослідження особливостей функціонування окремих структурних
підрозділів з позицій їх впливу на окремі аспекти формування і
використання прибутку;
- визначення основних типів центрів відповідальності в розрізі
структурних підрозділів підприємства;
- формування системи прав, обов’язків і міри відповідальності
керівників структурних підрозділів, визначених як центри
відповідальності;
- розробка і доведення до центрів відповідальності планових
(нормативних) завдань у вигляді поточних чи капітальних бюджетів;
- забезпечення контролю виконання встановлених завдань
центрами відповідальності шляхом отримання відповідної інформації
(звітів), її аналізу та встановлення причин відхилень.
Щодо центру прибутку, то він являє собою структурний підрозділ
підприємства, керівник якого несе відповідальність за доручені йому
завдання з приводу формування прибутку. В силу функціональної
направленості своєї діяльності такий структурний підрозділ повністю
контролює як формування доходів від реалізації продукції, так і
величину витрат на її виготовлення [2].
Побудова системи організаційного забезпечення управління
прибутком шляхом створення центрів відповідальності різних типів
залежить від багатьох факторів – об’єму діяльності підприємства,
багатофункціональності цієї діяльності, чисельності персоналу,
організаційної структури виробництва, організаційно-правової форми
діяльності та інших. Тому визначення числа та складу центрів
відповідальності потребує індивідуального дослідження для кожного
підприємства [1].
Організаційне забезпечення системи управління прибутком є
запорукою ефективного функціонування підприємства, його
довгострокового розвитку та забезпечення виконання поставлених
цілей. Адже управління прибутком поєднує у собі сукупність
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функціонально-організаційних блоків, що пов’язані із вирішенням
конкретних завдань. Зі сторони фінансового менеджменту
результативним показником є прибуток, який характеризує
співвідношення витрат понесених на ведення господарської діяльності
та його фінансових результатів.
Система управління прибутком комплексно пов’язує у собі весь
інструментарій ведення господарської діяльності, який закладений у
організаційну систему управління підприємствам (ієрархічна або
організаційна) а також елементи внутрішньої системи господарювання
(відповідно до центрів прибутку та центрів відповідальності). Дана
система корелює із фінансовими потребами суб'єкта господарювання
за рахунок власного капіталу та базується на на методах фінансового
контролінгу.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Ефективність кожної управляючої системи в значній мірі залежить
від якості сформованої та використовуваної інформаційної бази. В
умовах переходу до ринкoвих умов відома формула «чaс – грoшi»
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доповнюється аналогічною формулою «iнформaція – грoші».
Застосовувана в системі управління прибутком вона набуває прямого
значення, тaк як вiд якості використаної інформації при прийнятті
управлінського рішення залежить сума отриманого прибутку. Чим
більший розмір капіталу використовується підприємством, чим більш
диверсифікована його інвестиційна, операційна та фінансова
діяльність, тим вищою стає роль якісної інформації, необхідної для
прийняття управлінських рішень в області формування та
використання прибутку.
Вивчення суспільних потреб в статистичній інформації потребує
відповідного відбору показників за їх цінністю. Тому перед
інформаційною базою системи управління прибутком постають
наступні завдання щодо якості отриманої інформації:
- достовірність даних – їх відповідність дійсному стану, що
забезпечується багатьма умовами;
- своєчасність даних –інформація має надходити до користувача в
міру її виникнення та реєстрації, інакше вона може передчасно
втратити свою цінність і корисність;
- актуальність даних – їх придатність для застосування залежно від
того, наскільки віддалений від моменту їх застосування момент
спостереження об’єкта управління, а також від швидкості зміни
показника, за яким спостерігають;
- порівнянність даних за різними ознаками (в часі й просторі, за
складом статистичної сукупності, за одиницями вимірювання, за
методикою збирання та обчислення статистичних показників тощо).
Система показників і відповідна інформаційна база мають бути
орієнтовані на вирішення конкретних завдань, а також на підтримку
неперервної динамічної рівноваги об’єктів управління, що означає
перехід до інформаційно орієнтованого управління.
Принципами такої побудови інформаційної бази даних є: здатність
системи до розвитку та адаптації в разі зміни умов функціонування,
взаємодії із системами різних користувачів і багатоцільове її
використання (база даних і системи показників).
Система інформаційного забезпечення – система безперервного та
цілеспрямованого підбору інформаційних показників, здійснення
планових, звітних, аналітичних розрахунків, необхідних для
підготовки, прийняття та реалізації фінансових рішень суб'єкта
господарювання. Система показників інформаційного забезпечення
управління прибутком, сформованих за рахунок внутрішніх джерел,
поділяється на три групи.
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1. Показники фінансового обліку підприємства. Система
показників даної групи складає основу інформаційної бази поточного
управління прибутком підприємства. На основі цих показників
проводиться узагальнений аналіз, прогнозування і поточне планування
прибутку. Перевагою показників цієї групи є їх уніфікованість, так як
вони базуються на загальноприйнятих принципах обліку; чітка
регулярність формування; високий ступінь надійності. В той же час,
інфoрмаційнa база, сформована на основі фінансової звітності, має і
певні недоліки, основними з яких є: відображення інформативних
показників лише по підприємству в цілому; низька періодичність
розробки: використання тільки вартісних показників.
2. Показники управлінського обліку підприємства. Він являє
собою систему обліку всіх необхідних показників, які формують
інформаційну базу для оперативних управлінських рішень і
планування діяльності підприємства в майбутньому періоді.
3. Нормативно-довідкові показники. Основу цієї системи
показників складають різні норми і нормативи, розроблені в рамках
самого підприємства – нормативи чисельності; нормативи затрат часу;
нормативи обслуговування; нормативи питомих витрат сировини і
матеріалів. Ця систeмa пoкaзників доповнюється нормативнодовідковими покaзникaми, якi діють в цiлoму в країні або в галузі, в
якій здійснює свою діяльність підприємство, – норми aмoртизацiйних
відрахувань; норми відрахувань прибутку в резервний фонд; ставки
податків, зборів та інших обов’язкових платежів; терміни слати
податків, страхових зборів, відсотків за кредит; розмір мінімальної
заробітної плати і соціальних пільг тощо, встановлених державою.
Розглянемо
також
систему
показників
інформaційного
зaбезпечeння управління прибутком, які формуються за рахунок
зовнішніх джерел.
1. Показники, які характеризують загальноекономічний розвиток
країни. Система інформативних показників цієї групи слугує основою
проведення аналізу і прогнозування умов зовнішнього середовища
функціонування підприємства при розробці комплексної політики
управління прибутком, здійсненні інвестиційної діяльності, виявленні
резервів зростання прибутку, орієнтуючись на досягненні
середньогалузевих показників.
2. Показники, які визначають кон’юнктуру ринку. Система
нормативних показників цієї групи слугує для прийняття
управлінських рішень в сфері формування цінової політики і доходів
операційної діяльності, залучення капіталу із зовнішніх джерел,
визначення витрат на обслуговування додатково залученого капіталу,
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формування портфеля довгострокових фінансових вкладень,
здійснення короткострокових фінансових вкладень тощо.
3. Показники, які характеризують діяльність контрагентів і
конкурентів. Система інформативних показників цієї групи
використовується в основному для прийняття оперативних
управлінських рішень за окремими аспектами формування і
використання прибутку [2].
Тaким чином, викoристaння покaзників, якi фoрмуються із
зoвнішніх та внутрішніх джерел, дозвoляє ствoрити нa кожнoму
підприємстві цілeнaправлену систему інформаційного зaбезпечення,
орiєнтoвану як на прийняття стрaтегiчних рiшень, так і на ефективне
пoтoчне і oперативне упрaвлiння формувaнням і викoристaнням
прибутку.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИХ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Стрімкий розвиток ринкової економіки демонструє значний вплив
на сучасні тенденції функціонування промислових підприємств в
окремих регіонах України.
Як засвідчують дані Головного управління статистики у Львівській
області [1], за останні п’ять років обсяг реалізованої промислової
продукції зріс більше, ніж удвічі. Зокрема колосальне збільшення
спостерігалося у 2015 – 2016 рр. – на 47,8 % та 23,7 % відповідно у
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порівнянні з попереднім роком. У 2017 році прогнозується також
зростання обсягу, оскільки уже за період січня-серпня 2017 року цей
показник збільшився на 22,1 %, порівняно з аналогічним періодом
попереднього року [1].
Щодо інноваційної активності промислових підприємств
Львівської області, то у 2015 році цей показник демонстрував суттєве
зростання частки підприємств, що займалися інноваціями до 19,3 % на
противагу 13,4 % у 2012 році. Поряд з тим, за період 2012 – 2015 рр.
значно зросла частка підприємств, що впроваджували інновації – до
18,4 % проти 10,8 % у 2012 році. На відміну від позитивних тенденцій,
що спостерігалися у сфері інноваційного розвитку промислових
підприємств, у 2014 – 2015 рр. відбулося поступове скорочення частки
реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої
промислової продукції до рівня 2,1 % і 1,9 % відповідно на противагу
3,0 % у 2013 році [1].
Що стосується експорту товарів, в тому числі промислової
продукції, то в період п’яти останніх років його динаміка була вкрай
нестабільною. Окрім цього, у 2016 році відбулося незначне його
збільшення на 5,7 %, порівняно з попереднім роком, проте, у
порівнянні із 2012 роком, обсяги експорту товарів все ж таки відчутно
скоротились – на 67969,5 тис. дол. США [1].
Важливе значення у процесі зростання обсягів промислової
продукції відіграє інноваційний розвиток цієї системи. Оскільки
вагома частка промислової продукції експортується за кордон, то
неодмінним є відзначення ролі інновацій стосовно примноження
обсягів збуту промислової продукції.
Проведені дослідження Національним інститутом стратегічних
досліджень на чолі із О.В. Собкевич [2] дають підстави стверджувати,
що нині промисловість України має досить значний інноваційний
потенціал, згідно якого відбувається трансформація економіки і
підвищується науково-технологічний розвиток цих процесів.
Варто відмітити також те, що академіком НАН України В.М.
Гейцем [3] виділено ряд перешкод (бар’єрів), які виникають у процесі
інноваційного розвитку промисловості, в тому числі промислових
підприємств. Зокрема визначальними є [3, с. 5]: підвищене зростання
кількості населення у порівнянні із змінами, що спостерігаються у
національній економіці; нестача робочої сили певної кваліфікації;
недосконалість інституційного забезпечення; застаріле обладнання, що
використовується для виробництва продукції; нестача фінансових
ресурсів,
затребуваних
для
інвестування;
зниження
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конкурентоспроможності;
скорочення
обсягів
імпорту;
протекціоністські засоби.
Стосовно можливостей забезпечення успішного інноваційного
розвитку промисловості, то згідно досліджень В.М. Гейця [3],
визначальним буде розширення бази інноваційного оновлення
промисловості, що у результаті сприятиме промисловому лідерству
України. Важливим також у системі інноваційного розвитку
промисловості є підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня
працівників у сфері промислового виробництва, оскільки низький
рівень освіченості та кваліфікації формують гальмівні тенденції
інноваційного виробництва промислової продукції. З метою
ефективного розвитку та використання технологій у виробничому
процесі
пропонується
також
здійснення
реструктуризації
держзамовлення на фундаментальні дослідження і проведення
відповідних регулюючих дій щодо цих питань. А що стосується
експорту, то доцільно збільшувати обсяги експорту промислової
продукції до третіх країн, оскільки ситуація, яка склалась на сьогодні в
Україні демонструє низхідну тенденцію виходу вітчизняних
товаровиробників промислової продукції на ринки ЄС [3, с. 6-10].
Таким чином, виходячи із стислого огляду ключових аспектів
інноваційного розвитку промислових підприємств, зокрема тих,
промислова продукція яких експортується, доцільно зробити висновок
про те, що інновації не тільки виступають висхідним чинником
зміцнення зовнішньоекономічних відносин, але також формують
експортний потенціал цих підприємств, а також промисловості як на
рівні держави, так і на рівні регіону.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умов господарювання, питання оптимізації витрат на
персонал, необхідного для ефективної роботи підприємства, стає все більш
актуальним. Це пов’язано з тим, що фінансово-економічна криза дала
поштовх для постановки нових завдань перед керівництвом підприємств,
одним з яких є скорочення витрат задля стабільного функціонування. Саме
персонал підприємства є тим об’єктом, на якому починають економити в
першу чергу, проте економія на працівниках може дорого обійтись бізнесу.
Основний інструмент скорочення витрат на персонал – це не зменшення
фінансування, а оптимізація витрат на персонал та трудового процесу
(системи оплати праці, організації робочого часу, структури штатного
розпису тощо). Актуальність даного питання доводить політика
підприємства з відбору та набору персоналу, з оптимізації його чисельності
та структури, так як вона є пріоритетною, оскільки відіграє важливу роль
для досягнення місії та цілей підприємства.
Причин неоптимальних витрат на персонал може бути декілька. Поперше, нерезультативність основних та допоміжних процесів діяльності
підприємства. Співробітники виробляють продукти не в тому обсязі
(кількості), не в ті терміни та не тієї якості. Наприклад, підсистема виробляє
непотрібні нікому звіти, велика кількість браку, дублювання робіт різними
підрозділами, і це призводить до необхідності тримати надлишкову
кількість персоналу. По-друге, нерезультативність системи управління
персоналом, що включає в себе: планування, підбір, адаптація персоналу,
оцінка, розвиток і навчання персоналу, мотивація, звільнення персоналу.
Нерезультативність діяльності системи управління персоналом
виражається в тому, що підприємство не має в кожен конкретний момент
часу людський ресурс в необхідній кількості і в потрібному якості, що
призводить до не оптимальності витрат даної системи.
Отже, для вітчизняних підприємств питання оптимізації витрат на
персонал є надзвичайно важливим. Зазначимо, що сучасний
енциклопедичний словник визначає поняття “оптимізація” як “...процес
знаходження найкращого (з безлічі можливих) варіанта рішення задачі при
заданих вимогах та обмеженнях”. Відповідно оптимізація управління
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процесом являє собою визначення шляху досягнення мети при забезпеченні
найкращих значень показників, що характеризують цей процес [2].
Витрати на персонал нерозривно пов’язані з системою управління
персоналом підприємства, яку, у свою чергу, необхідно розглядати як
найважливішу частину системи менеджменту. Оптимізація витрат на
персонал сполучена з ефективністю діяльності підприємства. Забезпечення
ефективності діяльності підприємства може досягатися як за допомогою
екстенсивних методів (наприклад, збільшення числа співробітників, обсягу
виконуваних робіт і, відповідно, обсягу витрат), так і за допомогою
інтенсивних методів. Результатом застосування інтенсивних методів може
бути збільшення продуктивності праці. При цьому поліпшення результату
досягається не просто за рахунок приросту продуктивності праці, але й за
рахунок більшої якості та раціональності прийнятих управлінських рішень,
більш чіткої організації системи управління персоналом та підприємством
вцілому. Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень важлива
оптимізація не тільки витрат на персонал в цілому, а й витрат за окремими
статтями: витрати на оплату праці, на навчання та розвиток, на наймання
персоналу, на культурно-побутове обслуговування тощо. [3].
Перш за все треба систематизувати та проаналізувати кількість
персоналу на підприємстві в розрізі підрозділів, з урахуванням їх функцій та
реального завантаження. На основі висновків, отриманих у ході такого
аналізу, можна запропонувати ряд заходів з оптимізації бізнес-процесів.
Крім цього, корисно задуматися про проведення модернізації обладнання та
впровадження передових виробничих технологій. Всі ці заходи дозволять
відразу виявити ті робочі місця, які підлягають скороченню за
непотрібністю.
Службі з управління персоналом потрібно уникати негативних
наслідків скорочення чисельності персоналу. У такій ситуації часто
допомагає технологія аутстаффінгу. Вона відома в усьому світі як вивід
персоналу за штат і дозволяє знижувати адміністративні витрати та
мінімізувати, пов’язані з персоналом ризики.
Аутстаффінг – один з інструментів в управлінні персоналом, що
дозволяє підприємствам регулювати кількість працівників, не змінюючи
при цьому офіційну чисельність персоналу [4].
При аутстаффінгу підприємство-роботодавець оформляє в штат
компанії-провайдера свій вже працюючий,перевірений персонал, який
підприємство з тих чи інших причин не може тримати у себе у штаті. Ця
технологія має декілька переваг. По-перше,підприємство скорочує штатну
чисельність співробітників. По-друге,підприємство може залучати
працівників лише на той період, коли вони дійсно необхідні. Це набуває
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значення особливо на підприємствах, що залежать від сезонних коливань,
що надає змогу зменшувати або збільшувати кількість працівників.
В процесі оптимізації витрат на персонал необхідно переглянути
розподіл праці співробітників аби уникнути дублювання ними функцій.
Саме такий поділ дозволяє розставляти персонал по робочих місцях з
урахуванням особистих здібностей, професійних і ділових якостей, дає
можливість підвищити ступінь задоволеності працею, знизити
стомлюваність, підняти працездатність і трудову віддачу працівників і, що
найважливіше, дозволить не переплачувати співробітникам за роботу, яку
можуть та мають виконувати інші.
Коли підприємство стикається з проблемою перенавантаження
персоналу прийом на роботу нового співробітника стає нерентабельним, але
робота повинна бути зроблена вчасно і з хорошим результатом. У подібних
ситуаціях підприємствам може згодиться послуга аутсорсингу персоналу
[3].
Основна мета підприємства при зверненні до аутсорсеру залучення
відсутніх у неї компетенцій для досягнення своїх стратегічних цілей. Даний
підхід може дати підприємству-замовнику безліч переваг: отримання
доступу до кращих світових технологій менеджменту; звільнення
внутрішніх ресурсів для інших цілей; поділ ризиків[1].
Досягнення будь-якої з цих переваг дозволить підприємству-замовнику
значно скоротити свої витрати. Вигода аутсорсингу полягає також у тому,
що найчастіше важко на індивідуальному рівні забезпечувати залучення
співробітників в процес досягнення мети підприємства. Це вимагає не
тільки постійного матеріального і морального стимулювання залучених
працівників, а й постійного моніторингу змін їхніх переваг. У такій ситуації
вигідніше залучити найманих працівників, що будуть займатися діяльністю,
що їм цікава, та в якій вони найбільш компетентні. Також вигода від
аутсорсингу персоналу виникає при віддаленому використанні
співробітників, підприємствам не потрібно обладнувати робочі місця,
купувати комп'ютери, платити за оренду додаткових робочих площ.
Скорочення витрат на персонал можливо також при самостійному
пошуку нових працівників. Найбільш ефективним буде спочатку
використання можливостей внутрішнього конкурсу, а в разі негативного
результату використання зовнішніх джерел найму необхідних фахівців.
Деякі підприємства до внутрішнього конкурсу звертаються: при скороченні
штатів; при перерозподілі персоналу; при переміщенні персоналу. При
оголошенні внутрішнього конкурсу кадрова служба розсилає по підрозділах
інформацію про наявні вакансії, сповіщає про це всіх працівників.
Якщо обсяг робіт незначний або виконавець потрібен на нетривалий
час,наприклад, коли інший співробітник знаходиться у відпустці,доцільно
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використовувати суміщення професій. На вітчизняних підприємствах
останнім часом досить часто зустрічається поєднання посад власними
фахівцями. Способом заміщення вакантних місць може бути також
понаднормова робота. Перевага понаднормової роботи полягає в тому, що
не виникають витрати на підбір і пошук нового персоналу. Якщо вакантні
посади неможливо заповнити власними співробітниками, то можливо
здійснювати самостійний пошук працівників. Такий пошук ведеться через
засоби масової інформації (у тому числі радіо і телебачення), засоби
зовнішньої реклами (щити, громадський транспорт), спеціалізовані
друковані видання, шляхом розміщення оголошень у галузевих друкованих
виданнях, на спеціалізованих сайтах в мережі Internet.
Отже, ефективне управління персоналом є одним з найважливіших
напрямків у стратегії сучасного підприємства. Щоб досягти успіху та мати
конкурентні переваги, кожне підприємство повинно намагатися ефективно
та рентабельно застосовувати передові технології, що, у свою чергу,
вимагає людських ресурсів, що володіють необхідними знаннями та
професійним досвідом. Сучасна політика управління людськими ресурсами
повинна бути націлена на максимальну віддачу від інвестицій в персонал
через побудову системи, яка мотивує кожного працівника на досягнення
цілей, що обумовлені бізнес-стратегією підприємства, досягнення якої
вимагає вкладення значних коштів як у самі людські ресурси, так і в
розвиток служб управління персоналом, які відповідають за реалізацію
прийнятої політики. Витрати на персонал, таким чином, стають
інструментом здійснення політики управління людськими ресурсами
підприємства та відіграють найважливішу роль у структурі витрат сучасних
підприємств.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ
Для координации целого комплекса организационно-правовых,
финансовых, технических, технологических и других мероприятий по
улучшению использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве
можно разработать национальные и региональные программы. Крайне
важно также решить эту проблему исходя из реального положения в
области земельной реформы и ее радикального улучшения.
Из исследования ясно, что для эффективной организации
земельных ресурсов необходима гибкая система управления. Это
определяется уровнем координации практических подходов к
решению многих задач (схема 1).
Схема 1
Методологические основы постановки основных целей при
совершенствовании земельных отношений и системы управления
Определить взаимосвязь между управленческими механизмами и их
основными целями в улучшении земельных отношений
Анализ и оценка земельных отношений как систематического явления,
определение его потенциала и перспектив развития
Постановка основной научно обоснованной цели (целевой уровень):
- определение основной цели земельных отношений на
республиканском и областном уровнях;
- определение практических задач с учетом основных целей и
местных условий;
- создание «Дерева целей».
Разработка способов реализации стратегии
Организационно-правовое
обеспечение
поэтапного
решения
программно-целевых задач земельных отношений.
Создание интегрированной системы управления земельными ресурсами
и механизмов управления в Республике и регионах
Разработка нормативных и контрольных функций системы управления
Задачи оценки, обеспечения системы управления информацией и
определение перспективы
233

Анализируя содержание предлагаемого методологического
подхода, становится ясно, что каждая из его целей основана на единой
стратегии, основанной на программно-ориентированном подходе,
который является этапным способом достижения конечной цели. В то
же время мы говорим о региональных и секторальных аспектах
проблемы. Для решения этой проблемы на научной основе
необходимо рассмотреть следующие вопросы первостепенной
важности:
Основными природными ресурсами регионов являются - постоянный мониторинг использования сельскохозяйственных
земель и улучшение плодородия почв;
- формирование рационального отношения к земле, которая не
предназначена для сельского хозяйства;
- разработать различные формы эффективного сельского хозяйства
в рамках сетевых систем, обеспечить безопасное и экологически
чистое взаимодействие всех видов продукции;
- формирование и развитие социально-экономических систем на
основе производства, улучшения условий труда;
- интеграция сетевых, межсекторальных и территориальных
органов в агропромышленности и т. д.
Разработка и реализация основных целевых программных
компонентов имеет первостепенное значение с учетом общих
требований
к
экологически
обоснованному
регулированию
землепользования. Он должен отражать следующее:
- качественное обновление материально-технической базы
сельскохозяйственного сектора;
- повышение культуры культивирования на основе применения
новых технологий во всех видах земледелия;
- развитие кооперативных процессов, обеспечение интересов
товаропроизводителей на основе оптимальной специализации;
- более широкое использование экономических методов
землеустройства.
Следует отметить, что развитие сельскохозяйственного рынка
связано с развитием конкуренции в промышленности путем развития
сельскохозяйственного производства земли и других средств
производства и различных форм управления экономикой.
В
свою
очередь,
сельское
хозяйство
нуждается
в
сбалансированном подходе к землепользованию. Поэтому для
улучшения земельных отношений актуальны следующие вопросы:
- улучшение управления земельными ресурсами и отношений
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собственности на основе рационального землепользования и
территориального управления;
создание
механизма
экономического
стимулирования
рационального землепользования без снижения плодородия почв;
- поддержание государственного управления землепользованием;
- совершенствование договора аренды сельскохозяйственных
земель и совершенствование его механизма правового регулирования
и т.д.
Исследования показали, что, хотя землепользователи теперь
основываются на сельскохозяйственных землях, они не проявляют
никаких стимулов или преимуществ. Поэтому желательно обеспечить
распределение дивидендов по стоимости года с прибылью года. В этом
случае члены, которые имеют долю стоимости земли, но которые не
работают на ней непосредственно, также очень заинтересованы в этих
имущественных долях.
В случае собственности на землю следует отметить, что аренда
должна учитываться для любой арендованной земли.
Как вы знаете, арендные ставки характеризуются следующими
типами: Например, арендная плата за аренду плохих земель будет
абсолютной арендой I. Рыночные отношения повышают его
эффективность - это требует абсолютной необходимости получения
всех земельных участков.
Экономическая значимость дифференциального возрождения
возрастает по отношению к хорошей и средней земле; основанный на
принципе дифференциации, на любом земельном участке - хорошем,
среднем, бедном, независимо от того, основана ли земля, используемая
фермером на дополнительных средствах и расходах.
Единый
подход
во
всех
аспектах
методологического
рентабельного развития требует строгого соблюдения целевого
использования земли, в частности, интересов эффективного и
устойчивого развития всех АПК, а также использования сёл для
социального развития и экологической устойчивости.
Желательно организовать и интегрировать дифференцированные
арендные платежи ренты I по всей стране. В то же время, исходя из
принципа оплаты землепользования, экономические меры должны
обеспечивать равные возможности для всех регионов и их
экономических операторов (в природных и климатических зонах).
На региональном уровне экономическая стоимость аренды может
быть значительно увеличена следующими способами: оставить эту
часть доходов в регионах и рассматривать ее как форму устойчивого
владения землей в этом районе.
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В административных районах выплаты арендаторам также могут
быть увеличены за счет распределения дифференцированного
соотношения II с трудовыми коллективами, местными общинами и
самоуправляющимися хозяйствующими субъектами в качестве
стимула для эффективного использования земельных участков,
сельскохозяйственных земель и других видов природных ресурсов.
Важно интегрировать все виды платежей арендаторов в
конкретные земельные фонды. Это необходимо для развития целевого
сельского хозяйства, использования плодородия почв для развития
инфраструктуры, производства и социального развития.
Дифференциальные
отношения
могут
быть
определены
различными методами. В частности, на основе показателей валовой
оценки продукта и возмещения расходов определяется по следующей
формуле:
Дp = ВП - Нс * Р
Здесь
Дp – дифференциальная рента, получаемая с 1 га
мелькохозяйственных культур, сум;
ВП – стоимость валового продукта, получаемого с 1 га;
Нс - коэффициент нормативной степени рентабельности, единица;
Р – расходы на 1 га. сельскохозяйственных культур, сум.
Дифференциальные
диапазоны
можно
определить
как
дополнительный доход, получаемый за счет высокого качества
сельскохозяйственных земель, снижение производственных издержек
предприятия в результате его хорошего местоположения и увеличение
объема товарной продукции.
Целесообразно рассчитать сумму арендной платы в связи с
плохими условиями товарного производства. Также можно рассчитать
средние региональные (региональные, районные и средние) условия.
Следующие формулы могут использоваться для определения
размера дифференциальных диапазонов от площади до одного гектара
земельного участка на каждого фермерского предприятия и каждого
сельскохозяйственного предприятия:
Дp = (ТПед – С ед * Н с) инд - (ТМ ед - Т ед * Мp) ср
Бунда,
Дp - дифференциальная рента, сум/га,
ТПед – товарная продукция, получаемая с единицы площади, в
соответствии с ценами на продажу, сум/га,
С ед - стоимость товарной продукции, получаемых с единицы
площади, сум/га,
Н с – коэффициент, характеризующий нормативную степень
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рентабельности, обеспечивающий повторное производство,
(ТМ ед - Т ед * Мp) инд - показатели всех сельскохозяйственных
предприятий района (если дифференциальная рента рассчитана по
всем районам) или индикаторы некоторых предприятий (если арендная
плата рассчитывается некоторыми хозяйствами)
(ТМ ед - Т ед * Мp) ср - средние региональные показатели (во
всех регионах, где арендная плата определяется по регионам) или
средние показатели по району (для каждого сельскохозяйственного
предприятия отдельно для аренды).
Различные арендные платы должны рассчитываться двумя
разными способами: точными данными и значениями по умолчанию.
Как правило, допустимы стоимость урожайности, материальные и
технические ресурсы, затраты на рабочую силу и уровень
вознаграждения.
Различные арендные платы служат основой для определения цен
на землю. Стоимость земли состоит из капитализированных арендных
ставок и может быть определена двумя различными способами
Н = (Др / Нс) * 100
Здесь,
Н – стоимость земельного участка, сум;
Нс – процент ссуды, % .
Суть этого метода заключается в том, что стоимость земли это
такая сумма, что при помещении ее в банк предоставляет владельцу
земли доход, равный сумме земли, приобретенной с этого участка на
определенный период (один год).
Нормативные и рыночные ценности земли различны. Нормативная
оценка земли по этому методу рассчитывается по формуле
Н = Др * Кк
Здесь,
Н – стоимость земли, сум/га,
Кк – срок капитализации, год.
В хозяйствах следующая процедура должна применяться при
определении стоимости определенных земельных участков.
В первую очередь будет рассчитана средняя оценка
сельскохозяйственных земель. Затем будет определено качество
каждой земельной площади, где средняя стоимость стоимости почвы в
гектаре земли будет приниматься в среднем на один гектар.
Затем рассчитывается средняя сельскохозяйственная оценка
верхнего гектара, после чего определяется местонахождение
земельного участка и показатель, который учитывает его влияние на
цены на землю.
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Эти данные позволяют определить значение единицы площади для
каждой области или региона
Н м = Нб / га * П + Ч max
Здесь,
Н м – нормативная цена конкретного земельного участка,
один гектар, сум;
Нб/га – один балл – средняя нормативная цена гектара по участку,
сум;
П – цена в баллах одного гектара конкретного земельного участка;
-Ч max - снижение транспортных расходов в связи с
расположением земельного участка;
+Ч max - увеличение транспортных расходов за счет размещения
земельного участка.
Последняя информация о стоимости земельного участка получена
из данных обследований земли, предоставленных по почвенным чекам
учреждением «Узеркумитаси». Они включают в себя земельные
ценности каждого участка, показатель производительности и его
площадь.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ
ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
Кондитерська галузь є однією із найрозвинутіших галузей у харчовій
промисловості України, асортимент продукції якої охоплює практично всі
групи кондитерських виробів. Аналіз стану і перспектив розвитку
кондитерського ринку в Україні свідчить, що основним джерелом
формування пропозиції на ринку є вітчизняне виробництво, його продукція
становить близько 95 % в загальному обсязі.
Ринок кондитерських виробів України є висококонцентрованим, на
ньому працює близько 800 компаній, найбільшими з яких є такі виробники
– кондитерська корпорація «Roshen», «Конті», «АВК», корпорація
«Бісквіт-Шоколад»,
Житомирська
кондитерська
фабрика
«Житомирські Ласощі», компанія «Nestle», ПАТ «Монделіс Україна»
(до
2014
року
називалось
«Крафт
Фудз
Україна»),
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ПАТ «Полтавкондитер»,
ПрАТ
«КФ
«Лагода»,
ПрАТ
«Одесакондитер» та ін. [1, с. 46]. За щорічним світовим рейтингом
найбільшими кондитерськими компаніями світу визнано «Roshen»,
«Конті», «АВК».
За даними Candy Industry, компанія Roshen займає в рейтингу 24
місце (мінус одна позиція у порівнянні з торішнім ТОП-100). Roshen
належить вісім фабрик, на яких працевлаштовані 10 тис.
співробітників. Виручка компанії в 2016 р. склала 800 млн. дол. На 43
місці – Konti Group з п'ятьма фабриками, 3,8 тис. співробітників і
виручкою в 469 млн. дол. За 2016 рік компанія опустилася на п'ять
пунктів. Крім того, AVK Confectionery займає 67 рядок рейтингу. У
компанії 3 фабрики з 3,5 тис. робітників, річна виручка – 275 млн дол.
За підсумками року рейтинг AVK знизилася на п'ять сходинок
рейтингу.
На провідних кондитерських фабриках проведено модернізацію,
встановлено найсучасніші виробничі лінії, значно підвищено
технологічність і наукомісткість підприємств. Якість продукції
вітчизняних підприємств за багатьма параметрами не відрізняється від
іноземної, що дозволяє, фактично повністю витіснити конкурентів із
інших країн. Частка закордонних торгових марок складає лише 5 %.
Поруч із загальною перспективністю кондитерської галузі, слід
зазначити, що досить обмеженими є умови розвитку невеликих
підприємств. Більшість з них потребують заміни застарілого
обладнання та впровадження нових технологій при нестачі власних
коштів [2]. Тому виробництво й надалі концентруватиметься в
найбільших корпораціях. Для невеликих фірм потрібно вирішити
фінансові проблеми за рахунок залучення інвестицій.
За 2014-2016 роки виявлено наступні проблеми, що гальмують
розвиток підприємств кондитерської галузі:
 урядові обмеження на експорт продукції до Російської
федерації – спричинили зменшення обсягів виробництва та вимагають
пошуку нових ринків збуту;
 військові дії в Східній Україні – зупинено виробництво на
Маріупольській кондитерській фабриці. Окрім того, виробничі
потужності компанії «Конті» завантажені лише на 40 %. Найбільше
постраждала компанія «А.В.К.», оскільки зупинено виробництво в
Луганську та Донецьку;
 нові технології та запуск високоякісних кондитерських
виробів здійснюють лише лідери кондитерського ринку, що
забезпечені обладнанням для моніторингу контролю якості продукції;
239

 високий рівень залежності від експорту – запровадження
торгівельних обмежень негативно впливає на динаміку розвитку
кондитерської галузі та зумовлює пошук нових ринків.
Для підтримки конкурентоспроможності та фінансової стійкості, а
також для розвитку виробничо-господарської діяльності підприємства
і недопущення кризових ситуацій необхідно удосконалювати, а на
деяких підприємствах фактично запроваджувати стратегічне
управління, де вихідним елементом є формування або удосконалення
конкурентних стратегій. У сучасних умовах вони можуть бути дієвим
засобом подолання кризи, мінімізації її наслідків та недопущення у
майбутньому
Список використаної літератури
1. Демяненко К.А Тенденції розвитку кондитерського ринку
україни в сучасних умовах / К.А. Демяненко // Молодий вчений. –
2016. – № 9 (36). – С. 45-50.
2. Шашина
М.В.
Удосконалення
ресурсного
потенціалу
кондитерської галузі / М.В. Шашина // Ефективна економіка. – 2014. –
№ 5. – С. 34-39.

УДК 338.48: 65.012.32

Римар Ю.Я., магістрант, ФЕМ
Науковий керівник: Ткачук Г.Ю., к.е.н., доц.
кафедри економіки та підприємництва
Житомирський державний технологічний університет
НЕОБОРОНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ ТА
СТРУКТУРА
Основою функціонування та забезпечення результативності
діяльності суб’єктів господарювання є необоротні активи. Від того,
яким чином вони сформовані на початку, як використовуються
протягом господарської діяльності, як змінюється їх структура і якість
залежить подальший успіх підприємства в короткостроковій та
довгостроковій перспективі. Необоротні активи формують фундамент
господарської діяльності підприємства, тому є основоположними у
забезпеченні ефективності даної діяльності, проте й досі не мають
однозначності щодо їх трактування. З огляду на вищесказане,
особливої актуальності, наразі, набувають визначення підходів до
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розуміння сутності та встановлення структури необоротних активів
підприємства.
Дослідженням сутності поняття необоротні активи займались такі
сучасні вітчизняні вчені ,як: Ф.Ф. Бутинець, Н.Г.Виговська,
О.П. Гаценко, В.Є. Ванкевич, Н.М. Поташкова. Авторами досліджено
концептуальні засади в сфері використання необоротних активів.
Необоротні активи є одним з найважливіших об’єктів дослідження
економічної науки. Вони відіграють значну роль в процесі
забезпечення ефективної діяльності підприємства, становлячи вагому
частину його майна. Особливої уваги в процесі дослідження
необоротних активів як економічної категорії потребує вирішення
питання трактування його сутності та узагальнення класифікації. На
сьогодні існує багато підходів, які характеризуються різкою
розбіжністю у назві та сутнісному наповненні необоротних активів.
Необоротні активи – це матеріальні і нематеріальні ресурси, що
належать установі і забезпечують її функціонування і термін корисної
експлуатації яких, як очікується, становить більше одного року [1, c.
16].
Особливістю необоротних активів є багаторазове використання їх у
процесі діяльності бюджетних установ і збереження початкового
зовнішнього вигляду (форми) впродовж тривалого періоду [2, с.23].
Необоротні активи – це майнові цінності, які придбаються для
тривалого користування у виробничій діяльності організації, які
характеризуються продуктивністю, здатністю приносити дохід і
можливістю контролю.
Необоротні активи – це довгострокові матеріальні і нематеріальні
активи, більша частина яких приймає участь в процесі виробництва
продукції, робіт і послуг більше одного року і кругообігу засобів
організації, забезпечує приплив грошових засобів.
Отже, необоротні активи – це сукупність матеріально-фінансових
ресурсів, які використовуються в господарській діяльності підприємства у
своїй натуральній формі більше одного року.
Визначення складу необоротних активів передбачає їх поділ на певні
види. До них відносяться такі активи як: нематеріальні активи, незавершені
капітальні інвестиції, основні засоби, довгострокові біологічні активи,
довгострокові
фінансові
інвестиції,
довгострокова
дебіторська
заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл та інші необоротні
активи.
Найбільшу частину при формуванні необоротних активів будь-якого
підприємства складають основні засоби. Саме вони забезпечують створення
матеріально-технічної бази та сприяють реалізації управлінських потреб
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підприємства. Відповідно до П(с)БО 7 основні засоби – це матеріальні
активи, які підприємство, установа утримує з метою використання їх у
процесі виробництва, діяльності або постачання товарів, надання послуг,
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він
довший за рік) [3, с.1].
Необоротні активи відображають у балансі за такими статтями:
- нематеріальні активи – вартість прав користування природними
ресурсами, промисловими зразками, знаками для товарів і послуг, місцем на
товарній і фондовій біржі, вартість програмного забезпечення
обчислювальної техніки, об'єктів промислової та інтелектуальної власності,
ноу-хау, гудвілу, прав користування будинками, спорудами, внесених
вкладів у статутний фонд, а також придбаних у процесі діяльності
підприємства, вартість прав на здійснення окремих видів діяльності й
оренду будівель (споруд, помешкань);
- незавершене будівництво – вартість незавершеного будівництва
(включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для власних
потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого
будівництва;
- основні засоби – вартість власних і одержаних на умовах фінансового
лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, що належать
до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями
(стандартами). У цій статті також наводиться вартість інших необоротних
матеріальних активів;
- довгострокові фінансові інвестиції – фінансові інвестиції на період
понад один рік, а також усі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані
в будь-який момент. У цій статті виокремлюють фінансові інвестиції, які
згідно з відповідними положеннями (стандартами) обліковують методом
участі в капіталі;
- довгострокова дебіторська заборгованість, яка включає заборгованість
фізичних і юридичних осіб, що не виникає в процесі нормального
операційного циклу і буде погашена після 12 місяців від дати балансу;
- відстрочені податкові активи – сума податку на прибуток, що підлягає
відшкодуванню в наступних періодах внаслідок тимчасової різниці між
обліковою і податковою базами оцінки;
- інші необоротні активи – наводяться суми необоротних активів, що не
можуть бути включені до наведених вище статей розділу «Необоротні
активи» [4, c. 36].
Отже, сутнісне наповнення поняття необоротних активів постійно
змінюється протягом історичного розвитку економічної науки. Сьогодні
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необоротні активи є активом з необмеженим потенціалом тому, що вони
включають певні права, що відносяться до майна підприємства. Склад
необоротних активів відображає його функціональні елементи. Елементи
довгострокових засобів віддзеркалюються в фінансових звітах, зокрема в
балансі.
Список використаної літератури
1. Економіка від А до Я: понятійно-терміно- логічний словник / О. В.
Куроченко, М.А. Копнов та ін. – К. : Персонал, 2008. – 368 с.
2. Конопліцький
В.Л.
Економічний
словник:
тлумачнотермінологічний / В.Л. Конопліцький, Г.І. Філіна. – К. : КНТ, 2007. – 580 с.
3. Маргасова В. І. Стратегія управління необоротним капіталом //
Вісник Національної академії. - 2003. - №4. - С. 218-224.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 «Основні
засоби», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня
2000 року №92

УДК 338

Романюк Т.М. магістрант, ФЕМ
Науковий керівник: к.е.н, доц. Урманов Ф. Ш.
Житомирський державний технологічний університет
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ТА ЧИННИКИ
ВПЛИВУ НА НЕЇ
Проблема працездатності є центральною у фізіології і психології праці,
оскільки ефективна трудова діяльність може бути забезпечена лише на
основі врахування фізіологічних і психологічних закономірностей
функціонування людського фактора. Саме завдяки працездатності можлива
реалізація знань, умінь і досвіду людини. Працездатність людини є
фізіологічною основою продуктивності праці.
Існує дуже багато визначень категорії «працездатність». Одні автори
ототожнюють працездатність з продуктивністю праці. Так, С. О. Косилов
визначає працездатність як здатність людини більш-менш тривалий час
виконувати певну роботу з дотриманням відповідних кількісних і якісних її
показників.
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Аналогічне визначення дають В. П. Загрядський і А. С. Єгоров, які під
працездатністю розуміють здатність людини до виконання конкретної
діяльності в рамках заданих часових лімітів і параметрів ефективності.
Інші автори під працездатністю людини розуміють максимальні
функціональні можливості її організму для виконання конкретної роботи.
Зокрема, Г. Леман характеризує працездатність максимумом роботи, який
може виконати людина. І. М. Єфімов вважає, що працездатність — це
потенціал властивостей і якостей, які характеризують стан організму
відносно його готовності до трудової діяльності. Є. Л. Ільїн під
працездатністю розуміє стан систем організму, їх готовність виявити
максимум своїх можливостей.
Третя група вчених (Г. А. Стрюков, М. А. Грицевський) вважає
доцільним термінологічно відокремити працездатність як продуктивність,
ефективність діяльності і працездатність як психофізіологічний потенціал
працівника, оскільки:
- достатній рівень продуктивності праці може зберігатися за умови
різкого зниження працездатності;
- на виробництві людина не працює на межі своїх можливостей, а
використовує їх частину, рівномірно розподіляючи протягом робочого дня.
У найбільш загальному формулюванні працездатність можна
визначити як здатність організму людини витримувати навантаження
(м’язові, нервові, енергетичні, інформаційні) у процесі праці.
Згідно з теорією функціональної системи, розробленою П. К. Анохіним,
будь-яка робота являє собою завдання перед організмом в цілому. Її
виконують всі функціональні одиниці: рецептори, нервові клітини і нерви,
м’язи, органи і системи життєзабезпечення (дихання, серцево-судинна,
терморегуляційна тощо). Тому працездатність — це здатність клітин,
тканин і органів до дії. Зрозуміло, що ці дії на різних рівнях організму
виявляються по-різному (одні одиниці сприймають і переробляють
інформацію, інші виконують конкретні трудові рухи і дії або здійснюють
енергетичне забезпечення виконання роботи і т. п.).
Працездатність створюється рушійними силами організму — процесом
збудження на нейрофізіологічному рівні та енергією хімічних речовин на
молекулярному рівні.
Збудження здійснює взаємодію рецепторів, нервових шляхів і нервових
клітин з робочими органами. Під впливом нервових імпульсів сприймаючі,
перероблюючі та виконавчі нервові клітини і периферійні органи
витрачають свій енергетичний потенціал для виконання притаманних їм
функцій. Чим більше навантаження у вигляді збудження здатні витримати
функціональні одиниці, тим вищою є працездатність людини.
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Процес збудження забезпечується енергетичними речовинами, які
знаходяться в самих функціональних одиницях (нервових і м’язових
клітинах) та в різних «депо», тобто в місцях зосередження резервів
органічних речовин.
Вирізняють загальний рівень працездатності і наявний стан
працездатності.
Загальний рівень працездатності конкретної людини як максимально
можливий її психофізіологічний потенціал визначається такими факторами:
- стан здоров’я (стан живого організму, при якому всі органи здатні
виконувати свої життєві функції);
- м’язова сила і витривалість та їх співвідношення;
- властивості нервових процесів (сила, рухливість, врівноваженість);
- біоенергетичні процеси і резерви організму;
- психічні функції.
Він залежить від віку і статі людини, соціально-економічних умов
життя і праці.
Загальний рівень працездатності, характерний для конкретної людини,
є досить стабільним, а зміни його відбуваються повільно і мають тривалий
характер. З огляду на це розрізняють повну, часткову та залишкову
працездатність. Під повною працездатністю розуміють здатність людини до
праці без обмежень, а під частковою — з певними обмеженнями.
Залишкова працездатність характерна для осіб старшого віку і зумовлена
зменшенням фізіологічного потенціалу внаслідок старіння. Наявність її
дозволяє цим людям пропонувати свої трудові послуги на ринку праці.
Наявний стан працездатності зазнає короткочасних коливань і відбиває
вплив багатьох факторів та умов, які діють на організм людини.
На основі виробничих, фізіологічних, психологічних показників,
визначених за кожну годину роботи, будують криві працездатності. Кривою
працездатності називають графік зміни виробничих і психофізіологічних
показників протягом робочого дня, доби, тижня, року. Криві працездатності
будують як за кожним окремим показником, так і за інтегральним.
Узагальнена крива працездатності людини протягом робочого дня
дістала назву «класичної кривої» і характеризується чітко вираженими
фазами.
Фазами працездатності називаються зміни функціонального стану
організму людини в процесі діяльності. Протягом робочої зміни в динаміці
працездатності виділяється декілька фаз.
Доробочий стан, або фаза мобілізації енергетичних резервів,
підвищення тонусу ЦНС перед виконанням роботи. Це перехідний період
між станом спокою і робочим станом. Він характеризується підвищенням
лабільності і порогів збудливості нервових центрів і являє собою не пасивну
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бездіяльність, а спеціальне обмеження актів дії. Фаза впрацювання, або
стадія зростаючої працездатності, — це період, протягом якого відбувається
перехід від стану оперативного спокою до робочого стану. Вона
характеризується переходом функцій на новий, більш високий рівень
інтенсивності.
Фаза стійкої працездатності, або стійкого стану, характеризується
найвищою для конкретного працівника продуктивністю праці.
Фаза розвитку втоми починається через 3–4 год від початку роботи і
характеризується зниженням виробничих показників при наростанні
напруженості фізіологічних функцій організму. Людина відчуває
стомлення, яке посилюється відчуттям голоду.
Після закінчення роботи наступає період відновлення показників
фізіологічних функцій організму і працездатності. Припинення трудової
діяльності супроводжується певний період посиленням фізіологічних
функцій – вентиляції легень, серцево-судинної діяльності, тепловіддачі з
поверхні тіла.
Відповідно до рекомендацій МОП визначають такі основні фактори
виробничого середовища, що впливають на працездатність людини:
- фізичне зусилля (переміщення вантажів певної ваги в робочій зоні,
зусилля, пов'язані з утримуванням вантажів, натисненням на предмет праці
або важіль управління механізмом протягом певного часу),
- нервове напруження (напруженість нервової системи людини під час
виконання нею своїх трудових обов’язків);
- робоче положення (положення тіла людини при виконанні роботи,
стояння, сидіння, нахили);
- монотонність роботи (виконання однієї і тієї ж роботи протягом
періоду часу, певною мірою впливає на емоційний стан працівника);
- температура (температурний режим в приміщенні ци цеху де працює
працівник, може як позитивно так і негативно впливати, збільшена
температура перешкоджає швидкій зміні рухів працівника і прискорює
вихід води з організму, зменшена температура сковує рухи працівника та не
дає змоги нормальній діяльності людини),
- вологість, теплове випромінювання в робочій зоні,
- забруднення повітря (перевищення домішок в повітрі, запиленість
повітря, задимленість не дозволяють працівникові вільно дихати, що
призводить до потреби застосовувати допоміжні спецзасоби, це призводить
то дого що працівник не може отримувати вдосталь повітря);
- виробничий шум, вібрація, обертання (процеси які відволікають
працівника і тим самим призводять до перевірки працівником вже раніше
виконаної роботи, також відволікаючий фактор змушує працівника
збільшити уважність при виконанні роботи)
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- освітленість у робочій зоні (надто висока чи замала освітленість в
приміщенні призводить до того що працівнику потрібно більше часу щоб
роздивитись предмет праці, також довгий період при якому працівник
працює в неналежно освітленому приміщенні може призвести до
професійних хвороб зору);
- емоційний стан працівника (настрій працівника, негативний або
позитивний вплив зовнішнього середовища),
Отже, могутнім фактором високої працездатності і продуктивності
праці є оптимізація трудових навантажень на основі механізації і
автоматизації виробничих процесів, удосконалення технології, скорочення і
ліквідації важкої ручної праці.
Високий рівень працездатності безпосередньо залежить від умов праці,
оскільки поліпшення їх супроводжується зменшенням енергетичних затрат
організму на подолання несприятливого впливу факторів виробничого
середовища.
Важливим напрямком підвищення працездатності працюючих
є ритмізація трудових процесів, оптимізація темпу роботи, а також
раціоналізація трудових рухів на фізіологічній основі, що сприяє
формуванню і закріпленню робочих динамічних стереотипів, а отже
зменшенню м’язових і вольових зусиль. Ритміч-на робота підвищує
функціональні можливості організму, сприяє його тренованості і забезпечує
економізацію ене
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КРИЗА» ТА ЇЇ РОЛЬ В
ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Кризові явища та банкрутство суб’єктів господарювання – це
проблеми, що виникають в процесі побудови вітчизняної економіки.
Основними причинами даного процесу сьогодні постають економічна
та політична нестабільність, недосконалість ринку товарів, послуг та,
навіть, все більша відкритість ринків України для закордонних
товаровиробників. Відзначимо, що це особливо підвищує інтерес до
проблем дослідження внутрішніх та зовнішніх економічних проблем
вітчизняних господарюючих систем. Зменшення обсягів економічних
проблем на підприємствах можливе не лише завдяки покращенню
макроекономічних умов господарювання, а й через нарощення
можливостей підприємств оптимально оцінити власний кризовий стан,
вмінь формувати та адекватно впроваджувати найефективніші
антикризові управлінські рішення. Саме тому, є потреба у
комплексному підході до тлумачення базових положень теорії криз та
кризового стану підприємства, удосконалення методичних підходів
оцінювання та прогнозування економічних проблем.
На нашу думку, економічна наука сьогодні по іншому сприймає
проблемні питання макро- та мікроекономічних криз на
підприємствах. Відзначимо, що протягом останніх десятиліть ситуація
докорінно змінилася. Дослідженнями, що присвячені теорії
економічних проблем на підприємствах, займалися О.О. Терещенко,
В.О. Василенко, Л.О. Лігоненко, А.Н. Пушкар, Т.С. Клебанова,
В.С. Пономаренко, О.М. Тридід, Ю.С. Шембель, А.М. Штангрет та
інші. Дані дослідження стали теоретичною базою для практичного
застосування теорії економічних проблем. Результатом є поштовх для
розробки та впровадження методик діагностики кризового стану та
загрози ймовірності банкрутства підприємства. Проте, зараз існують
теоретичні прогалини як у визначенні сутності понять «криза»,
«кризовий стан», так і в методиці ідентифікації та оцінки параметрів
кризового стану підприємства.
Основними загрозами фінансовій стійкості підприємств практично
усіх галузей та секторів економіки України є зниження
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платоспроможного попиту, втрата налагоджених господарських
зв’язків, ринків закупівлі та збуту, суттєве збільшення цін на
енергоносії, недосконале правове поле господарської діяльності,
неадекватний ринковим вимогам стан управління фінансовогосподарською діяльністю підприємства. З точки зору галузевого
аспекту, найбільш вагомий вплив як у конструктивному напрямі, так і
деструктивному криза має на підприємства промисловості, особливо
підприємства важкої промисловості. Поява кризи на підприємствах
зазначеної галузі у сучасних українських умовах має місце зазвичай
тому, що в саме цих галузях процеси виявилися складними для
управління, й значно помітними для національної економіки [1].
Криза як економічна категорія розглядається зазвичай як складний
загострений стан, різкий перелом або занепад. Основними підходами
до визначення кризи є:
1. Позитивний, відповідно до якого, криза – це переломний момент
у розвитку змін, об’єктивний процес, притаманний кожному
життєвому циклу (прихильниками цього підходу є А.Д. Чернявський,
В.О. Василенко,
В.Г. Сибіряков,
Т. Гренц,
Ю.В. Яковець,
А.А. Богданов).
2. Негативний, відповідно до якого, криза має виключно руйнівний
вплив на діяльність підприємства, спричиняє банкрутство
(прихильниками цього підходу є А.М. Штангрет, В.Н. Крутько, Р. Хіт,
В.Є. Ланкіна, С. Фішер, К. Макконел, С. Брю., Г.П. Іванов).
У тлумаченнях кризового стану підприємства можна виділити такі
дві складові: cуб’єктивну (криза визначається на основі ставлення
керівництва до явищ на підприємстві); об’єктивну (криза
ідентифікується на основі відповідності характеристик підприємства
вимогам зовнішнього оточення).
Неоднозначність у підходах до тлумачення кризи пояснюється
існуванням різноманітних видів локальних криз (прояву економічних
проблем), які у поєднанні утворюють більш складне явище, тобто
кризовий стан підприємства.
Дуже часто у дослідженнях науковців зустрічається факт, що криза
на підприємстві – це відхилення фактичного стану господарювання від
запланованого. На нашу думку, цей підхід є суб’єктивним; його
практична реалізація залежить від кваліфікаційно-професійних якостей
управлінців, організації роботи та оптимально побудованого
планування на підприємстві, що є недоліком.
Дослідники також розглядають кризу як об’єктивне явище.
Найпоширенішими недоліками у такому разі є тлумачення кризи як
занадто спрощеного явища у вигляді декількох показників [2, с.533] та
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подання кризи як погіршення фінансового стану чи інших параметрів
діяльності без будь-якого уточнення ступеня їхнього погіршення.
Об’єктивні тлумачення істотно обмежують неоднозначні трактування
та набагато легше піддаються оцінці, що свідчить про їх визначальну
роль при обґрунтуванні кризового стану підприємства.
Отже, на нашу думку, ґрунтуючись на об’єктивну складову
тлумачення кризового стану та творчо розвиваючи вищенаведені
визначення, погоджуємось, що криза на підприємстві – це загострення
суперечностей у соціально-економічній системі підприємства, це
загрожує
її
життєстійкості
в
навколишньому
середовищі
функціонування та вимагає від неї якісно нових змін. Дефініція
основних термінів полягає у наступному [4]:
- загострення – більш напружений, нестерпний та непримиренний
стан;
- загроза – можливість або неминучість виникнення чогось
небезпечного, прикрого;
- життєстійкий – здатний виживати у складних умовах,
переносити несприятливі умови;
- навколишнє середовище – сукупність економічних умов, в яких
функціонує підприємство;
- якісно нові зміни – перетворення в системі організації
підприємства.
Для розуміння сутності та створення інформаційного забезпечення
для управлінців, важливим є класифікація криз. Так, з метою
конкретизації та звуження кола досліджуваних криз доцільно поділити
кризи за рівнем виникнення в економічній системі: макро-, мезо- та
мікрорівнях, де мікрорівень – це окрема господарська одиниця та її
складові, що і є об’єктом подальшого дослідження. Поряд з цим, у
науковій літературі наводиться класифікація криз за наступними
ознаками: причина виникнення, джерело появи, наслідки, стадія
розвитку, ступінь системності, ймовірність прогнозування, вплив на
функціонування підприємства, структура відносин у господарюючій
системі та диференціація проблематики тощо.
Слід зазначити, що причини криз, що виникають на
підприємствах, можуть бути різноманітними. Умови виникнення кризи
можуть бути об’єктивними, суб’єктивними, зовнішніми, внутрішніми,
природними, техногенними. Фінансова криза може існувати як вид
економічної або в цілому кризи суспільства. Економічний аналіз
суб’єктів господарювання потребує розгляду фінансової кризи окремо.
Аналізуючи підходи до трактування дефініції «криза»
вітчизняними та іноземними вченими можна стверджувати, що
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існують полярні точки зору. Криза – об’єктивний процес якісних та
кількісних змін, які, в основному, призводять до потенційно
негативних результатів функціонування у разі неспроможності
підприємства пристосуватись до нових умов та розвиватися або, при
успішному управлінні, до позитивної оптимізації діяльності
підприємства, якщо існують можливості, час на реагування та
прийняття відповідних заходів.
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МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ
ПЕРСОНАЛУ
Мотиваційний механізм реалізує задоволення актуальних мотивів
трудової діяльності працівників та базових мотивів поведінки.
Високий рівень демотивації працівників так, як і високий ступінь
мотивації, однаковою мірою може обмежувати можливості керівника з
підвищення
ефективності
діяльності
підприємства.
Дієвий
мотиваційний механізм повинен забезпечувати успішне перетворення
набору факторів, принципів, стимулів, мотивів, ціннісних орієнтацій,
сподівань, поведінкових реакцій з лінійного дискретного стану у
замкнутий, постійно повторювальний процес.
На думку Н. Кваша, мотиваційний механізм на підприємстві
включає у себе комплекс економічних важелів та засобів соціального
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та морально-психологічного характеру, що є мотивами, які
спонукають до праці та посилюють їх. [1, c. 121.] Механізм мотивації
змінюється за часом та у просторі. Не можна не погодитися з Л.
Лісогором, який вважає, що для створення ефективного мотиваційного
механізму потрібно передбачити приблизно однаковий ступінь
спонукання для керівників та підлеглих.[2, c. 34]. Тому ефективний
мотиваційний механізм в управлінні підприємством повинен
базуватися на діючій системі матеріального і нематеріального
стимулювання, а також бути узгодженим з стратегією розвитку
підприємства.
Безперечно, висока оплата праці як мотиваційний механізм
дозволить підвищити продуктивність праці персоналу. Проте, постійне
збільшення рівня оплати праці не сприяє збільшенню трудової
активності, а навпаки з часом персонал звикає до такому роду
мотивації. Тому останнім часом керівники почали опановувати
нематеріальні методи мотивації, які полягають у формуванні
корпоративного духу працівників, що сприяє підвищенню
зацікавленості персоналу в якості своєї роботи. Ефективним можна
назвати такий мотиваційний механізм, який враховує всю специфіку
діяльності окремого підприємства і має у своєму арсеналі ті методи
мотивації, що є найбільш доречними для даного підприємства та
забезпечують здійснення мотивації персоналу. Необхідність
застосування на підприємстві нематеріальної мотивації як основи
мотиваційного механізму управління персоналом обумовлена
взаємозв’язком матеріальних та нематеріальних методів мотивації.
Відомий вчений Едвард Лоулер запропонував наступну структуру
оплати праці. Заробітна плата будь-якого працівника може бути
розділена на три компоненти. Одна частина заробітної плати
виплачується за виконання посадових обов'язків і всі хто працює на
даному підприємстві аналогічно отримують ці однакові винагороди.
Друга частина заробітної плати визначається за вислугою років і
факторам ціни життя. Всі співробітники отримують цю компоненту
заробітної плати, але її величина автоматично щорічно регулюється.
Що ж стосується виплати третього компоненту, то вона коливається
для кожного працівника і її величина визначається досягнутими ними
результатами за попередній період [3].
Існують ефективні системи мотивації, які менеджери можуть
застосовувати у роботі з персоналом, проте вони спрацюють тільки в
тому випадку, якщо співпадатимуть із інтересами конкретних
працівників. Одних робітників може мотивувати словесне заохочення
керівництва, а іншим це видається звичайним визнанням хорошої
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роботи. Кожен колектив є унікальним, тому складністю для
впровадження системи нематеріальної мотивації на підприємстві є
необхідність
коригування
стандартних схем
мотивації
та
пристосування системи до умов конкретного колективу.
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що для успішної
діяльності компанії існує необхідність використання методів
матеріального і нематеріального заохочення працівників. Механізми
мотивації, що використовуються сьогодні не є ідеальними, але вони
дієві і активно застосовуються на практиці. Тому, для ефективної
роботи компанії показники матеріальної мотивації слід зіставляти з
цілями бізнесу, передбачаючи системи заохочень за реалізацію
конкретних завдань та за виконання загальних планів організації.
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РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ
МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ
Управлінський контроль є процесом, за допомогою якого
управлінський персонал має можливість переконатись в тому, що
задіяні ресурси в господарському процесі ефективно використані за
для реалізації цілей підприємства. Система управлінського контролю
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співвідноситься із соціальним середовищем, діяльністю людей, їх
поведінкою, що обумовлює характер їх взаємозв’язку та
конвергентність. В зв’язку з цим питання взаємовпливу поведінки
працівника та соціального середовища на систему управлінського
контролю актуалізуються. За таких умов управлінський контроль жодним
чином не повинен обмежувати автономію управлінця та нівелювати його
обсяг повноважень.
Основною метою діяльності адмінперсоналу будь-якого підприємства
є допомога в досягненні задекларованих цілей підприємства. При цьому
завдання управлінського контролю полягає не стільки в зіставленні
фактичних показників діяльності з задекларованими, скільки в
можливості його суб’єктів вжити певні заходи за для досягнення
поставлених цілей підприємства. Традиційно в процесі управління
суб’єктами господарювання використовуються системи управлінського
обліку та управління трудовими ресурсами. В управлінському обліку
основна увага приділяється застосуванню конкретних інструментів,
наприклад таких як: бюджетування, дисперсійний аналіз, трансфертне
ціноутворення. Управлінський облік еволюційно пов'язаний з питанням,
яким чином інформація із системи бухгалтерського обліку може бути
використана для підтримки прийняття управлінських рішень. Такий
перехід від чистого бухгалтерського обліку до участі обліковців в
управлінських процесах прийняття рішень сприяло розвитку
управлінського контролю.
В малих та середніх за розміром підприємствах система
управлінського обліку розглядається як сукупність формальних,
інформаційних процедур, що використовуються менеджерами для
підтримки або зміни стратегічних та поточних цілей суб’єктів
господарювання. При цьому слід пам’ятати, концепція управлінського
обліку заснована на твердженні про те, що система управлінського
контролю є важливою та повинна функціонувати в будь-якому
підприємстві.
Традиційно
менеджерами
використовувався
методологічний інструментарій контролю, що був притаманний системі
бухгалтерського обліку [2]. Проте практичний досвід використання
контрольних процедур свідчить, що традиційні, технократичні форми
контролю повинні виходити за свої межі, шляхом трансформації в більш
конгруентні, враховувати особливості діяльності та стиль управління
суб’єкта господарювання.
Що стосується досліджень в сфері управління людськими ресурсами,
то увага акцентувалась на системі стимулювання, рекрутинговій політиці,
підвищенні кваліфікації. Використання будь-якого елементу забезпечують
оптимальне використання людського капіталу та підкреслюють його
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зв'язок із рівнем продуктивності праці. Продуктивність є основою
контролю за системою управління людськими ресурсами, адже
неефективне управління нею може призвести до ліквідації підприємства.
Як наслідок, на практиці суб’єкти господарювання почали демонструвати
інтерес до вивчення ролі та ефекту від використання контрольних
процедур при управлінні людським капіталом. При цьому акцент
робиться на вивченні соціальних та культурних факторів, які проявляють
себе при впровадженні групових стимулів.
З точки зору впливу якості людських ресурсів на систему
управлінського контролю до уваги необхідно приймати як професійні, так
і моральні їх якості - основні аспекти вимірювання людського ресурсу.
При цьому потрібно враховувати, що моральні якості можуть спонукати
працівників «робити правильні речі», а це в свою чергу буде визначати
рівень узгодженості в очікуваннях працівників і керівництва, а професійна
якість може гарантувати, що співробітники «виконують роботу
правильно», а це визначає рівень в очікуваннях працівників і керівництва
на виході. За таких умов підприємству, в свою чергу, буде легше
адаптуватись до умов функціонування системи управлінського
контролю та замінити жорсткі обмеження на методи неформального
контролю [1].
Головним питанням управління персоналом є визначення
успішності його функціонування. У випадку його ефективності
необхідним є визначення впливу на це факторів внутрішнього та
зовнішнього середовища. Практичні дослідження управління
людським капталом є можливими лише у великих суб’єктах
господарювання
із
складною
організаційною
структурою,
фрагментарними обов’язками його співробітників. Так як теоретичні
аспекти та стратегія управління персоналом розробляються у великих
підприємствах, то там же і проводиться їх тестування. Як наслідок,
незважаючи на велику практичну значимість управління персоналом
для малих та середніх підприємств необхідним є проведення
подальших досліджень в цій сфері із врахуванням особливостей їх
організаційної
структури,
комунікаційних
зв’язків,
систем
мотивування та стимулювання та ін. Постає питання: чи результати
проведених досліджень щодо управління персоналом у великих
підприємствах однаково є корисними і для малих та середніх
підприємств. В цьому сенсі система управління вважається не стільки
інструментом
керування
поведінкою,
скільки
елементом
організаційної структури.
Як показує практичний досвід система управління, яка позитивно
зарекомендувала себе у великих підприємствах виявляється
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неефективною в малих та середніх підприємствах. Вважаємо за
необхідне для удосконалення системи управління і зокрема таких її
складових як управлінський облік та управління людським капіталом в
малих та середніх підприємствах здійснити перехід від прямих до
непрямих форм управлінського контролю. Непряма форма контролю
спирається на механізм, якій відмінний від механізму контролю, що
має пряму форму. Так, замість того, щоб безпосередньо взаємодіяти із
співробітником підприємства система управлінського контролю в
такому випадку буде змінювати їх робоче середовище в якому вони
працюють. Це досить нетрадиційна форма контролю для вітчизняних
підприємств, оскільки в її методологічний інструментарій не входять
такі загальновідомі методи, що використовуються системою
управління, наприклад бюджетування, система стимулювання,
перманентне
спостереження
за
технологічними
процесами.
Неформальним методологічним інструментарієм системи управління є
врахування
особливостей
корпоративної
культури
суб’єкта
господарювання, рівень соціалізації працівників, які як джерела
інформації, фактори впливу не враховуються менеджерами в ході
процесу управління. Однак зосередження уваги лише на формальних
або лише неформальних формах управлінського контролю є
недоречним. Ефективність системи управління може бути досягнута
лише за умови комбінації форм системного формального та
неформального межах управлінського контролю, оскільки вони обидві
стосуються різних режимів та важелів системи управління. Час
використаний для прийняття оперативних управлінських рішень та
ефективність діяльності малих та середніх підприємств знаходяться в
оберненій залежності. Також використання непрямої форми
управлінського
контролю
посилює
комунікаційні
зв’язки
співробітників підприємства, а отже покращує інформаційне
забезпечення прийняття управлінських рішень. Традиційний контроль
сприймається співробітниками підприємства як обмеження їх
професійної поведінки.
Отже, система управлінського контролю може працювати більш
ефективно, якщо її методологічний інструментарій формується із
врахуванням
стратегії
розвитку
суб’єкта
господарювання.
Підприємство має організувати таку систему контролю, яка б
відповідала вимогам управління. В практичній діяльності немає
готових систем контролю, що сприяють формуванню правильних та
найбільш сприятливих результатів в усіх типах суб’єктів
господарювання та при будь-якому розвитку подій. Існує тісний
взаємозв’язок між результатами діяльності суб’єкта господарювання,
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управління поведінкою персоналу підприємства та програмуванням
завдань, визначенням параметрів виміру кінцевого результату. В
зв’язку з цим непряма форма управлінського контролю є більш дієвою,
оскільки, як показала практика, її використання дає кращий результат.
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ТРУДОВІ КОНФЛІКТИ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Причинам виникнення і способам врегулювання трудових
конфліктів з метою забезпечення найбільш ефективного захисту
інтересів і прав сторін, які сперечаються, й гармонізації трудових
правовідносин приділяють увагу в своїх дослідженнях вітчизняні та
зарубіжні науковці, серед яких: В.В. Лазор, В.І. Смолярчук,
І.Я. Кисельов, С.Є. Малкин, Л.М. Анісімов. Разом із тим, ця тема
потребує подальшого розвитку в напрямі розмежування понять
«трудовий конфлікт» і «трудовий спір».
В основі будь-якого конфлікту лежить суперечність, що
призводить або до конструктивних наслідків (наприклад, до посилення
групової динаміки розвитку колективу), або до деструктивних
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(наприклад, до розвалу колективу). Основним джерелом конфліктних
стосунків, що виникають у колективі, є невідповідність переконань і
поведінки індивіда моральним принципам та очікуванням інших його
членів [3].
Конфлікт має цілу низку характеристик: по-перше, протилежність
конфліктуючих сторін (ця протилежність повинна бути виражена
явно); по-друге, в межах конфліктної взаємодії між учасниками
відсутня комунікація: вони не тільки не слухають, але й не чують один
одного; по-третє, порушення цілісності групи, блокування
нормального функціонування всієї соціально-економічної системи
підприємства.
Трудовий конфлікт відрізняється від трудової суперечки. До
трудових суперечок відносяться суперечки між працівником (групою
працівників) і роботодавцем із приводу умов праці. Тоді як трудовий
конфлікт, крім зіткнення в сфері трудових правовідносин, часто
включає зіткнення інтересів. Наприклад, страйки чи демонстрації
можуть супроводжуватися вимогами не тільки підвищення заробітної
плати, але і поліпшення постачання продовольством, а іноді й
політичними вимогами. Тому трудовий конфлікт може регулюватися
як нормами трудового законодавства, так і іншими правовими й
неправовими засобами.
Залежно від того, які сторони залучені в боротьбу, можна виділити
міжособистісні та міжгрупові трудові конфлікти.
З огляду на особливості сторін виділяються наступні трудові
конфлікти:
– між трудовим колективом і адміністрацією;
– між трудовим колективом і профспілковим комітетом
підприємства;
– між адміністрацією і профспілкою;
– між трудовими колективами різних підприємств;
– між трудовими колективами й органами управління держави.
Залежно від того, у якій сфері взаємодії виникає протиріччя,
можна виділити три предмети конфлікту:
1. Умови праці (технологія; нормування; режим; безпека праці та
ін.).
2. Система розподілу ресурсів (виплата заробітної плати; витрата
фінансових коштів; розподіл отриманого прибутку; участь працівників
в управлінні капіталом і т.д.).
3. Виконання раніше прийнятих домовленостей (взаємні
постачання, розрахунки; погашення боргів і т.д.).
Конфлікт покликаний виконувати наступні функції [1, с. 139]:
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1. Впливає на баланс індивідуальних, групових, колективних
інтересів (конфлікт працівників з адміністрацією, з одного боку,
підсилює їхню конфронтацію, а з іншого боку – підвищує
згуртованість персоналу).
2. Трудові конфлікти виконують сигнальну функцію, розкриваючи
найбільш гострі протиріччя в житті трудового колективу.
3. Існує інноваційна, творча функція трудового конфлікту (з його
допомогою можна перебороти перешкоди на шляху економічного,
соціального чи духовного розвитку колективу).
4. Соціально-психологічна функція трудового конфлікту полягає в
тому, що він призводить до зміни соціально-психологічного клімату,
згуртованості, авторитету, взаємної поваги.
До основних методів вирішення конфліктів на виробництві
належать: компроміс, переговори, застосування сили та відступ.
Компроміс представляє собою такий спосіб вирішення проблеми, коли
опоненти реалізують свої інтереси шляхом взаємних поступок: або
поступок слабшій стороні, або тій, котра зуміла довести
обґрунтованість своїх вимог тому, хто добровільно відмовився від
частини своїх домагань. Переговори є специфічним типом
регулювання інституціолізованого конфлікту. У вузькому значенні
слова – це механізм регулювання відносин між соціальними
суб’єктами, заснований на одночасному існуванні взаємозалежності та
розбіжності інтересів.
Веденню переговорів сприяють такі моменти: участь сторін, які
володіють різними системами цінностей і прагнуть до протилежних чи
різко відмінних цілей; сторони беруть участь у конкретній сфері
діяльності, де в них є зона спільних інтересів; ставлення сторін до
предмета переговорів неоднакове, тобто спостерігається серйозне
розходження у підходах до вирішення конфлікту; сторони
випробовують велике бажання досягти взаємоприйнятної угоди;
сторони по-різному оцінюють ситуацію, бажаний результат
переговорів, співвідношення сил – своїх і опонента.
Застосування сили відбувається щоразу, коли сторони впевнені в
своїх силах, тобто в тому, що вони здатні нав’язати опонентові своє
рішення. Розрізняють такі форми застосування сили, як: інформація,
досвід спілкування з різними партнерами, соціальний статус
парламентаря, офіційні повноваження в ухваленні рішень, репутація,
особистісний потенціал. Не потрібно забувати, що силова стратегія
припускає свідоме заподіяння збитків опоненту чи ліквідацію
підтримки його третьою стороною.
Ще один спосіб вирішення конфліктів, де сили супротивників явно
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нерівні чи позиція однієї зі сторін має переконливіший вигляд, – це
відступ. Іноді корисніше відступити з певними втратами, ніж,
проявляючи непоступливість, втратити все. Вміння своєчасно
поступитися є ознакою високої культури конфліктної поведінки
більшості вітчизняних підприємств.
Отже, успішне вирішення трудових конфліктів на підприємстві
вимагає розуміння предмету конфлікту, інтересів сторін, які залучені в
конфліктну ситуацію, а також володіння сукупністю методів їх
вирішення.
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ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА ТА СПОСОБИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вивчення трудової дисципліни в умовах підприємства є
актуальною темою. Адже якщо трудова дисципліна буде відсутня то
виробничий процес буде перетворений в хаос. Вивченням цієї
проблеми займались такі вчені, як О. Барабаша, М. Данченка, А.
Мацюка , Є. Монастирського, О. П’ятакова та інших. Серед сучасних
вчених питання дисципліни праці висвітлювались у нау- кових працях
Г. Чанишевої, В. Венедиктов, М. Бойко, О. Гуменюк, С. Кожушко, а
також у навчальній літературі.
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У літературі поняття дисципліни праці як правової категорії
розглядається в чотирьох аспектах: як один з основних принципів
трудового права; як елемент трудового правовідношення; як інститут
трудового права; як фактична поведінка, тобто рівень дотримання
усіма працюючими на виробництві дисципліни праці.
Як принцип трудового права дисципліна праці передбачає:
1) обов’язок працівника дотримуватися трудової дисципліни;
2) право роботодавця вимагати від працівника виконання
обов’язків, установлених чинним законодавством про працю,
трудовим договором.
Як елемент трудових правовідносин трудова дисципліна
проявляється:
1) у встановленні обов’язку працівника згідно з трудовими
правовідносинами підпорядковуватися дисципліні праці в організації,
правилам внутрішнього трудового розпорядку;
2) в індивідуалізації (персоніфікації) трудових обов’язків у зв’язку
з укладеним трудовим договором.
Як фактична поведінка працівників — рівень дотримання
працівниками організації внутрішнього трудового розпорядку в
організації, дисципліни праці.
Як інститут трудового права — система правових норм, які:
1) регулюють внутрішній трудовий розпорядок в організації (ст.
142 КЗпП) та встановлюють трудові обов’язки працівників (ст. 139
КЗпП) і роботодавця (ст. 141 КЗпП);
2) оцінюють поведінку працівника у процесі праці: встановлюють
види заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за невиконання
трудових обов’язків.
Як інститут трудового права трудову дисципліну потрібно
зрозуміти як сукупність правових норм, котрі регулюють внутрішній
трудовий розпорядок, встановлюють трудові обов’язки працівників і
власника або уповноваженого ним органу, визначають заходи
заохочення за успіхи у праці. Що ж стосується відповідальності за
винне невиконання трудових обов’язків, то норми, котрі передбачають
дисциплінарну відповідальність працівника, утворюють окремий
правовий інститут у трудовому праві.
Трудова дисципліна – система правових норм, що регулюють
внутрішній трудовий розпорядок, встановлюють трудові обов’язки
працівників та роботодавця, визначають заохочення за успіхи в роботі
й відповідальність за невиконання цих обов’язків.
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Згідно зі ст. 21 КЗпП, працівник зобов’язується виконувати
роботу, визначену угодою, з підпорядкуванням внутрішньому
трудовому розпорядкові.
Технологічна дисципліна праці – дотримання у процесі трудової
діяльності встановлених законодавством технічних правил.
Виробнича дисципліна – дотримання трудової дисципліни, а
також технологічної дисципліни, забезпечення ритмічної роботи
організації, порядку на виробництві.
Трудову дисциплiну у ракурсі управління персоналом
характеризують такi елементи:
– чесна й сумлiнна праця;
– своєчасне й точне виконання розпоряджень власника
(уповноваженого ним органу);
– пiдвищення продуктивностi працi; полiпшення якостi продукцiї;
– виконання технологiчної дисциплiни; додержання вимог охорони
працi;
– дотримання технiки безпеки та виробничої санiтарiї;
– збереження та змiцнення власностi пiдприємств, установ,
органiзацiй.
Трудова дисциплiна забезпечується методами переконання,
заохочення, а іноді примусу. Основними є метод переконання,
спрямований на виховання вiдповiдних якостей працiвникiв, а також
метод заохочення, тобто морального й матерiального стимулювання.
Метод переконання, спрямований на виховання вiдповiдних якостей
працiвникiв, а також метод заохочення, тобто морального й
матерiального стимулювання. Заохочення працiвника є визнанням
його професiоналiзму та вираженням з боку власника поваги. Тому
такий метод застосовується в разi досягнення високих трудових
показникiв, полiпшення якостi продукцiї, ефективності праці, творчого
пiдходу до трудової дiяльностi. Власником (уповноваженим ним
органом) спiльно з профкомом (органом, уповноваженим на
представництво трудового колективу) можуть бути встановленi будьякi види заохочень, перелiк яких закрiплюється в колективному
договорі, Правилах внутрiшнього трудового розпорядку (наприклад,
додаткова вiдпустка, першочерговове надання квартири, санаторнокурортної путiвки тощо). Усi заохочення оголошуються власником у
наказi (розпорядженнi), доводяться до вiдома трудового колективу i
вносяться до трудової книжки. За особливі досягнення в роботі
працівника може бути представлено до заохочення вищестоящим
органом.
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Інші методи є додатковими, оскільки застосовуються до частини
працюючих, що заслуговують на заохочення, або до працюючих, які
порушують трудову дисципліну. Перш ніж застосовувати заходи
дисциплінарного і громадського впливу, спочатку застосовують метод
переконання і виховання.
У виключних випадках для забезпечення трудової дисциплiни
можуть застосовуватись методи примусу, зокрема заходи
дисциплiнарного характеру та громадського впливу.
Поєднання переконання і примусу проявляється на всіх стадіях
трудового договору, у вирішенні економічних і організаційних питань.
В умовах ринкових відносин працівники повинні мати переконання в
економічній вигоді і доцільності тих чи інших заходів. Головна мета
переконання – добитися сумлінного виконання норм трудового права,
добровільно, без примусу, за переконанням їх виконувати. Це
досягається за допомогою виховної роботи, попередження
правопорушень, нематеріальними та матеріальними заходами
заохочення, методом матеріального і морального стимулювання.
Заохочення працiвника є визнанням його професiоналiзму та
вираженням з боку власника поваги. Тому такий метод застосовується
в разi досягнення високих трудових показникiв, полiпшення якостi
продукцiї, ефективності праці, творчого пiдходу до трудової
дiяльностi. Власником (уповноваженим ним органом) спiльно з
профкомом (органом, уповноваженим на представництво трудового
колективу) можуть бути встановленi будь-якi види заохочень, перелiк
яких закрiплюється в колективному договорі, Правилах внутрiшнього
трудового
розпорядку
(наприклад,
додаткова
вiдпустка,
першочерговове надання квартири, санаторно-курортної путiвки
тощо). Усi заохочення оголошуються власником у наказi
(розпорядженнi), доводяться до вiдома трудового колективу i
вносяться до трудової книжки. За особливі досягнення в роботі
працівника може бути представлено до заохочення вищестоящим
органом.
У виключних випадках для забезпечення трудової дисциплiни
можуть застосовуватись методи примусу, зокрема заходи
дисциплiнарного характеру та громадського впливу.
Трудова дисципліна в процесі управління персоналом
забезпечується:
створенням необхідних організаційних та економічних умов
для нормальної роботи;
свідомим ставленням працівників до праці;
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методами переконання, виховання у разі порушення трудової
дисципліни;
заохоченням за сумлінну працю.
Таким чином, можна зробити висновок, що трудова дисципліна
відіграє важливе значення в процесі трудової діяльності працівника,
адже коли вона присутня і реалізується на достатньому рівні то
відповідно даний процес є набагато досконалішим та має краще
функціонування.
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ПІДПРИЄМНИЦТВО В ОСВІТІ: ВИКЛИКИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Роль освіти у розвитку та становленні економічної системи регіонів та
держави зростає у силу розвитку економіки знань, невід’ємною
складовою якої стають не лише знання, а насамперед вміння їх ефективно
використовувати створюючи все нові продукти. Нові виклики, що постали
перед системою освіти, показали її неспроможність адекватно реагувати
на них у повному обсязі. Відтак, у цілому світі спостерігається криза
освітньої системи, яка супроводжується пошуком: відповідей на три
основні питання «як?», «чому?» і «скільки?» вчити; та ефективних форм,
у яких це навчання повинно відбуватися. Оскільки традиційна система
освіти не здатна швидко та ефективно реагувати на виклики часу, які
стоять перед нею в силу своєї статичності, забюрократизованості та
консервативності, то незаповнену нішу починають займати установи, що
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реалізовують альтернативні освітні послуги. Освіта розглядається як
економічна категорія, що здатна поєднати соціальну цінність для
суспільства та фінансову користь для підприємця. Це створює передумови
для розвитку та ведення бізнесу у даній сфері. Для України та Львівської
області, це є новий вид підприємництва, який останніми роками починає
інтенсивно розвиватися. Факторами, які сприяли розвиткові освітнього
бізнесу в Україні стали:
 створення відповідного законодавчо-нормативного забезпечення;
відсутність достатньої кількості місць у комунальних та державних
закладах (дошкільна освіта), пошук альтернативних видів освіти та
індивідуального підходу в освітньому процесі, зростання фінансового
забезпечення домогосподарств тощо. Розвивається у формі дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів у класичному розумінні, дитячих
клубів, центрів раннього розвитку тощо.
 необхідність підвищення конкурентоспроможності та якості
вищої освіти; розширення можливостей для здобуття освіти для усіх
бажаючих; підвищення престижності освіти (освіта стає запорукою
високого рівня життя та вважається хорошою інвестицією); зростання
комерціалізації освіти і впливу на неї великого капіталу тощо.
Функціонування приватних освітніх навчальних закладів має певні
особливості, серед яких:
 їх чітка націленість на споживача; розширення можливостей
вибору варіантів освіти для споживача , що стимулює конкуренцію та
підвищує якісні показники освітніх послуг; варіативність навчальних
програм та занять; індивідуальний підхід; сприяє розвитку регіональної
соціально-економічної системи (розширення соціальної інфраструктури,
створення додаткових робочих місць, зниження фінансового
навантаження на місцевий бюджет), підвищення співпраці між органами
місцевої влади та підприємцями (шляхом надання фінансової підтримки
приватним закладам [1]) тощо.

 можливість створення безперервного освітнього циклу
(розвиток комплексних вертикальних підприємств, які надають
освітні послуги на комерційній основі від дитсадка до здобуття
вчених ступенів), орієнтація на ринок праці та запити споживачів
тощо. Наприклад, при Львівському університеті бізнесу та права
функціонує: Львівська приватна правничо-економічна гімназія,
дошкільний навчальний заклад «Калинонька», Центр міжнародної
освіти (дає можливість пройти на дистанційній чи стаціонарній
основі курс навчання у іноземних вищих навчальних закладах та
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одержати польський або американський диплом про вищу освіту)
тощо [2].

 можливість функціонування у дистанційній формі (дистанційне
навчання, он-лайн освіта), що значно розширює географію можливостей
для ведення підприємництва.
Як бачимо, розвиток та функціонування нових форм і форматів освіти
відбувається як відповідь на сучасні тенденції розвитку глобалізованого
суспільства, а освіта перестає бути сферою витратною та поступово стає
привабливим інвестиційним сектором для бізнесу. Прикладом є створення
навчальних закладів дошкільної та початкової освіти «Холдингом емоцій
«!FEST» у м. Львові, зокрема це: дитячий садочок «Леосад» [3], «Школа
вільних та небайдужих» та мережа садків «Веселі та розумні» [4].
Іншим прикладом чіткого позиціонування освітніх послуг як
ринкового продукту є функціонування освітніх корпорацій. Освітні
корпорації займаються створенням і реалізацією освітнього продукту не
лише на регіонально-державному, але і на глобальному ринку. Перші
освітні корпорації почали з’являтися у США ще у 70-х рр. ХХ ст., де на
сьогодні функціонує 13 найбільших відкритих освітніх корпорацій, в яких
сектор прибуткової вищої освіти є основним видом діяльності [5].
В Україні теж розпочинається процес формування мережі вищих

навчальних закладів, які все частіше розглядаюся з
підприємницьких позицій (залучення фінансово спроможних
студентів і слухачів, грантів, дотацій, внесок у створення бренду та
укріплення іміджу навчального закладу тощо), а студенти,
аспіранти, докторанти, у таких закладах, аналізуються як клієнти
освітньої корпорації, що стають покупцями освітніх послуг ВНЗ на
запити яких орієнтується освітньо-навчальна робота викладачів [6,
с. 53].
На нашу думку, ефективному функціонуванню та розвитку
підприємництва у освітній сфері сприятиме формування освітніх
кластерів. Як свідчить практика розвинених країн (США, Канади, Японії,
Фінляндії, Франції, Німеччині, Італії та ін.) застосування кластерних
структур сприяє: становленню конкурентоспроможної економіки;
поєднанню кооперації та конкуренції між його учасниками, що дозволяє
їм
отримувати
синергетичний
ефект,
підвищувати
конкурентоспроможність об’єднання в порівнянні з окремими закладами;
взаємодії між учасниками кластеру – органами державної влади та
місцевого самоврядування, підприємствами, освітніми та науковими
установами [7]. Наразі, офіційно освітні кластерні структури у
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Львівській області не функціонують, однак перші напрацювання у
даному напрямку відбуваються досить активно. Основними
ініціаторами стають освітні та громадські організації, освітні
структури. Першим прикладом такої взаємодії стало функціонування
освітнього кластеру на «Форумі видавців 2017» у м. Львові, що
відбувався на базі Центру імені Митрополита Андрея Шептицького
УКУ (Українського католицького університету).
Освіта стала ключем до успішного майбутнього індивіда, регіону
та держави, а інвестування у розвиток сектора освіти, не лише
державними, але і приватними структурами сприятиме ефективному
розвитку соціально-економічної системи держави загалом.
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ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ ЯК
ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Ефективність національної економічної системи визначається
результатами діяльності кожного її елемента, через це конкурентоспроможність країни комплексно визначається техніко-економічним
рівнем національного виробництва, величиною витрат та якістю
вироблених товарів, розвиненістю інфраструктури, а також наявністю
абсолютних і відносних переваг кожного господарюючого суб’єкта
тощо. Одним з підходів до визначення рівня конкурентоспроможності
країн є методологія World Economic Forum [1], згідно з якою щорічно
за країнами світу обчислюється показник Global Competitiveness Index.
Даний індекс розраховується на основі загальнодоступних
статистичних даних і результатів опитування керівників компаній. За
результатами аналізу рівня конкурентоспроможності країн особи, що
приймають управлінські рішення на вищому рівні, мають можливість
зважено спрямовувати вектор розвитку окремо взятої країни,
враховуючи положення концепції сталого розвитку. Саме тому
виявлення внутрішніх взаємозв’язків між складовими конкурентоспроможності країни та їх вплив на економічну складову сталого
розвитку підприємств є актуальною проблемою на даний час,
враховуючи
сучасну
макроекономічну
нестабільність
та
невизначеність перспектив економічного розвитку.
Аналіз даних рейтингу World Economic Forum [1] свідчить, що
протягом останніх років найбільш конкурентоспроможними на
світовому ринку виявляються країни Східної Азії, Європи та Північної
Америки, які мають індекс глобальної конкурентоспроможності на
рівні 4,80 та 4,76 відповідно. Україна, для порівняння, за 2016–2017
роки опустилася у даному рейтингу з 79 (2015–2016 роки) на 85 місце,
маючи значення даного індексу 4,0. Для оцінювання кількісного
впливу складових індексу глобальної конкурентоспроможності на
формування засад сталого розвитку національних підприємств
здійснено кореляційний аналіз, результати якого наведені у табл. 1.
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Технологічна готовність

Інтенсивність конкуренції на
місцевому ринку

Внутрішня
конкуренція
1,000 0,010 -0,369 0,146 0,687 -0,215 0,971
Зовнішня
конкуренція
0,010 1,000 -0,566 0,552 -0,529 -0,482 0,121
Внутрішній
обсяг ринку
-0,369 -0,566 1,000 -0,445 0,010 0,736 -0,316
Розмір
зовнішнього
ринку
0,146 0,552 -0,445 1,000 -0,351 -0,498 0,199
Інноваційні
фактори
0,687 -0,529 0,010 -0,351 1,000 0,115 0,658
Макроекономічне
середовище
-0,215 -0,482 0,736 -0,498 0,115 1,000 -0,145
Ефективність
ринку товарів 0,971 0,121 -0,316 0,199 0,658 -0,145 1,000
Розвиток
фінансового
ринку
-0,225 -0,682 0,851 -0,641 0,308 0,865 -0,175
Технологічна
готовність
0,207 0,633 -0,699 0,723 -0,148 -0,421 0,279
Інтенсивність
конкуренції
на місцевому
ринку
0,899 0,115 -0,221 0,017 0,575 -0,125 0,912

Розвиток фінансового
ринку

Ефективність ринку
товарів

Макроекономічне
середовище

Інноваційні фактори

Розмір зовнішнього ринку

Внутрішній обсяг ринку

Зовнішня конкуренція

Показники

Внутрішня конкуренція

Таблиця 1
Коефіцієнт кореляції між основними складовими індексу глобальної
конкурентоспроможності, Україна

-0,225

0,207

0,899

-0,682

0,633

0,115

0,851

-0,699

-0,221

-0,641

0,723

0,017

0,308

-0,148

0,575

0,865

-0,421

-0,215

-0,175

0,279

0,912

1,000

-0,607

-0,109

-0,607

1,000

-0,014

-0,109

-0,014

1,000

(розраховано авторами за даними [1])
В Україні спостерігається щільний взаємозв’язок між внутрішньою
конкуренцією та ефективністю ринку товарів (Ккор = 0,971), а також
інтенсивністю конкуренції на місцевому ринку (Ккор = 0,899). Проте
обсяг внутрішнього ринку України тісно пов'язаний з розвитком
фінансового ринку (Ккор = 0,851), який, на жаль, тривалий час
знаходиться на етапі формування, не має розвинутої інфраструктури,
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належного інституційного та законодавчого забезпечення. На
інвестиційну привабливість України, що визначає залучення
іноземного капіталу та активізацію інвестиційних процесів у країні,
суттєво впливає макроекономічне середовище (Ккор = 0,865). Особливе
значення цей фактор має останнім часом, в умовах політичної
нестабільності, військових дій на сході країни, соціальної напруженості
у суспільстві тощо. Водночас, зворотній зв'язок простежується між
технологічною готовністю та внутрішнім ринком товарів (Ккор = – 0,699),
що пов’язано з наповненістю національного ринку товарами іноземних,
а не вітчизняних виробників.
Проведений аналіз свідчить про неузгодженість індикаторів
конкурентоспроможності економіки України та диспропорції стратегії
розвитку країни. Високий ступінь залежності національного ринку від
зовнішньої кон’юнктури та неготовність вітчизняних виробників до
умов зовнішньої конкуренції призводять до низького рівня ефективності
функціонування українського бізнесу. Економічна нестабільність
позначається на недостатності коштів для фінансування екологічного та
соціального напрямів діяльності підприємств, що передбачає концепція
сталого розвитку суспільства. Таким чином, аналіз наведених даних
свідчить про дотримання політики «проїдання наявних ресурсів», якої
дотримується менеджмент вітчизняних підприємств. У той час як
концепція сталого розвитку передбачає задоволення потреб нинішнього
покоління, не наносячи при цьому шкоди майбутнім поколінням у
задоволенні їх потреб.
З метою усунення виявлених диспропорцій розвитку національного
бізнесу вважаємо за потрібне керівництву підприємств розробити
стратегію стійкого збалансованого розвитку, яка базується на виявлених
взаємозв’язках складових індексу глобальної конкурентоспроможності
та їх впливі на ключові показники підприємства. Водночас,
запровадження елементів контролінгу у даному контексті стає для
керівника інструментом управління, оскільки надає можливість
оперативно відстежувати відхилення від планових значень та
реалізовувати відповідні корегуючи заходи. Такий підхід надасть змогу
одночасно управляти доходністю підприємства та оцінювати його
стійкість на основі результатів динамічного аналізу поточного стану та
очікуваного впливу факторів зовнішнього середовища.
Список використаної літератури:
1. Global competitiveness report 2016-2017 / World Economic
Forum, 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobal
CompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ
В БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
Будівельна діяльність відіграє одну з ключових ролей у вітчизняній
економіці і тісно пов’язана з іншими сферами господарювання, сприяє
розвитку малого і середнього бізнесу та створенню нових робочих місць.
Відповідно, від ефективності діяльності персоналу цього виду
економічної діяльності в кінцевому підсумку залежить подальша динаміка
розвитку вітчизняної економіки загалом.
Не зважаючи на те, що у 2015 році, порівняно з 2010-м, валова додана
вартість (ВДВ) будівництва в Україні зросла на 3 562 млн. грн, в останні
роки спостерігається негативна динаміка скорочення частки будівництва в
структурі ВДВ за видами економічної діяльності [2]. В Україні впродовж
2010–2016 рр. здебільшого спостерігалася зростаюча динаміка обсягів
будівельних робіт, за винятком 2013–2014 рр., коли на ситуацію вплинула
значна внутрішньополітична дестабілізація в Україні у 2013 році, яка
переросла у військову агресію Російської Федерації у 2014 році. Відносне
зростання будівельних робіт у 2016 році, порівняно з 2015-м, становило
43,7%, а з 2010-м роком, – 71,8%.
Серед позитивних тенденцій розвитку будівельної діяльності в
Україні за 2010–2016 рр. варто виділити зменшення питомої ваги
збиткових підприємств (з 44,7% до 29,3%). Так, серед середніх
будівельних підприємств лише 20,4% підприємства виявилися
збитковими у 2016 році проти 46% у 2010-му. Серед малих підприємств
цей показник становив 29,7% проти 44,6%, а серед великих – 33,3% проти
40%. Ураховуючи значне скорочення кількості будівельних підприємств,
така ситуація свідчить про погіршення умов господарювання для цього
сегменту економіки, а не поліпшення фінансових результатів самих
підприємств. У цьому контексті необхідно відзначити про високий рівень
тінізації в будівництві. Так, згідно з останніми даними Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України [1], рівень тіньової економіки
будівництва становив 42% від офіційного обсягу ВДВ цього виду
економічної діяльності у 3 м. 2016 року і 37% у 3 м. 2017 року.
В Україні будівельна сфера забезпечувала роботою 4,3% зайнятого
населення в середньому за 2010−2016 рр. Однак, у 2010−2015 рр.
виявлено стабільно негативну динаміку скорочення частки
будівництва в структурі зайнятого населення країни за видами
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економічної діяльності: з 4,7% до 3,9%. У 2016 році за рахунок
незначного збільшення кількості зайнятих у будівництві (на 2,4 тис. осіб) і
скорочення загальної кількості зайнятих (на 166,3 тис. осіб) в Україні
частка будівництва зросла до 4,0%.
Загалом за період 2010−2016 рр. кількість зайнятих в Україні
скоротилася на 19,7%, а у сфері будівництва – на 31,7%. Незначний
приріст (0,4−0,6%) зайнятого населення у будівництві виявлено лише у
2013 і 2016 рр. У 2016 році найбільша кількість зайнятих будівельної
сфери була на малих підприємствах – 57,3% (з них 24,0% – на
мікропідприємствах). На середніх підприємствах будо зайнято 41,4% осіб,
а великих підприємствах – лише 1,3%.
Витрати на персонал у будівництві у 2016 році становили 2,9% від
загального обсягу витрат на персонал за видами економічної діяльності в
Україні. Упродовж 2010–2016 рр. динаміка витрат на персонал у
будівництві була нестабільною (табл. 1). Зокрема, скорочення витрат на
персонал, порівняно з попереднім роком, спостерігалося на малих і
мікропідприємствах у 2013–2014 рр., на середніх – у 2013 і 2015 рр., на
великих – 2013–2014, 2016 рр.
Таблиця 1
Витрати на персонал у будівництві в Україні
Підприємства
Роки

Усього,
млн.грн

2016

великі

середні

малі

млн.
грн

у % до
заг.
витрат

млн.
грн

у % до
заг.
витрат

млн.
грн

у % до
заг.
витрат

12471,7

531

4,3

6633,5

53,2

5307,2

42,5

2015

11628,1

573

4,9

6211,6

53,4

4843,5

41,7

2014

15182,8

198,2

1,3

10694

70,4

4290,6

28,3

2013

13681,4

708,9

5,2

7671,5

56,1

5301

38,7

2012

15197,2

815,7

5,4

8734,1

57,5

5647,4

37,1

2011

12498,4

546

4,4

7123,8

57

4828,6

38,6

58,4

4073,1

36,9

2010
11024,4
516
4,7
6435,3
Джерело: побудовано на основі даних [2]

Як результат, за аналізованих сім років витрати на персонал у
будівельній сфері зросли лише на 13,1%. Однак, якщо брати показник
витрати на персонал у розрахунку на одного зайнятого у будівництві, то
ситуація виглядає краще. Так, у 2010 році на одного зайнятого припадало
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23 351,8 грн в рік або 1 946 грн в міс. витрат на персонал, тоді як у 2016
році цей показник був у 2,2 рази вищим – 51 323,9 грн в рік або 4 277 грн в
міс.
Витрати на оплату праці в структурі витрат на персонал у будівництві
складали 82,5% у 2016 році, тоді як у попередньому році було 80,7%. На
великих підприємствах фактично усі витрати на персонал спрямовуються
на оплату його праці (95,8% у 2016 році), тоді як на середніх
підприємствах цей показник становить 82,4%, а на малих і
мікропідприємствах – 81,3 і 80,6% відповідно. Таким чином, на розвиток
персоналу, підвищення його професійного рівня тощо виділяється
незначна частина коштів на вітчизняних будівельних підприємствах.
За останні сім років (2010–2016 рр.) середньомісячна номінальна
заробітна плата штатних працівників у будівельній сфері зросла у 2,7 разів
(рис. 1). Рівень оплати праці в будівництві був нижчим, аніж в Україні
загалом (наприклад, у 2010 році на 21,0%, а у 2016-му – на 8,7%). Однак
заробітна плата працівників будівельної сфери упродовж 2010–2016 рр.
зростала швидшими темпами (у середньому щороку на 17,7%), аніж
загалом в Україні(на 15,4%), що скоротило розрив між абсолютними
величинами заробітних плат у 2016 році.
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Рис. 1. Динаміка значень середньомісячної заробітної
плати штатних працівників у будівельній сфері та Україні загалом
за 2010–2016 рр.
Примітка: побудовано на основі даних [2]

Оцінюючи ефективність персоналу крізь призму показників
продуктивності, рентабельності та інвестовіддачі праці (табл. 2),
встановлено, що за період 2010–2016 рр. вона підвищилася. Так, у
2016 році на одного зайнятого в будівельній сфері припадало 692 800
грн обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), що у 3,4 рази
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більше, аніж у 2010-му. Не зважаючи на те, що впродовж 2010–2016
рр. кількість зайнятих скоротилася у 1,5 разів, обсяги реалізованої
продукції (товарів, послуг) у будівництві зросли в 1,7 разів.
Таблиця 2
Динаміка значень показників ефективності діяльності персоналу в
будівельній сфері в Україні за 2010–2016 рр.
Роки
Показники

2010

2011

2012

2013

2014

Продуктивність
праці,
млн. 204,9
278,3
379,0
379,7
525,9
грн/тис. ос
Рентабельність
8,8
9,6
10,3
10,3
9,9
праці, грн/грн
Інвестовіддача
2,5
2,4
2,5
2,8
2,2
праці, грн/грн
Джерело: власні розрахунки автора на основі даних [2]

2015

2016

575,9

692,8

12,3

13,5

3,5

3,3

У 2016 році 1 грн витрат на персонал забезпечила 13,5 грн
реалізованої продукції (товарів, послуг) і 3,3 грн капітальних інвестицій.
Це в 1,5 і 1,3 разів, відповідно, більше, аніж у 2010 році. За період 2010–
2016 рр. обсяги капітальних інвестицій зросли в 1,5 разів, тоді як витрат
на персонал – 1,1 рази.
Оцінюючи середньорічні темпи приросту продуктивності праці і
заробітної плати працівників будівельної діяльності, встановлено, що в
середньому впродовж 2010–2016 рр. продуктивність праці на будівельних
підприємствах щороку зростала вищими темпами, аніж заробітна плата
працівників: 122,5% проти 117,7%.
Таким чином, в Україні за останні сім років спостерігається
зменшення кількості зайнятих у будівництві. Це обумовлено значним
скороченням кількості будівельних підприємств в Україні, низьким
рівнем оплати праці, порівняно з країнами-сусідами, нестабільними
умовами господарювання. Разом з тим, ефективність діяльності персоналу
на будівельних підприємствах України є задовільною і має позитивну
динаміку росту.
Список використаної літератури
1. Загальній тенденції тіньової економіки України у І кварталі 2017
року / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – К. – 22 с.
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
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СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Загострення існуючих кризових тенденцій у вітчизняній
економічній системі призвело до ускладнення функціонування
підприємств, що позначається у зростанні витратомісткості,
збитковості діяльності, зниженні рівня стійкості та платоспроможності
суб’єктів господарювання. Так, за даними Державної служби
статистики України за січень-червень 2017 р. 31,2 % підприємств
характеризувалися формуванням збитку [4]. За таких умов формування
дієвих механізмів протидії кризовим явищам набуває особливого
значення та висуває проблеми теоретико-методичного обґрунтування
механізмів антикризового управління на чільне місце у системі
наукових досліджень.
Проблеми формування та розвитку антикризового управління
займають вагоме місце у сфері наукових інтересів вчених-економістів.
Так, дослідження окресленого кола питань спостерігається у працях
С. Д. Бушуєва, О. А. Грішнової, Є. Р. Жорової, Н. В. Зачосової,
Д. М. куценко, І. А. Маркіної, О. С. Синякової, Т. В. Сівашенко,
Л. І. Скібіцької, О. О. Хандій, Ю. Ф. Ярошенко та ін. Водночас, більш
детальних досліджень потребують методичні засади формування
системи антикризового управління на підприємствах та структуризація
системи його забезпечення.
Формування дієвого механізму антикризового управління є
наріжним каменем забезпечення стійкості функціонування та розвитку
як для підприємств, що вже зазнали ознак кризи, так і для успішно
діючих підприємств. В останньому випадку мова йде не стільки про
протидію кризовим явищам, скільки про моніторинг та недопущення
кризових проявів та їх подальшого розгортання. У будь-якому
випадку,
інструментом
вирішення
завдання
своєчасного
відслідковування, виявлення, недопущення та протидії кризовим
проявам є механізм антикризового управління на підприємстві. У свою
чергу, невід’ємною складовою механізму антикризового управління є
система його забезпечення.
Під
системою
забезпечення
слід
розуміти
сукупність
організаційних, кадрових, технічних, програмних, фінансових та інших
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ресурсів,
задіяних
у механізмі
антикризового
управління
підприємством.
Основними компонентами системи забезпечення, на нашу думку,
виступають наступні:
‒ нормативно-правове;
‒ кадрове;
‒ програмне;
‒ фінансове.
Нормативно-правове забезпечення являє собою сукупність
регламентуючих нормативно-правових документів різного рівня, що
включає законодавство України та внутрішні нормативні акти
підприємства. Варто відзначити, що законодавчий рівень
регламентації визначає в основному інститут банкрутства як складову
антикризового управління.
Основні законодавчі акти у сфері антикризового управління
включають наступні рівні:
I ‒ акти законодавства загального спрямування, що містять окремі
регулюючі норми щодо відносин, пов’язаних з банкрутством
(Господарський кодекс, Цивільний кодекс);
II ‒ акти законодавства, що встановлюють правове становище
функціонування окремих видів суб’єктів специфічної сфери діяльності
(банківські установи, інвестиційні установи, страхові компанії) або
визначених
організаційно-правових
форм
господарювання
(господарські товариства, фермерські господарства тощо) та містять
деякі норми щодо визнання зазначених суб’єктів банкрутами;
ІІІ ‒ специфічне законодавство, що регулює порядок подолання
кризових явищ (Закони України «Про відновлення платоспроможності
боржника або оголошення його банкрутом» № 2343-ХІІ від
14.05.1992 р.; «Про відповідальність за несвоєчасне виконання
грошових зобов’язань» № 543/96-ВР від 22.11.1996 р.; Наказ Агентства
з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій «Про
затвердження Методики проведення поглибленого аналізу фінансовогосподарського стану підприємств та організацій» №288/2092 від
05.08.1997 р. тощо) [2, с. 177-178].
Основні внутрішні нормативні документи включають стратегію
розвитку, тактичні, оперативні плани, посадові інструкції, положення
про організаційну структуру, інші внутрішні положення.
До кадрової підсистеми забезпечення механізму антикризового
управління відносять основних суб’єктів управління, а саме керівники
усіх рівнів, задіяні у процесах протидії кризовим явищам, а також
об’єкт управління – кадрову систему, що включає весь персонал
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підприємства [1, с. 194].
Варто відзначити, що до суб’єктів антикризового управління
висувається ряд вимог, обумовлених специфічністю керування в
умовах негативних тенденцій:
‒ наявність відповідної освіти та вагомого досвіду управлінської
діяльності;
‒ професійна майстерінсть;
‒ обізнаність у специфіці діяльності підприємства та наявність
стратегічного бачення;
‒ високий рівень аналітичних здібностей;
‒ гнучкість;
‒ стресостійкість;
‒ лояльність, чесність та лідерські якості [1, с. 196]
Зауважимо, що однією з ключових проблем розвитку вітчизняної
економіки є нестача персоналу відповідної кваліфікації, в тому числі у
сфері антикризового управління. Відтак, важливо зрозуміти, що за
умови відсутності персоналу належної кваліфікації в межах
безпосередньо підприємства, можливим є застосування аутсорсингу,
тобто залучення зовнішніх спеціалістів.
Наступним важливим компонентом забезпечення є програмна
складова. Зауважимо, що збільшення обсягів господарювання,
зростання динамізму факторів зовнішнього середовища, необхідність
швидкої обробки значних масивів інформаційних даних обумовлюють
необхідність застосування програмного забезпечення в системі
управління підприємством в цілому та антикризового управління
зокрема.
Інформаційні технології виступають інструментом управлінського
контролю. Для забезпечення ефективності управлінської діяльності на
кожному підприємстві доцільно створити єдиний інформаційний
простір, що формуватиме корпоративну інформаційну систему.
Дослідження вчених засвідчують, що сучасний ринок програмного
забезпечення в Україні не гаранту достатнього рівня якості та
достовірності програмного забезпечення, відтак, постає необхідність
доопрацювання існуючих програмних продуктів [3, с. 41].
Останньою з найбільш вагомих, на нашу думку, складових
системи забезпечення антикризового управління є фінансова
підсистема.
Фінансове забезпечення механізму антикризового управління
містить систему фінансових ресурсів, застосовуваних для
впровадження та подальшого функціонування зазначеного механізму.
Вважаємо, що фінансове забезпечення є одним з найбільш вагомих
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компонентів системи забезпечення механізму антикризового
управління, оскільки обґрунтування та реалізація будь-яких заходів
щодо протидії кризовим явищам вимагає відповідних фінансових
ресурсів. Зрозуміло, що витратомісткість заходів буде істотно
відрізнятися залежно від їх спрямування, мети та рівня реалізації. Так,
організація системи моніторингу кризових явищ буде набагато менш
витратомісткою, ніж впровадження антикризової стратегії.
Отже, формування належної системи забезпечення антикризового
управління на підприємстві є невід’ємною складовою забезпечення
ефективного функціонування засобів протидії кризовим явищам, а
отже, запорукою успішності та стійкості діяльності підприємства.
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Ткаченко О.О.,
заступник міського голови м. Трускавець
ПРОСТОРОВА ІНТЕГРАЦІЯ БІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ
УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОТРІЙНОЇ СПІРАЛІ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Україна цього року в рейтингу The Global Innovation Index увійшла
до топ-50 інноваційних країн світу [4]. Водночас стримує розвиток
інновацій у країні слабка просторова інтеграція бізнесу на
регіональному рівні. Дослідження провідних країн світу в сфері
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інновацій доводить необхідність розвитку та розширення наявної
системи наукових, технологічних парків, інноваційних кластерів [5].
Зокрема, ключовий акцент закордоном зроблено на стимулювання
розвитку наукового середовища. Так, питома вага витрат на виконання
наукових та науково-технічних робіт у ВВП в ЄС, США становить
понад 2%, тоді як в Україні – 0,63% [3] З огляду на це, актуальним є
дослідження ключових складових інноваційного розвитку (бізнеснаука-влада) як передумов до просторової інтеграції бізнесу.
Беручи за основу модель «потрійної спіралі» інноваційного
розвитку, нами розроблено методику, яка дозволяє оцінити
можливості розвитку на території регіону форм просторової інтеграції
бізнесу (кластерів, наукових, технологічних, індустріальних парків та
ін.) у розрізі потенціалів науки, бізнесу та інституційної підтримки.
Результати розрахунків за 2010-2015 рр. показали, що в Україні
лише у 25% регіонах виявлено середній рівень потенціалу для
розвитку форм просторової інтеграції бізнесу на інноваційній основі і
жодного регіону із високим рівнем. Якщо розглядати ситуацію крізь
призму аналізованих підіндексів (табл. 1), то у 2015 році високий і
середній рівень потенціалу бізнесу сумарно мали 70,8% регіонів, тоді
як потенціалу науки – 20,8%, інституційної підтримки – 25%.
Таблиця 1
Регіони з високим і середнім рівнем потенціалу для розвитку форм
просторової організації бізнесу у 2015 р.
Рівень потенціалу
середній
Харківська, Дніпропетровська,
Інтегральний індекс
__
Одеська, Київська, Полтавська,
потенціалу регіону
Львівська
Підіндекс «потенціал
Дніпропетровська, Київська,
інституційної
__
Харківська, Одеська, Полтавська,
підтримки»
Хмельницька
Кіровоградська
Миколаївська, Вінницька,
Донецька, Запорізька, Одеська,
Підіндекс «потенціал
Дніпропетровська, Харківська,
бізнесу»
Черкаська, Київська, Полтавська,
Івано-Франківська, Львівська,
Сумська, Чернігівська, Херсонська
Підіндекс «потенціал
Харківська
Львівська, Одеська, Чернівецька,
науки»
Дніпропетровська
Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків
Показник

високий

Стабільними лідерами упродовж 2010-2015 рр. за рівнем потенціалу
для розвитку просторової інтеграції бізнесу залишалися Харківська,
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Дніпропетровська і Київська області. Зокрема, в Харківській області
потенціал науки був на високому рівні упродовж усіх років. Окрім того,
цей регіон разом з Київською і Дніпропетровською областю володів
одним з найкращих серед регіонів України потенціалом інституційної
підтримки. Таким чином, у цьому регіоні найбільш сприятливі умови для
просторової інтеграції бізнесу.
За 2010-2015 рр. підвищили свої позиції в рейтингу регіонів за
інтегральним індексом потенціалу для розвитку просторової інтеграції
бізнесу Одеська, Полтавська і Львівська області (насамперед завдяки
поліпшенню потенціалу науки і бізнесу). Натомість у Донецькій
області у 2010-2013 рр. спостерігався високого рівня потенціал бізнесу
і один з найкращих серед регіонів України потенціал інституційної
підтримки. Однак, у 2014-2015 рр. цей регіон разом з Луганською
областю увійшли до регіонів-аутсайдерів за цим показником внаслідок
зміни політичної ситуації в країні і дій військової агресії з боку
Російської Федерації проти України.
Причинами того, що, 75% регіонів України продемонстрували
низький рівень потенціалу до розвитку просторової інтеграції бізнесу є
насамперед незадовільний рівень розвитку науки, а також підтримки
розвитку інновацій місцевою владою. Так, відбулося скорочення
кількості організацій і фахівців, які виконують наукову та науковотехнічну роботу, кількості вищих навчальних закладів і студентів.
Підтримка інноваційного розвитку з боку місцевої влади в
регіонах є мінімальною. У середньому в регіонах України у 2015 році
витрати на виконання НТР у загальному обсязі ВРП становили 0,26%
(зокрема, у Рівненській області – 0,03%, Хмельницькій і
Тернопільській – 0,04%, Житомирській – 0,05%, тоді як у Харківській
1,61%). Лише в поодикових регіонах серед джерел фінансування
інноваційних витрат упродовж 2010-2015 рр. можна було спостерігати
надходження з коштів місцевого бюджету (Одеська, Харківська,
Чернігівська, Львівська, Житомирська області), хоча їх питома вага
була незначною.
Разом з тим, необхідно відзначити, що в більшості регіонів бізнессередовище є сприятливим для розвитку форм просторової інтеграції
бізнесу. На відміну від показників потенціалів інституційної
підтримки і науки, лідери за значеннями підіндексу потенціалу бізнесу
різняться. Так, у 2015 році, високий рівень цього потенціалу
продемонструвала тільки одна область – Кіровоградська, яка є лідером
за часткою прибуткових підприємств (78,2%), забезпеченням
експортом імпорту товарів (3,9 раза), серед лідерів-регіонів за часткою
інноваційно активних підприємств (24,8%). Мінімально від неї
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відстала Миколаївська область – лідер за часткою інноваційно
активних підприємств (31,2%), один серед лідерів за кількістю
підприємств на 10 тис. населення (91 підприємство) і
експортоорієнтованих регіонів України (2,8 раза). Аутсайдерами за
значеннями аналізованого підіндексу виявилися: Луганська,
Чернівецька і Закарпатська області.
Якщо порівняти отримані результати дослідження із локацією
наявних форм просторової інтеграції бізнесу в регіонах України [1; 2],
то відсутність наукових, технологічних чи індустріальних парків у
Луганській і Рівненській областях є закономірним явищем і
пояснюється відсутністю необхідних передумов в усіх трьох
досліджуваних аспектах розвитку регіонів. Натомість у Запорізькій,
Черкаській і Чернігівській області цей процес гальмується більшою
мірою низьким науковим потенціалом і незадовільною підтримкою
місцевих органів влади. У Кіровоградській області ситуація є
подібною, хоча бізнес-середовище є готовим до просторової інтеграції.
Своєю чергою, Чернівецька область потребує лише підтримки з боку
влади, адже потенціал науки та інституційної підтримки в регіоні
знаходиться на середньому рівні. Також у цьому регіоні, як і
Львівській області, зважаючи на наявний науковий потенціал,
доречним є створення наукових парків та інших форм просторової
інтеграції бізнесу, тісно пов’язаних з науковим середовищем.
Таким чином, на основі отриманих результатів дослідження
встановлено які з складових тріади інноваційного розвитку в регіонах
необхідно поліпшити задля поліпшення умов для просторової
інтеграції бізнесу:
- для регіонів з наявним низьким рівнем аналізованого потенціалу:
інституційна підтримка (першочергово) – наука (Житомирська,
Чернігівська, Рівненська і Тернопільська області), інституційна
підтримка – наука (Херсонська, Кіровоградська, Черкаська і Вінницька
області); інституційна підтримка (першочергово) – бізнес
(Закарпатська, Чернівецька області); наука (першочергово) –
інституційна підтримка (Сумська, Волинська, Івано-Франківська і
Миколаївська області); наука – бізнес (Хмельницька область), наука
(Запорізька область).
- для регіонів з наявним середнім і високим рівнем потенціалу:
наука (Київська і Полтавська області); інституційна підтримка
(Львівська область).
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РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ФОРМУВАННІ
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ
Однією з умов ринкової трансформації для України було ведення
податку на додану вартість, який став основним джерелом доходів
державного бюджету. Проте, не зважаючи на його важливість
законодавче регулювання стягнення та відшкодування податку є не
досконалим, що дає змогу для різних маніпуляцій з боку виробників.
В даному дослідженні розглянемо досвід розвинених країн світу з
ринковою економікою в адмініструванні ПДВ та можливості його
застосування в умовах української економіки. Більшість країн світу
застосовує податок на додану вартість диференціюючи ставки або
умови стягнення до макроекономічних чинників, проте об’єкт
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оподаткування залишається незмінним. Об'єктом оподаткуванням при
нарахуванні ПДВ є обігові кошти з продажу продукції, товарів, робіт і
надання послуг або додана вартість, що була створена на даному
конкретному етапі руху товару. Справляння податку на додану
вартість в Україні має коло невирішених питань, одним з яких ж
відшкодування його виробникам, адже ПДВ сплачується на усіх
етапах виробництва, коли платником податку є кінцевий споживач.
Досвід європейський країн свідчить про можливість уникнення
складної системи стягнення непрямого податку. Оскільки, правила
оподаткування ЄС є уніфікованими, то у всіх країнах однаковий
порядок сплати податку з продажів. В країнах Європейського Союзу
податок на додану вартість має форму податку з продажів, адже
стягується лише з кінцевого споживача, таким чином, значно
зменшується проблема ПДВ-відшкодування (оскільки авансом ПДВ не
сплачується), підприємства потребують набагато менше обігових
коштів, а саме адміністрування податку та є більш простим. Частка
надходжень податку на додану вартість в зведеному бюджеті України
є найбільшою серед усіх податкових надходжень.
Порівнюючи обсяги податкових надходжень Німеччини за 2016
рік, бачимо, що вони становлять 574,1 млрд. дол. або 38,1% від
загальної суми доходів, Великобританії – 189,2 млрд. дол. (19,0%),
Франції - 481,3 млрд. дол. або 39,2%, а в Україні - 32,0%, що становить
8,9 млрд. дол. чистого сальдо. Звичайно, порівнювати обсяги бюджетів
більш розвинених країн та України є недоречним, проте порівняння
відсоткових співвідношень свідчить про не найбільшу частку ПДВ в
обсязі надходжень державного бюджету в Україні, вищим є
співвідношення у Франції та Німеччині, ставки податку в яких
дорівнюють 20 та 19 відсотків відповідно. Важливе значення на макрота мікрорівні має відшкодування ПДВ виробникам з державного
бюджету. Так, аналіз показав, що в 2016 році надходження від ПДВ
склали 329911 млн. грн., а його відшкодування 94 405 млн. грн., тобто
28,6% від загальної суми. Чисте сальдо надходжень від ПДВ склало
235 506 млн. грн. в 2016 році. В 2014 та 2015 роках відшкодування
податку складало 26,5% та 27,7% від загальної суми надходжень ПДВ.
На нашу думку, така система адміністрування ПДВ є трудомісткою та
досить незручною, як для платників податку, оскільки зменшує обсяг
фінансових ресурсів, що є у розпорядженні платника, змушує фірми
корегувати свою діяльність в напрямку підвищення ціни на продукцію,
так і для виконавчих органів, що здійснюють його відшкодування.
Оскільки реформування українського законодавства здійснюється з
дотриманням стандартів Європейського Союзу, перетворення ПДВ в
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податок з продажів було б логічним кроком, який значно спростив
систему його сплати. Отже, можна стверджувати, що роль ПДВ як
фіскального засобу в доходах Державного бюджету України є
визначною. Ця форма оподаткування перетворилася у вагоме джерело
формування державних доходів. Проте, ПДВ не приносить такого ж
ефективного результату платникам податку, як державі. Виступаючи,
по суті, податком на кінцеве споживання, який покладено на громадян
та бюджетну сферу, він, за доволі високої ставки і стрімкої інфляції
стає одним із факторів, що стримують розвиток виробництва. Також,
ПДВ дещо напружує соціальне становище в країні, особливо це
стосується сфери відшкодування цього податку. Нерідкою є тенденція
до затримки відшкодування ВВП, що також негативно впливає на
корпоративний сектор.
Виходячи з вищевикладеного матеріалу, можемо зазначити, що
пріоритетними
шляхами
модернізації
та
вдосконалення
адміністрування податку на додану вартість є: доопрацювання
механізму автоматичного відшкодування податку з метою повного
переходу на автоматичний режим відшкодування та зниження рівня
невідшкодованих сум; відміна обов’язкової попередньої реєстрації для
подання податкових декларації з ПДВ, що значно спростить
навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності; співпраця з
розвиненими країнами, запозичення їх досвіду, законодавче
врегулювання питань сплати ПДВ при експорті або імпорті товарів.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
У сучасних умовах господарювання просторова політика є важливим
інструментом реалізації конкурентних переваг регіону. В Україні
присутні різні форми просторової організації бізнесу (спеціальні
економічні зони, технопарки, наукові та індустріальні парки, кластери
та ін.). На відміну від провідних інноваційно розвинутих країн світу,
вони не стали точками економічного зростання в Україні. З огляду на
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це, виникає актуальна необхідність детальнішого аналізу наявних
проблем розвитку просторової організації бізнесу в Україні.
Загалом у нашій країні можна прослідкувати трансформацію форм
просторової організації бізнесу. Зокрема, у 1996 році з’явилися перші
спеціальні економічні зони та території пріоритетного розвитку.
Згодом загальна кількість спеціальних економічних зон нараховувала
12. Однак, ці форми просторової організації бізнесу не оправдали свої
цілі і, фактично, вичерпали себе через непрозорість функціонування.
Ключовою причиною цьому необхідно насамперед назвати значні
недоліки законодавчої бази регулювання їх діяльності. Зокрема, це
непрозорий механізм надання пільг, що створило умови для численних
зловживань. Окрім того, доволі складною, непрозорою і
довготривалою була процедура створення таких зон. Нездатність
держави забезпечити ефективний контроль за діяльністю спеціальних
економічних зон через наявність багаторівневої системи управління та
високий ступінь зарегульованості зон. Значним ударом по спеціальних
економічних зонах було скасування практично усіх пільг у 2005 році,
що фактично нівелювала ознаки функціонування спеціальної
економічної зони, порушувало гарантії і довіру інвесторів.
У 1998 році в Україні з’явилися перші технопарки і кластери. Не
зважаючи на те, що зараз на території України нараховується понад 50
кластерів різного галузевого спрямування, досі відсутнім є визначення
поняття «кластер» у вітчизняному законодавстві, його видів, так і
нормативно-правове регламентування особливостей його створення і
функціонування загалом. Ця форма просторової організації бізнесу є
доволі перспективною і тому особливо потребує державної підтримки
розвитку та формування відповідної законодавчої бази регулювання
діяльності.
Складною ситуація є із розширенням мережі технопарків в
Україні. Так, попри те, що зареєстровано 16 технопарків, однак лише в
половині з них відбувається реалізація проектів. Виключно
віртуальний характер діяльності технопарків не забезпечує
відповідного економічного ефекту для регіонів. Окрім того, необхідно
наголосити на наявності значної правової колізії щодо сутності
технопарків, як одного з підвидів спеціальних економічних зон, і
функціонування спеціального режиму на території технопарку. Так,
згідно із Законом України «Про загальні засади створення і
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон», спеціальних
економічних зон є частиною території, на якій встановлюються і діють
спеціальний правовий режим економічної діяльності, у той час як
Законом України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності
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технологічних парків» передбачено, що пільги надаються не на
інноваційну діяльність технопарків, яка здійснюється на певній
території, а лише на окремий інноваційний проект, що пройшов
державну реєстрацію. Більше того, після внесення змін до останнього
закону, якими було ліквідовано більшість пільг, про фактичне
існування спеціального режиму інноваційної діяльності технопарків не
йдеться. Окрім того, до вагомих проблем регулювання діяльності
технопарків можна віднести складну, забюрократизовану процедуру
експертизи та реєстрації проектів технопарків [3].
Відсутність поступального розвитку технологічних парків в
Україні вказує на значні організаційні й правові прорахунками
регулювання їх діяльності.
У 2007 році в Україні було прийнято Закон України «Про наукові
парки». Цікавим моментом є те, що світова практика свідчить про
первинність появи спочатку наукових парків, а згодом їх інших
підвидів (технопарків), тоді як в Україні відбулося навпаки. Можливо,
через недооцінювання і, відповідно, недофінансування розвитку науки
в Україні ефект від діяльності наукових та технопарків в Україні є
значно нижчим, аніж закордоном.
Загалом на нинішній день в Україні зареєстровано в Міністерстві
освіти і науки України 19 наукових парків [1]. Однак, наявна мережа
наукових парків в Україні є вузько локалізованою (близько 70% НП
України розташовані в м. Київ, Харків, Одеса), не зважаючи на
наявність сильних наукових осередків в інших регіонах України.
Окрім того, у Господарському кодексі України та Законі України «Про
інноваційну діяльність» є відсутніми правові засади НП як суб’єктів
інноваційної діяльності.
З 2012 року розпочалося створення мережі індустріальних парків і
їх формування законодавчої бази (Закон України «Про індустріальні
парки»). На нинішній день кількість індустріальних парків стрімко
зростає і досягла 28 парків, включених до Реєстру індустріальних
парків і 7 приватних індустріальних парків, які до цього реєстру не
включені [2]. Однак, не зважаючи це, лише одиницям з цих парків
вдалося запрацювати.
До ключових причин такої ситуації з індустріальними парками в
Україні можна віднести: складність отримання коштів з Державного,
місцевих бюджетів; неякісний менеджмент індустріальних парків;
неврегульованість земельних питань. Згідно із вітчизняним
законодавством, створення індустріальних парків може відбуватися
виключно на землі промислового призначення. А спеціальної
процедури переведення цільового призначення землі під парк він не
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вказує. Відповідно, переведення цільового призначення землі для
учасників парку займає зайвий час і витрати. Окрім того, існують
труднощі з виділенням земель державної чи комунальної власності для
парків, стягнення орендної плати за земельні ділянки. Обмеженість
інфраструктурного забезпечення розвитку індустріальних парків,
пов’язана із складністю доступу до мереж електро-, газо- та
водопостачання, монополізацією даного ринкового сегменту, а також
неврегульованістю питань щодо розбудови та надання технічних умов
приєднання до мереж енергетичних об’єктів розподіленої енергетики.
Непривабливість майданчиків для будівництва індустріальних парків,
оскільки, з одного боку, парк типу Greenfield передбачає створення
парку на новій земельній ділянці, де немає необхідної інфраструктури.
З другого боку, індустріальні парки типу Brownfield створюється на
базі вже існуючого промислового майданчика, підприємств-банкрутів,
які зазвичай в Україні знаходяться у плачевному стані і потребують
значних витрат на їх облаштування та модернізацію.
Підсумовуючи, необхідно зазначити, що ключовими проблемами
стримування розвитку форм просторової організації бізнесу в Україні
є:
недосконале нормативно-правове регулювання їх діяльності,
що передбачає складну процедуру створення та реєстрації,
непрописаний, а подекуди непрозорий, механізм отримання державної
допомоги. Окрім того, відсутність правової бази регулювання
діяльності, як до прикладу для кластерів. Часта зміна умов діяльності
форм просторової організації бізнесу;
низький рівень розвитку просторової культури в бізнес
середовищі. Нерозуміння підприємствами, науковцями та владою
синергетичних переваг роботи в рамках просторових структур;
відсутність стратегічного і системного підходу держави до
розбудови просторових мереж у країні;
непрофесійність
ініціаторів
створення
різних
форм
просторової організації бізнесу;
корупція, яка виступає ключовою проблемою при вирішенні
бюрократичних питань щодо створення та облаштування форм
просторової організації бізнесу;
відсутність
гарантій
інвесторам
щодо
забезпечення
стабільності умов функціонування та державної підтримки діяльності;
нестабільна політична та економічна ситуація в Україні, що
відлякує потенційних інвесторів форм просторової організації бізнесу.
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ОЦІНЮВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ
ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Узгодження трудових процесів із стратегією підприємства, його
ціннісними орієнтаціями та організаційною культурою вимагає їх
оптимізації системі управління персоналом. Оптимізація трудових
процесів надає їм більш вичерпних якостей та набуває ознак
пріоритетності при виборі інструментів управління їх економічною
ефективністю.
В цілому за характером предмета та продукту праці виділяють [2]:
речово-енергетичні трудові процеси, в яких предметом і продуктом
праці є речовина або енергія, інформаційні, що притаманні
службовцям і предметом та продуктом праці яких є інформація, та
віртуальні, що пов’язані з інформаційним обслуговуванням за
допомогою інформаційних систем і мереж. Кожен із них має бути
узгоджений зі стратегією підприємства в розрізі його місії, реалізації
поставлених завдань, цінностей та організаційної культури, моделей
поведінки працівників та кількісних і якісних характеристик
персоналу.
Оцінювання ефективності та узгодженості трудових процесів може
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бути здійснена за показником рівня їх продуктивності – обсягу витрат
робочого часу на їх реалізацію. Адже саме показник продуктивності
праці використовується до та після впровадження заходів з оптимізації
процесів для визначення їх ефективності. Відтак, метою проведення
оптимізації трудових процесів у більшості випадків буде підвищення
рівня продуктивності праці та використання її резервів в умовах
підприємства [1].
Можна погодитися з думкою, що кінцевий результат аналізу
управління персоналом – це оптимізований процес, в якому в
об’єктивно зумовленій мірі впроваджуються відповідні інновації. Це
положення підтверджує те, що всі інновації, певною мірою, – це один
із можливих проявів оптимізації трудових процесів, їх результат і
форма практичного втілення у виробничій діяльності. Однак за
результатами оцінювання процесів, вони можуть бути визнаними
такими, що втратили свою значущість. В цьому разі їх доцільно буде
ліквідувати, а не оптимізувати.
Сучасні практики менеджменту персоналу виділяють низку
типових механізмів оптимізації трудових процесів на підприємстві [4,
с. 121]:
– впровадження автоматизації та комп’ютеризації на тих ланках
трудових процесів, що реалізуються в ручному режимі;
– зміна обсягів ресурсів (робочого часу, часу на проходження
етапів процесів) з метою їх економії;
– реорганізація етапів трудових процесів, їх інтеграція та (або)
виконання паралельно в часі;
– усунення зайвих етапів трудових процесів, якщо вони не надають
суттєвої цінності кінцевому результату;
– включення до основних трудових процесів суміжних процесів, їх
етапів, що додають суттєвої цінності кінцевому результату;
– здійснення додаткового контролю на різних етапах трудових
процесів, що потенційно можуть загрожувати успіху його кінцевого
результату.
Результатом визначення набору механізмів оптимізації є перелік
потенційних інновацій, що в розрізі етапів окремих трудових процесів
мають забезпечити досягнення цільових показників його успішності
[3, с. 109].
Одним із ключових моментів при оптимізації трудових процесів є
визначення переліку показників, за якими буде здійснюватися
оцінювання цих процесів. Досвід провідних підприємств дозволяє
включити до цього переліку такі показники, як:
– показники кількості етапів трудових процесів – їх складності та
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завантаженості;
– показники часу на проходження етапів трудових процесів –
норми часу;
– показники залучення працівників на кожному етапі трудових
процесів – норми чисельності персоналу;
– кількість помилок у проходженні трудових процесів, їх типи на
підприємстві;
– дотримання термінів проходження проміжних етапів трудових
процесів;
– витрати на оплату праці працівників, залучених до трудових
процесів;
– система мотивації працівників, які залучені до різних процесів
управління персоналом;
– дотримання режиму роботи та відпочинку, наявність
понаднормових витрат робочого часу.
Таким чином, саме комплексне оцінювання наведених показників
дозволить виявити перспективи та напрями оптимізації трудових
процесів та їх окремих етапів.
Аналітичний аналіз отриманої інформації дозволить змоделювати
різні зміни в трудових процесах і їх обсяг: процеси залишаються без
змін; у процеси вносяться незначні коригування; відбувається
інтеграція (об’єднання) окремих трудових процесів; відбувається
реструктуризація процесів; процеси повністю оновлюються за змістом;
процеси передаються на аутсорсинг стороннім організаціям; процеси
ліквідуються.
Зрештою, будь-який із обраних сценаріїв виявляє суттєвий вплив
на існуючі моделі поведінки персоналу. Кожен запропонований
варіант потрібно розглядати в розрізі підсистем системи управління
персоналом, а саме: планування персоналу; підбору персоналу;
оцінювання персоналу; управління результативністю діяльності
персоналу; навчання персоналу та ін.
Отже, оцінювання можливих змін у системі управління
персоналом дозволить гармонізувати сприйняття розроблених у
рамках оптимізації змін учасниками процесів, на яких ці зміни
розповсюджуються. Оптимізовані процеси створюють умови для
зростання продуктивності праці, використання її ресурсів на
підприємстві.
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ІНСТРУМЕНТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
Забезпечення ефективного господарювання більшістю вітчизняних
підприємств наразі стає дедалі складнішим. Опинившись між двох
полюсів – з одного боку втрата російського ринку збуту, а з іншого –
неналагодженість зв’язків з європейськими країнами, вони попали у
зоні ризику та підвищеної ймовірності настання банкрутства.
Подолання даної ситуації вбачається можливим через впровадження
системами антикризового управління підприємств антикризових
стратегій. Реалізація яких повинна здійснюватися за допомогою
антикризових інструментів, таких як антикризова програма,
антикризові тактичні заходи тощо.
Питання антикризового управління висвітлені в працях вченихекономістів, зокрема таких як: В.О. Василенко, А.П. Градов,
Е.М. Короткова, Л.О. Лігоненко, Л.С. Ситник, О.О. Терещенко, З.Є.
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Шершньова. В наукових дослідженнях розглядаються теоретичні та
методичні основи антикризового управління підприємством, значна
увага приділяється питанням виникнення та розвитку кризових явищ, а
також заходам виведення підприємства з кризи.
Антикризове управління є підсистемою загальної системи
управління підприємством по нейтралізації та попередженню кризових
явищ. Однак, в науковій літературі й досі відсутній єдиний погляд на
визначення її сутності.
Наразі існують два погляди на визначення сутності антикризового
управління: «вузький» та «широкий». До «вузького» відносять підходи
науковців, що зазначають необхідність використання антикризового
управління за умов вже наявної кризи; до «широкого» – підходи, що
виділяють антикризове управління як постійно діючу функцію,
незважаючи на характеристику стану підприємства [1, c. 165-166]. В
цілому обидва підходи сконцентровані на необхідності виходу
підприємства з кризи, запобігання та пом’якшення її негативних
наслідків.
Негативною рисою «вузького» підходу є те, що він не передбачає
проведення діагностики внутрішнього та зовнішнього середовища на
предмет виникнення кризового явища. Наслідком цього є низька
ефективність антикризових заходів, адже впроваджуються вони в
період кризи а не попереджають її. Недоліком «широкого» підходу є
здебільшого ототожнення його із звичайним процесом управлінням
підприємством.
Одним із інструментів реалізації антикризового управління
підприємством є антикризова стратегія. Вона допомагає виявити і
розвинути ринкові переваги, що є ключовими в конкурентній боротьбі
та налагодженню взаємовідносин із конкурентами. Стратегія
антикризового управління буде ефективною, якщо його тип відповідає
конкретній ситуації і наявності інших умов [2].
Основною метою реалізації антикризової стратегії є:
- забезпечення ліквідності і платоспроможності за рахунок
оптимального поєднання власних і залучених джерел фінансування;
- забезпечення високого рівня рентабельності та господарювання у
зоні прибутковості.
Вибір антикризової стратегії повинен відбуватися на основі
показника поточної неплатоспроможності підприємства, який
характеризує фінансовий стан підприємства. Показником ознак
поточної
неплатоспроможності
підприємства
за
наявності
простроченої кредиторської заборгованості є різниця між сумою
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наявних грошових коштів, їх еквівалентів та інших активів та його
поточних зобов’язань.
Обрання відповідного оперативного механізму відбувається на
основі визначення характеру неплатоспроможності, індикатором якої є
коефіцієнт чистої поточної платоспроможності. Якщо коефіцієнт
чистої поточної платоспроможності більше одиниці, то необхідно
забезпечити прискорене переведення частини ліквідних оборотних
активів у грошові засоби. У разі ж, якщо коефіцієнт чистої поточної
платоспроможності менше одиниці, то необхідне негайне повне або
часткове припинення інвестування необоротних активів підприємства.
На основі аналізу показників оцінки фінансового стану
підприємства, ймовірності настання банкрутства та портфельного
аналізу встановлюється яку стратегію підприємству доцільно
застосувати. Це може бути антикризова комбінована стратегія
(стабілізації та зростання). Яка спрямована на стабілізацію діяльності
підприємства та посилення його конкурентних позицій на ринку, у
тому числі за рахунок покращення роботи збутової мережі, що в
кінцевому підсумку, призведе до вирівнювання обсягів продажів з
наступним їх зростанням.
Або ж стратегія згортання діяльності, виходу з ринку або
перепрофілювання підприємства і виходу на інший ринок із
продукцією зовсім іншого призначення.
Антикризова стратегія стабілізації включає низку внутрішніх
механізмів, які забезпечують реалізацію термінових заходів щодо
підвищення ліквідності та платоспроможності, реорганізації структури
балансу підприємства за рахунок зменшення неліквідних статей,
залучення інвестицій для покращення якості технологічного процесу.
За кожен етап фінансової стабілізації відповідають певні
механізми, які поділяють на оперативні, тактичні і стратегічні.
На етапі усунення неплатоспроможності потрібно задіяти
оперативний механізм, який полягає у «відсіканні зайвого», тобто
зменшення виробництва нерентабельних видів продукції, виведення з
експлуатації основних засобів, які безпосередньо не задіяні в процесі
виробництва але обтяжують баланс, оптимізація системи управління
виробничими запасами та дебіторською заборгованістю тощо.
На етапі відновлення фінансової стабільності необхідним є
застосування таких тактичних заходів, які базуються на використанні
моделі фінансової рівноваги, за якої надходження грошових коштів
підприємства повинні дорівнювати або перевищувати потребу в
капіталі для виконання поточних платіжних зобов’язань.
На етапі зміни фінансової стратегії з метою прискорення
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економічного росту в дію включається стратегічний захід, що
базується на використанні моделей фінансової підтримки
пришвидшеного росту.
Отже, в ході реалізації антикризової стратегії підприємствам
необхідно вести облік, контроль та аналіз витрат. Аналізувати витрати
може окремий підрозділ, фахівці якого повинні бути спеціалістами,
як із фінансового менеджменту так із технології виробництва, які б
визначали доцільність витрат, можливість їх зменшення чи
уникнення. Визначали можливості збільшення результату:
підвищення продуктивності, підвищення прибутковості, додаткові
джерела отримання прибутку тощо.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
ПІДПРИЄМСТВА
Значну частину фінансового менеджменту складає політика
управління оборотними активами підприємства. Достатність
обсягу, структура формування оборотних активів підприємства
мають велике значення для забезпечення його задовільного
фінансового стану. Передумовою розробки ефективної політики
управління
оборотними
активами
є
аналіз
можливих
методологічних підходів до її формування.
І.О. Бланк [2] розрізняє політики управління оборотними
активами у відповідності до поділу самих оборотних активів на
постійну й змінну частини. Під постійною частиною оборотних
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активів автор вважає той їх мінімум, що забезпечує підприємству
здійснення його операційної діяльності. Розмір постійної частини
не залежить від сезонних коливань обсягу виробництва і реалізації
продукції. Змінна частина навпаки ж залежить від коливань
пов’язаних із сезонною зміною обсягів діяльності. Таким чином,
І.О. Бланк [2] виділяє три основні підходи щодо фінансування
оборотних активів підприємства: консервативний, помірний або
компромісний та агресивний.
Суть консервативного підходу полягає в тому, що постійна
частина оборотних активів та орієнтовно половина змінної частини
фінансується за рахунок власного й довгострокового позикового
капіталу, а інша половина змінної частини – за рахунок
короткострокового позикового капіталу. Даний підхід найменше
орієнтований на короткостроковий капітал.
Зміст помірного підходу допускає, що постійна частина
оборотних активів фінансується за рахунок власного й
довгострокового
позикового
капіталу,
в
той
час
як
короткостроковий позиковий капітал фінансує всю частину змінної
частини оборотних активів.
Сутність агресивного підходу передбачає фінансування
невеликої частини постійних оборотних активів (не більше 50%) за
рахунок власного й довгострокового позикового капіталу, а
короткостроковий позиковий капітал використовують для
формування іншої частки постійних оборотних активів та усієї
змінної. Використання такого підходу може створити проблеми
підприємству при забезпеченні його поточної платоспроможності
та фінансової стійкості. Але в той же час агресивний підхід
дозволяє проводити операційну діяльність з мінімальними
потребами у власному капіталі, а це значить, що в інших рівних
умовах забезпечить високий рівень рентабельності. За цим
підходом вартість капіталу підприємства мінімізується.
Узагальнимо розглянуті підходи до формування політики
управління оборотними активами на рис. 1.
Щоб визначити який тип політики управління оборотними
активами обрало підприємство використовують коефіцієнт чистих
оборотних активів (або чистого робочого капіталу). За його
мінімального значення підприємство використовує політику
агресивного типу, якщо ж значення показника наближається до
одиниці – це політика консервативного типу.
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Підходи до формування політики управління оборотними
активами підприємства
Консервативний

Помірний
(компромісний)
Забезпечує
прийнятний

Забезпечує високий рівень
фінансової стійкості (за
рахунок мінімального обсягу
використання
короткострокових позикових
засобів), максимізує
вартість капіталу та
мінімізує рентабельність
власного капіталу
підприємства

рівень фінансової стійкості
підприєсмтва та
рентабельність використання
власного капіталу, наближену
до середньоринкової норми
прибутку на капітал

Агресивний
Полягає в мінімізації всіх страхових резервів по
окремих елементах оборотних активів. В умовах
відсутності збоїв у виробничій діяльності такий підхід
дозволяє одержати найбільш високий рівень
ефективності використання оборотних активів
Рис. 1. Підходи до формування політики управління оборотними
активами
Абрютіна М.С. [1] розробила методику, розрахунки якої полягають у
тому, щоб визначити рівень достатності (недостатності) власного капіталу,
щоб забезпечити нефінансові (продуктивні) активи.
При перевищенні власного капіталу над необхідністю в нефінансових
активах утворюється капітал, який міститься у фінансових активах та бере
участь у керуванні фінансово-економічною стійкістю. Кожному
підприємству рекомендується визначити точку фінансово-економічної
рівноваги, щоб в цій точці нефінансові активи забезпечувалися власним
капіталом, а вже фінансові активи покривалися зобов’язаннями
підприємства. Це було б ідеально. Але на практиці майже завжди є місце
для відхилення в позитивну або негативну сторону. Розмір відхилення в ту
або ж в іншу сторону допомагає оцінити стан та зміну фінансовоекономічної стійкості підприємства. Варто зазначити, що методика М.С.
Абрютіної застосовується для торговельних підприємств.
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Визначаючи основні типи політики управління оборотними активами
підприємства досліджуваної сукупності, використовуючи методику
Абрютіної,
прогнозується
накладення
структурованого
пасиву
бухгалтерського балансу на структурований актив, що дасть уявлення про
майно підприємства, яке досліджується:
- перевіряється чи активи цього виду є власністю підприємства або ж
покриттям зобов'язань, а ще чи є у розпорядженні підприємства вільний,
власний капітал, представлений у формі фінансових ресурсів;
- натомість підсумків активу та пасиву – є один підсумок – це величина
вартості майна підприємства.
Крейніна М.Н. [3] запропонувала методику, яка базується на аналізі
системи показників. В дану систему входить дванадцять коефіцієнтів
фінансової стійкості. Ці коефіцієнти глибинно оцінюють структуру капіталу
та активів підприємства. Що стосується довгострокової перспективи, то
оцінюючи фінансову стійкість М.Н.Крейніна обрала такі коефіцієнти:
співвідношення власних і позикових коштів; маневреність власних коштів;
структура довгострокових вкладень; забезпеченість запасів власними
джерелами фінансування; стійке фінансування; реальна вартість майна.
Далі автор пропонує обмежитися трьома основними показниками, котрі
користуються універсальним застосуванням та не залежать від характеру
діяльності й структури активів і пасивів підприємства: коефіцієнт
співвідношення власних і позикових коштів, коефіцієнт маневреності
власних коштів, коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами
фінансування. Оригінальність підходу М.Н.Крейніної характеризується
визначенням оптимального рівня досліджуваних коефіцієнтів.
Стоянова Є.С. [4] в своїх працях висвітлила політику комплексного
оперативного керування поточними активами й поточними пасивами. Суть
даного дослідження передбачає, з однієї сторони, поєднання різних типів
політик управління поточними активами, а з іншої, використання матриці
комплексного оперативного управління.
Вид політики управління оборотними активами водночас залежить та
показує специфічність складу і структури оборотних активів та фінансової
структури капіталу підприємства. Але це обумовлює великі труднощі,
формуючи критерії для оцінки, з метою встановлення типу політики
стосовно визначення поточної ситуації у господарсько-фінансовій
діяльності підприємства.
Таким чином, виокремивши деякі методики різних авторів, можемо
ототожнити, що політика управління оборотними активами підприємства
одночасно відображає як сформовані оборотні активи та за рахунок яких
джерел вони фінансуються, що відображається у фінансових результатах і
фінансовому становиші підприємства.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
НА ОСНОВІ СКОРОЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ВИРОБНИЧОГО
ЦИКЛУ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ
Економічний стан підприємства залежить від багатьох чинників, в тому
числі він тісно пов’язаний з часом, який витрачається на виготовлення
продукції, тобто з тривалістю виробничого циклу. Скорочення виробничого
циклу створює можливості вивільнення певної частини фінансових ресурсів
підприємства. В першу чергу через зменшення нормативу оборотних
коштів у незавершеному виробництві.
Розв’язання задачі скорочення виробничого циклу можна проводити
різними шляхами. Зокрема, через зниження затрат праці на основні
технологічні операції, за рахунок удосконалення конструкції й технології
виробу, підвищення його технологічності, отримання більш простих з
технологічного погляду поверхонь, підвищення рівня уніфікації деталей,
вибору раціональної заготовки. Крім того, заміна матеріалів, застосування
методів отримання заготовок з параметрами наближеними до готових
виробів дає змогу значно скоротити час виконання технологічних операцій.
Суттєво скоротити час виробничого циклу можна за рахунок зменшення
тривалості природних процесів, наприклад за рахунок скорочення часу
твердіння бетону в бетонних і залізобетонних конструкціях, висихання
фарби, клеїв, охолодження металу та інше.
Достатньо ефективним шляхом скорочення тривалості виробничого
циклу є зменшення тривалості витрат часу на виконання транспортних,
складських і контрольних операцій. Так, суміщення у часі процесів
складування, маркування, попереднього оброблення, транспортування, як
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це виконується, наприклад, при перевезенні бетону, використання методів
контролю виробів без зупинки устаткування, на якому виріб оброблюється,
механізація та автоматизація внутрішньо цехових перевезень,
впровадження конвеєрів, потокових ліній, роботів, маніпуляторів, дає змогу
широко використовувати паралельні методи здійснення основних і
допоміжних операцій, і відповідно скоротити загальний час їх виконання.
Поряд з цим, ефективними з економічної точки зору, шляхами
скорочення виробничого циклу в машинобудуванні є зменшення часу
перерв, які мають місце у виробничому процесі. Такі перерви носять назву
між операційні. Виникають вони при обробці партії деталей, адже не всі
деталі з яких складається виріб обробляють одночасно. Спричиняються між
операційні перерви також через порушення ходу виконання технологічного
процесу, коли попередня технологічна операція вже закінчилась, а робоче
місце на наступній операції не звільнилось. Перерви виникають на
складальних операціях, коли на робочі місця де відбувається процес
складання виробу несвоєчасно надходять всі найменування комплектуючих
деталей.
Скорочення часу перерв, на відміну від зниження затрат праці на
технологічні операції, не вимагає додаткових фінансових ресурсів, а
економічний результат може бути таким самим, а то й більшим. Так,
наприклад, для скорочення перерв партіонності може бути запроваджений
паралельний вид руху предметів праці по операціях технологічного процесу
замість послідовного.
Скоротити час виробничого циклу можна на основі вибору
раціональної черговості оброблювання групи різних деталей на декількох
робочих місцях. Наприклад, оптимальну черговість оброблювання групи
різних деталей на двох верстатах можна визначити за допомогою такого
правила: першою до виробництва береться деталь, що має найменшу
тривалість виконання операцій на першому верстаті, а останньою – та, яка
має найменшу тривалість виконання на другому.
Більш чітка організація подання комплектуючих деталей на складальні
операції дозволить зменшити втрати робочого часу через перерви
очікування. Повне завантаження роботою всіх робочих місць, своєчасна
подача заготовок, сировини всіх інших ресурсів також сприятиме
скороченню тривалості виробничого циклу виготовлення продукції, а отже
й зменшенню фінансових ресурсів, що забезпечують рух виробництва.
Суттєво сприяють скороченню тривалості виробничого циклу, без
залучення для свого впровадження додаткових фінансових ресурсів, заходи
спрямовані на підтримку виробничої та трудової дисципліни, недопущення
втрат робочого часу з причин незадовільного рівня організації праці та
виробництва, простоїв обладнання, ліквідація або суттєве зменшення браку
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у процесі виробництва. Приведення у відповідність складності робіт і
кваліфікації виконавців є однією з вимог раціональної організації праці та
виробництва, що унеможливлює перевищення витрат часу на виготовлення
продукції та її неякісне виготовлення.
Важливу роль у розв’язанні задачі недопущення збільшення тривалості
виробничого циклу відіграє оперативно-календарне планування і
регулювання виробництва. До функцій оперативно-календарного
планування щодо вирішення вищезазначених задач входить організація
поточного виконання виробничих завдань, які встановлені цеху, їх
деталізація і доведення до кожного робочого місця. У ході оперативнокалендарного планування і регулювання поточного руху виробничого
процесу ведеться оперативний облік, контроль та регулювання тривалості
виробничого циклу виготовлення продукції.
Важливим чинником, що забезпечує ефективну роботу системи
оперативного управління виробничим циклом, є інформація і правильна
організація інформаційних потоків. Своєчасне отримання інформації та її
достовірність, обсяги і швидкість доставки, значною мірою впливають на
ефективність управлінських рішень. Використання новітніх інформаційноуправлінських систем в організації регулювання й контролю виробництва
дає змогу:
– створити чітку організацію оперативно-календарного планування
виробничого процесу;
– забезпечити безперервність контролю і спостереження за ходом
виробництва та тривалістю виробничого циклу;
– швидко та точно реалізовувати всі управлінські рішення;
– отримати чітку систему оперативного управління виробничим
процесом.
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Людина у своїй господарській діяльності покладається на цінності,
які формують правила та стереотипи її поведінки (норми, обмеження,
санкції) у соціумі та встановлюють соціальні стандарти. Цінності
визначають як цілі суспільного розвитку і засоби їх досягнення, так
пріоритетність у виборі знань і здібностей.
Економічна культура є багаторівневою системною інституцією, що
формує інституційні структури, під впливом яких індивіди як вивіряють
свою поведінку, так і видозмінюють їх. Дж. Ходжсон підкреслює, що
«інституції є одночасно і об’єктивні «зовнішні» структури, і суб’єктивні,
«з голови людини», продукти людської поведінки. … Усі ми народжені
у світі з вже існуючими раніше інституціями, якими нагородила нас
історія»[1, с. 27-28].
На основі «економічних взаємодій» можна виокремити три рівні
економічної культури: 1) масова економічна культура (споживачі,
наймані працівники); 2) економічна культура осіб, що приймають
рішення на рівні організацій; 3) теоретична економічна культура [2,
с. 61].
На першому рівні знання, як елемент культури, не мають суттєвого
впливу на економічну поведінку людини, орієнованої передусім на
імітацію поведінки собі подібних. Масова економічна культура
втілюється у цінностях, знаннях і здібностях великої кількості
споживачів і найманих працівників. Вони приймають рішення за себе
(або свої сім’ї), переважно імітуючи, як правило, без критичного
осмислення успішні зразки поведінки свого оточення. На цьому рівні
цінності найважливіші, оскільки саме вони визначають масову
економічну поведінку, обумовлюють її стимули та обмеження.
Економічна культура менеджерів і керівників організацій
поширюється на значну частину людей, які делегували їм свої права у
прийнятті рішень. Саме до другого рівня, але із суттєвими
застереженнями, належить економічна культура підприємництва.
Застереження стосуються відмінностей між підприємництвом і
менеджментом щодо стратегічної орієнтації та організаційної структури.
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Менеджмент у стратегічній орієнтації тяжіє до виконання соціальних
зобов’язань, встановлення критеріїв оцінки діяльності підприємства та
системи планування і контролю за використанням наявних ресурсів.
Натомість підприємництво зорієнтоване на використання нових
можливостей у зв’язку зі змінами технологій, споживчих уподобань,
соціальних цінностей, політичної обстановки. Показово, що менеджмент
зорієнтований на ієрархічну організаційну структуру, яка передбачає
дотримання традицій фірми, необхідність чіткого розмежування
повноважень і відповідальності, дотримання науки управління.
Підприємництво організаційно зорієнтоване на використання
горизонтальних неформальних зв’язків, що передбачає узгодження дій
незалежних учасників процесу [3].
Теоретична економічна культура професійних економістів
скеровується на створення шаблонів поведінки для представників
першого і другого рівня. Професійні економісти тільки аналізують
поведінку інших, а самі не причетні до прийняття рішень. Вони,
приймаючи рішення, покладаються більше на теоретичні знання, а не на
панівні у суспільстві цінності.
Ціннісно-нормативний підхід у дослідженні економічної культури
дає нам підставу розглядати культуру провісницею права, тобто
з’ясувати походження правових норм, які разом з неофіційними
обмеженнями впливають на господарську поведінку людини. У цьому
контексті доречним і зрозумілим є запропоноване Д. Нортом
розмежування інституцій за рівнем їх формалізації у нормах права на
формальні і неформальні [4, с. 51-73].
Спільним для інституцій, що встановлюють неформальні
обмеження поведінки індивідів, є відсутність їх текстуального
закріплення у документі і правового механізму контролю за їх
дотриманням, але передусім саме вони забезпечують її стійкий характер.
Підкреслимо відому формулу: неформальні інституції створюють,
«невимушений порядок» (spontaneous order), що залучає людей до
усталених норм поведінки, оскільки вони запобігають матеріальним і
нематеріальним втратам навіть без правових механізмів стримування.
Натомість, формальні інституції – закріплені в офіційних інформаційних
джерелах правила і норми поведінки, формують «узаконений порядок»
(legal order), гарантом дотримання якого виступає держава.
Ті ж групи інституцій, що встановлюють формальні правила у
соціально-економічної діяльності індивіда чи групи, втілені у
конституції, законах, судових прецедентах, адміністративних актах
тощо.
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У сучасному суспільстві зростає значення політичних норм, які
регулюють поведінку людини у сфері політики. Норми політичної
культури суттєво впливають на встановлення правових норм
господарської діяльності, а тому з певними застереженнями можуть
розглядатися як з’єднувальна ланка між неформальними обмеженнями і
формальними правилами.
Інноваційний тип економічного зростання передбачає інноваційну
господарську культуру, характерними ознаками якої є неординарні
підходи та творчі пошуки, гнучкість організації, зорієнтованість на
нововведення. Таку культуру може забезпечити інституція
підприємництва, яка, проникаючи у всі сфери суспільства, сприятиме
зростанню
питомої
ваги
підприємницьких
мотивацій
та
конкурентоспроможності національної економіки.
Коли інституційна структура перебуває на стадії трансформації, то
стійкість інституцій, що зайняті її формуванням, буде залежати від
порівняльної ефективності альтернативних способів координації
господарської діяльності. Рівень ефективності механізмів координації
з’ясовується в результаті конкуренції інституцій (метаконкуренції).
Інституціям належить сформувати структуру для обміну, що
визначає трансформаційні і трансакційні витрати. Мотивація
економічних суб’єктів, складність середовища, здатність його ефективно
адаптувати (використовувати і впорядковувати) для досягнення
поставленої мети – визначають успішність інституційної структури.
Інституційна структура економіки всякої країни сформована під
дією попередньої економічної політики держави та спонтанного
еволюційного відбору найефективніших інститутів. Україна сьогодні не
має впорядкованої і стійкої інституційної структури, адекватної
механізму ринкової координації, отже використовувати методи
державного регулювання прямої і непрямої дії для підтримки
підприємництва слід обережно. Інституційна структура економіки
України містить не тільки інституції ринкового порядку, а тому різні
типи економічної координації конфліктують між собою. Надмірна опіка
з боку держави формотворчих інституційних процесів негативно
впливає на їхні темпи і якість. Парадокс у тому, що державне втручання
здійснюється, оскільки не спрацьовують ринкові механізми, а останні не
можуть ефективно функціонувати через відсутність необхідної
інституційної структури. Інституції можуть бути неефективними через
високий рівень витрат на трансформацію застарілих інституційних
структур.
До специфічних рис економічної культури української нації
належать: індивідуалізм, антиобщинність, прагнення до економічної
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самостійності, домінування приватних інтересів над суспільними,
антиавторитаризм, антиетатизм [5, с.79]. Риси економічної ментальності
українців
значно
пом’якшують
інерційність
пострадянських
інституційних структур в євроінтеграційних прагненнях України.
Імплементація інституції підприємництва до економічної системи
має передбачати аналіз внутрішніх механізмів її функціонування та
взаємодії між суб’єктами системи. Такий підхід дозволить адекватно
відстежити
ефективність
впровадження
інституційних
змін.
Ефективність не завжди має бути визначальним параметром
функціонування для певного роду інституцій, особливо у
трансформаційний період. Зміни у діяльності інституцій часто
відбуваються під впливом зміни цінностей, які обумовлюють їхнє
існування, або вони самі стають несумісними з іншими цінностями та
інституціями, але зовсім не через міркування ефективності.
Риси української економічної культури слід враховувати при
імплементації культури підприємництва до економічної системи
України, в основу якої має бути покладено не тільки традиційно
економічний успіх, але й служіння суспільним ідеалам, неперервність
традицій, гармонійність соціально-культурних зв’язків та якість життя.
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ДІАГНОСТИКА СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Ускладнення характеру діяльності підприємств в сучасних умовах
висуває нові вимоги до інструментів управління і, зокрема, до методів
дослідження і оцінки їх діяльності. Діагностика стану підприємства – це
не тільки дослідження процесів, що відбуваються в структурі самого
підприємства, це насамперед аналіз того середовища, у якому функціонує
фірма. Звичайно розділяють внутрішнє середовище фірми, фактори якого
визначаються цілком управлінськими рішеннями (мета фірми, її
структура, люди, технології), і маркетингову (зовнішню).
При формуванні системи для діагностики підприємства ми
розглядаємо тільки ті, котрі працюють у тій же галузі, що і підприємство,
стан якого ми діагностуємо. Це дає можливість звільнити нас від
необхідності враховувати фактори макросередовища [1]. Фактори
макросередовища прямо впливають на мікросередовище, обумовлюючи,
таким чином, міжгалузеве розходження на рівні макросередовища. У
межах же однієї галузі й одного регіону вплив надгалузевих факторів
інваріантний щодо підприємств, які здійснюють свій бізнес у цій галузі і
на цій території. Тому, взявши всі, які нас цікавлять підприємства в межах
однієї галузі, ми можемо позбутися складної задачі аналізу самої галузі
(можливостей і переваг галузі, її недоліків і слабкостей). Вплив
макросередовища при такому підході буде враховано, але не прямо, а
через внутрішньогалузеві фактори.
Система показників-індикаторів висуває певні вимоги до якості
вхідної інформації. Система показників – це узагальнена характеристика
діяльності фірми по більш, ніж одній ознаці у формі набору чисел,
кількість яких дорівнює числу ознак. У такій формі вхідна інформація, що
надходить на вхід системи діагностики придатна для подальшої обробки
за допомогою цієї системи. Однак не всі типи чисельно виражених
величин можуть бути включені до системи показників. До незадовільного
результату в цілому приведе використання експертних оцінок, оцінок по
шкалах, оцінок, отриманих у ході опитувань, так як не мають нічого
загального з об'єктивними вірогідносними оцінками і носять суб'єктивний
евристичний характер. Вони, звичайно, використовуються в ситуації
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невизначеності, коли рішення приймається під час відсутності
можливості підрахувати імовірність його успіху. Задача діагностики
відповідає ситуації ухвалення рішення в умовах ризику, де імовірність
одержання результату можна обчислити. Тільки коли показники
обчислені прямо (як майже усі фінансові показники), їхнє включення в
систему забезпечить і практичну цінність прийнятого рішення. Таким
чином,
система
показників
є
синтетичним
вираженням
внутрішньофірмових процесів, що обумовлюють характер стану
підприємства.
Труднощі полягають у тому, щоб підібрати такий набір показників,
що, з одного боку, задовольняв би вимоги вірогідності й об'єктивності
відображення процесів діяльності підприємства, з іншого, – описував би
їх докладно і всебічно, і, крім того, система показників стану
підприємства вибирається так, щоб уникнути дублювання інформації
різними показниками, тобто кожен показник характеризував би нове
явище в його діяльності. Ще одним критерієм якості системи показників
стану підприємства є порівнянність, виражена в можливості порівнювати
комерційні підприємства різного масштабу чи неоднакової структури.
Для цього обов'язкова наявність у системі показників декілька відносних
показників, що дозволяють самі по собі порівнювати результати бізнесу
різних підприємств.
Фінансовий аналіз хоча і не всебічно, але досить глибоко та
об'єктивно відбиває сильні і слабкі позиції підприємства. Практичні
приклади діагностики кризових станів підприємств підтверджують
бажаність орієнтації насамперед на показники результатів фінансової
діяльності, які використовуються на вході системи діагностики.
Безперервність фінансового контролю, що здійснюється відповідним
структурним підрозділом дає можливість проводити не тільки моментну,
але і безупинну за часом діагностику стану підприємства. Система
діагностики узагальнює результати оперативного контролю, частиною
якого є фінансовий контроль. У свою чергу, статистичний контроль
використовує інформацію про стан підприємства й інші дані
оперативного контролю для вироблення важливих управлінських рішень.
Фінанси далеко не вичерпують безліч усіх процесів, що відбуваються
в житті підприємства, і не дають характеристики всіх результатів його
діяльності. Однак фінансові показники використовуються під час аналізу
та інших сторін діяльності фірм, крім того існують і інші, не фінансові
категорії, що з успіхом можуть бути використані для кількісних
досліджень.
Рассел Акофф [2] виділяв чотири основних функціональних
підрозділи в організаційній структурі будь-якого підрозділу, що
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відповідають за: виробництво; збут (маркетинг); фінансування; кадри.
Вимога всебічного охоплення господарської діяльності диктує не
обмежувати дослідження стану підприємства тільки з погляду
успішності його фінансової діяльності, тому необхідно розробити такий
перелік показників, що характеризував би відповідні ознаки стану всіх
цих чотирьох блоків. Взаємопов’язаність і взаємодоповнюваність
основних організаційних блоків забезпечують можливість широкої та
докладної характеристики діяльності підприємства за чотирма групами
відповідних показників. При цьому формується узагальнений портрет
стану підприємства.
Виходячи з вимог до системи показників, а також обмежень, які
накладаються на нього, необхідно формувати перелік показників, що
визначають діяльність підприємства. Дослідивши існуючи погляди [3]
встановлено, що діагностика розвитку підприємства своїм змістом та
спрямуванням є діагностикою проблем, що виникли в процесі
функціонування підприємства в цілому, а не лише його фінансами. Тому
систему показників-індикаторів, вважаємо доцільним побудувати з
чотирьох найважливіших груп показників: фінансова діяльність,
маркетинг, виробнича діяльність, кадри.
Ці чотири основні організаційні функціональні підсистеми
підприємства діагностуються за допомогою ряду відповідних
показників-індикаторів. Перелік показників кожної групи є достатньо
різноманітним і їхня кількість в системі діагностики визначається
особливостями об’єкта та метою дослідження.
Усі вони є невід'ємною складовою життя підприємства, і успіх
реалізації своєї функції кожної з виділених підсистем впливає на
показники функціонування інших. У силу тісного зв'язку організаційних
підсистем проблеми хоча б в одній з них спричиняє кризу і в інших, що
призводить до кризи підприємства в цілому. Отже запропонований
підхід дозволять діагностувати проблеми, що виникли в процесі
функціонування підприємства в цілому.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОЇ ІНДУСТРІЇ
В складних умовах функціонування економіки України та
незважаючи на знецінення заробітної плати й збережень населення,
падіння платоспроможності господарюючих суб’єктів і їх довіри до
фінансових установ, на терені впливу світових страхових ринків та
інших макроекономічних факторів відбувається трансформація
страхової галузі країни в сучасну страхову індустрію. Відносно
поняття «страхова індустрія» в економічній літературі відсутнє
усталене визначення. На нашу думку, страхова індустрія – це
економічний простір або економічна система, де забезпечуються
страхові інтереси: майнові інтереси страхувальників та економічні
інтереси страховиків на основі співвідношення попиту та пропозиції.
І хоча страхова індустрія України в цілому вийшла на певний
рівень розвитку, проте поки що не стала реальним фактором
стабільності національної економіки й за своїми характеристиками не
відповідає сучасним тенденціям формування світової фінансової
системи.
За даними Нацкомфінпослуг загальна кількість страхових
компаній України станом на 30 червня 2017 року складає 300 (з них 36
life, 264 non-life), що відображає тенденцію до зменшення: так, станом
на 30.06.2017 порівняно з аналогічною датою 2016 року, кількість
компаній зменшилася на 43 СК.
В І півріччі 2017 року на ринку видів страхування інших, ніж
страхування життя, мав місце значний рівень конкуренції (Індекс
Герфіндаля – Гіршмана в 3 рази менше 1000), в той час як на ринку
страхування життя наявна помірна монополізація.
За даними forinsurer приріст чистих страхових премій у І кварталі
2017 року (+4,1%) відбувся за такими видами страхування: авіаційне
страхування (+42,2%), страхування здоров’я на випадок хвороби
(+37,8%), страхування медичних витрат (+25,6%), страхування від
нещасних випадків (+24,2%), медичне страхування (+16,6%),
автострахування (+11,7%). Водночас, спад чистих страхових премій
спостерігався зі страхування кредитів (-61,1%), страхування вантажів
та багажу (-35,%), страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ (-10,5%), страхування життя (-5,2%).
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Розмір валових страхових виплат за І півріччя 2017 року становив
4 783,9 млн. грн., у тому числі з видів страхування, інших, ніж
страхування життя – 4 518,0 млн. грн. (або 94,4%), зі страхування
життя – 265,9 млн. грн. (або 5,6%). І якщо показники страхового ринку
України ризикової сфери в 2017 році порівняно із 2016 роком мають
незначну тенденцію покращення, то в довгостроковій сфері
спостерігаємо протилежну тенденцію.
Так, відповідно до Звіту Нацкомфінпослуг у сфері страхування
життя за І півріччя 2017 року порівняно із 2016 роком страхові премії
скоротились на 5,3 % - з 1,314 млрд. грн. до 1,245 млрд. грн., а
кількість застрахованих фізичних осіб станом на 30.06.2017 р.
зменшилось на 1,4 % або на 59 269 осіб. За підсумками даного періоду
13 страховиків життя отримали від’ємне значення приросту резервів зі
страхування життя на загальну суму 145,7 млн. грн., що пов’язано із
достроковим розірванням договорів довгострокового страхування. А в
контексті пенсійної реформи в Україні така тенденція не відповідає
вимогам розвитку 3-рівневої системи пенсійного забезпечення.
Вимоги нормативів достатності активів станом на 30 червня 2017
року порушили 24 страхових компанії України (21 ризикових і 3 із
страхування життя),в той час як на аналогічну дату 2016 року таких
страховиків було 17 (14 ризикових і 3 із страхування життя). При
цьому норматив диверсифікації активів (розміщення страхових
резервів) не виконують 22 страхових компанії України, дефіцит
фінансових ресурсів у них складає 1,015 млрд грн.
Розміщення страхових резервів страховиків України має таку
структуру: депозити банків - 10,684 млрд грн, нерухомість - 2,566
млрд. грн; облігації - 998,1 млн грн; держоблігації - 5,682 млрд грн;
права вимоги до пере страховиків - 3,741 млрд грн. Найбільше
страхових резервів розміщується на депозитах банків.
Вітчизняний регулятор розробив Проект розпорядження «Про
затвердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи
достатності капіталу і платоспроможності, ліквідності, доходності,
якості активів страховика і ризикованості операцій страхування» з
метою реалізації норм Закону України «Про фінансові послуги і
державне регулювання ринків фінансових послуг», встановлення
обов’язкових критеріїв і нормативів забезпечення фінансової стійкості
страховиків і захисту інтересів страхувальників. Тобто страховики
повинні керуватись довгостроковими мотивами диверсифікації
діяльності і розміщення резервів, побудови надійної філіальної мережі,
залучення портфельних інвесторів.
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На відміну від банківського сектора економіки України, де активно
відбувається купівля та перепродаж операторів ринку, страховий
сектор ще залишається мало інтегрованим, а відтак є перспективним з
точки зору інвестицій. Окрім того, на страховий ринок України чекає
низка радикальних трансформацій щодо набору страхових продуктів,
бізнес-процесів, спрямованих на довгострокову перспективу, побудови
нової моделі страхування, орієнтованої на персоналізацію послуг,
спрощення обробки страхових претензій, зниження рівня страхових
витрат, перенесення акценту на здійснення превентивних заходів та
попередження настання страхових випадків.
Огляд сучасного стану страхового ринку України, науковотехнічного прогресу та нормативно-законодавчого поля, досвід
розвинутих країн і думка експертів, процеси євроінтеграції дозволяють
сформувати основні вагомі тенденції розвитку вітчизняної страхової
індустрії:
 новітні технології відкривають шлях до віртуальної взаємодії
страховиків та страхувальників (з 01 січня 2018 року вступить в дію
ЗУ про електронний страховий поліс), зростає кількість
спеціалізованих фірм, що працюють у вузьких ринкових нішах;
 активні, поінформовані клієнти у всіх демографічних групах
будуть надавати переваги таким операторам ринку, які
використовують нетрадиційні, сучасні методи взаємодії із споживачем,
а також будуть задовольняти їх очікування;
 масові види страхових продуктів стають дедалі більш
динамічними, вимагають від страховиків розробки гнучких та
адаптованих послуг, якими можна користуватись в режимі реального
часу, застосування ефективних засобів захисту приватної інформації і
спеціальних мереж, які складаються із датчиків збору даних, що
використовуються в страховій діяльності. Дані, отримані від таких
датчиків, дозволяють визначати та оцінювати ризики в реальному часі,
відповідно, оперативно пропонувати найбільш сприятливі ціни;
 координація нормативної діяльності і застосування галузевих
стандартів, уніфікація звітності та організаційно-фінансових вимог
набувають глобального характеру;
 підвищення ефективності бізнесу та встановлення його
стандартних критеріїв, зближення інтересів страховиків та
страхувальників.
Зазначені тенденції в розвитку страхової індустрії України
сприяють підвищення рівня страхового захисту та стабілізації
економіки в цілому.
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ФОРМИРОВАНИЕ АГРОТЕХНОПАРКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ
Устойчивое развитие аграрного сектора во многом связанно с
эффективностью инновационной деятельностью. В результате
освоения инноваций в производстве сельского хозяйства происходит
технико-технологическое, а также организационно-экономическое
обновление. Это в свою очередь способствует интеграции Узбекистана
в мировую экономику.
Одной из современных организационных форм освоения
инновационных разработок на производственных объектах АПК
должны стать агротехнополисы, агротехнопарки, агрокластеры,
бизнес-инкубаторы[4]. Именно в них, возможно, осуществлять
поточное комплексное освоение научно — технической продукции,
полученной в ходе реализации государственных, отраслевых, научно
— технических программ и международных проектов.
Создание необходимой инфраструктуры является важнейшим
элементом национальной инновационной системы Узбекистана.
Инфраструктура нацелена на оказание технической, информационной
и методологической помощи, а также на снижение рисков
инновационной деятельности за счёт вовлечения в проекты
государственного
финансирования.
Общими
принципами
формирования
инновационной
инфраструктуры
являются
комплексный характер оказываемых услуг на всех этапах
инновационного процесса и координация действий элементов
инновационной инфраструктуры при оказании услуг.
Начало технопаркам было положено в США в начале 1950-х годов,
когда был организован научный парк Стэнфордского университета
(штат Калифорния)[3].
Технопарки ориентированы на тематику и проблему, имеют
специфическую структуру, организацию функционирования, цели и
решаемые задачи[1].
Главная задача, которая ставится перед технопарками – содействие
инноваторам в коммерциализации инновационных идей: поиск
потенциальных заказчиков, проведение переговоров, предоставление
научно-лабораторной базы для доведения инновационного проекта до
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стадии апробации и внедрения в производство, участие в создании
новых производств малого бизнеса.[2]
По сравнению с аналогичными формированиями в других
секторах
экономики,
агротехнопарки
обладают
некоторой
спецификой, поскольку основные объекты их деятельности связаны с
землёй, почвенными разностями, с сельхозкультурами, животными,
сельхозтехникой и т. д. Однако эта специфика меньше всего касается
системы организации управления деятельностью этих образований.
Для сельскохозяйственного производства агротехнопарки — это
средство для ускоренного освоения сельхозпроизводителями и
субъектами инфраструктуры технических, технологических и
организационно-экономических
нововведений,оказывающих
существенное
влияние
на
повышение
эффективности
их
функционирования.
Агротехнопарки дают наибольший эффект в освоении технологий
возделывания сельскохозяйственных культур в целях комплексной
оценки и адаптации новых технологических процессов к условиям
производства и дальнейшего тиражирования технологических
проектов в сельскохозяйственные предприятия с однотипными
почвенно-климатическими и производственными условиями и
специализацией хозяйства, новой техники, сортов и пород животных,
средств
химизации,
способов
организации
и
управления
предприятиями.
Формирование агротехнопарков в Узбекистане даст возможность
решить ряд вопросов: обеспечение взаимовыгодного партнёрства
между научными организациями и сельхозпроизводителями, в-первую
очередь фермерскими хозяйствами, в целях внедрения инновационных
разработок на основе конкурса; экономия время внедрения,
проведения производственного опыта и серийного производства
законченных разработок на предприятиях аграрного сектора;
концентрация финансовых ресурсов различных инвесторов для
внедрения в объектах агротехнопарка инновационных технологий,
машин и оборудования.
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ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ПРАЦЕЮ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Питання впливу задоволення працею на її ефективність є досить
актуальним. Адже коли персонал підприємства отримує задоволення
від тої діяльності яку він виконує то відповідно вихідна продукція має
кращу якість, стосунки в колективі налагоджуються. Основним є те що
покращується ефективність діяльності персоналу в результаті цього
кращі показники дохідності підприємства.
Питанням задоволеності працею займались такі вчені, як В.А.
Ядов, А.А. Киссель, Т.А. Кітвель, А.А. Мурутар, И.М. Попова, Н.Ф.
Наумова, Ф. Тейлор, А. Файоль, Е. Мейо, Г. Форд, А. Маслоу, Д. МакГрегор, К. Альдерфер, Д. Мак -Клелланд, Ф. Херцберг, Л. Портер, Е.
Лоутер, В. Врум, Р. Хьюзман, Дж. Хатфілд, У.Е. Демінг, Б.Ф. Скіннер
та інші.
Задоволення працею – це співвідношення певних запитів
працівника щодо умов, змісту, оплати праці з існуючими умовами на
підприємстві. Тобто це суб’єктивна оцінка працівником своїх запитів
щодо умов на підприємстві в яких він виконує свої професійні
обов’язки.
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В свою чергу, ефективність – це досягнення кращого результату з
використанням менших витрат тих чи інших ресурсів. Ефективною
можна вважати працю, якщо є максимальний результат за мінімальних
витрат праці. Результатом варто вважати отриманий дохід внаслідок
реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг. Загалом
ефективність
праці
вимірюється
інтенсивністю,
якістю
й
продуктивністю праці. Саме ці показники характеризують кількісні та
якісні наслідки роботи підприємства і працівника.
Продуктивність праці – це найважливіший із показників
ефективності праці, що виражається відношенням виробленої
продукції (послуг) до відповідних витрат безпосередньої, живої праці.
Інтенсивність праці – ступінь напруженості праці в процесі
виробництва. Цей показник характеризує витрати фізичних та
нервових зусиль, які потрібні працівникові для виконання своєї
роботи. Якість праці – це сукупність властивостей процесу трудової
діяльності, зумовлених здатністю і прагненням працівника (колективу)
виконувати певне завдання відповідно до встановлених вимог. Варто
зазначити, що зростання показників ефективності праці не лише
визначає розвиток підприємства, а й відповідає принципам мінімізації
витрат виробництва, а отже, слугує основним критерієм
результативності управління на всіх рівнях. На наш погляд,
задоволеність працівників матеріальними умовами праці (заробітною
платою, матеріальною допомогою тощо) не у всіх випадках
призводить до підвищення результативності праці.
Задоволеність працею відіграє важливу роль в умовах
підприємства, а саме задоволений персонал приносить більше користі
ніж незадоволений.
Незадоволений намагається використати різні способи аби не
виконувати професійні обов’язки або виконує їх неналежним чином,
що спричиняє недостатню ефективність діяльності підприємства.
Задоволений в свою чергу навпаки намагається якнайкраще
виконати свої обов’язки виготовити продукцію кращої якості та
приносить підприємству кращий дохід, допомагає залучити кращих
покупців продукції, кращих постачальників сировини та матеріалів.
Виходячи з цього можна зробити висновок, що задоволеність і
ефективність тісно пов’язанні поняття та мають залежність один від
одного. Тобто залежно від того як почуваються працівники в умовах
підприємства такі фінансові результати відображає підприємство.
Працівники можуть відчувати такі форми задоволеністю працею:
прогресивна, стабільна задоволеність працею, задоволеність працею в
змиреності (задоволеність коли людина звиклась зі своєю працею),
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конструктивна незадоволеність працею, фіксована незадоволеність і
псевдозадоволеність працею.
Прогресивна задоволеність працею характеризується тим, що
людина відчуває радість від роботи в цілому. Збільшуючи рівень
прагнення, людина пробує досягати навіть більш високого рівня
задоволеності. Тому «творча незадоволеність» щодо деяких аспектів
робочої ситуації може бути невід’ємною частиною цієї форми. При
даній формі задоволення працівник намагається проявити якнайкраще
результати своєї діяльності і тим самим є висока ефективність
діяльності.
Стабільна задоволеність працею відображає, що людина відчуває
задоволеність від конкретної роботи, але мотивований на підтримку
рівня прагнення і приємного стану задоволеності. Збільшення рівня
прагнення сконцентровано на інших сферах життя через недостатні
стимули в роботі. Тобто при даній формі ефективність діяльності теж
на гідному рівні, проте якщо підприємство удосконалить систему
мотивації то, і підвищиться задоволеність праце, і ефективність
діяльності підприємства.
Задоволеність працею в змиреності характеризується тим, що
людина відчуває неясну незадоволеність від роботи і знижує рівень
прагнення, щоб пристосовуватися до негативних аспектів робочої
ситуації на більш низькому рівні. Зменшуючи рівень прагнення, він в
змозі знову досягти позитивного стану задоволеності. І на основі цього
ефективність діяльності має достатній рівень, хоча знаходиться на
межі зменшення.
Конструктивна незадоволеність працею це коли людина відчуває
себе незадоволеною роботою. При підтримці рівня прагнення він
пробує справлятися з ситуацією за допомогою спроб вирішити
проблеми на основі вироблення достатньої терпимості до фрустрації,
досади. Крім того, йому доступні осмислені дії в рамках цільової
орієнтації і мотивації, спрямовані на зміну робочої ситуації. При цій
формі незадоволення ефективність діяльності теж має недостатній
рівень, що має негативний вплив на фінансові показники діяльності
підприємства.
Фіксована незадоволеність працею характеризується людина
відчуває себе незадоволеною роботою. Підтримуючи рівень прагнення
на постійному рівні, він не пробує впоратися з ситуацією спробами
вирішити проблеми. Терпимість до фрустрації призводить до того, що
механізми захисту, необхідні для докладання зусиль для вирішення
проблеми, здаються виходять за межі будь–якої можливості. Тому
індивідуум застряє на своїх проблемах, і не виключено патологічний
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розвиток подій. Тобто в цьому випадку ефективність діяльності
підприємства буде вкрай низькою і йому необхідно вживати заходи
задля підвищення задоволення у своїх працівників і тим самим
підвищення ефективності.
Ще одна форма це псевдозадоволеність працею і являє собою
людина відчуває себе незадоволеною роботою. При зіткненні з
нерозв’язними проблемами або дратівливими умовами на роботі і при
підтримці прагнення на одному рівні, наприклад, через мотивації до
певного виду досягнень або через жорсткість соціальних стандартів,
викривлене сприйняття або заперечення негативній робочій ситуації
можуть закінчитися псевдозадоволеність працею. При даній формі
також ефективність діяльності знаходиться в критичному стані і
керівництву підприємства необхідно вживати заходи по подоланню
цієї ситуації.
Таким чином можна зробити висновок, що задоволеність працею
працівників підприємства і ефективність діяльності підприємства є
взаємозалежними показниками. Тобто якщо задоволеність від роботи у
працівників знаходиться на високому рівні то і ефективність
діяльності підприємства буде знаходитись на гідному рівні, тобто
підприємство отримуватиме кращий результат за менші витрати і
відповідно кращі фінансові показники дохідності.
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УСЛУГИ СЛУЖБЫ АГРОСЕРВИСА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВА
В современное агропромышленное производство, особенно его
сельская хохяйства, основано на применении все более сложных и
наукоемких видов машин и механизмов, которые эксплуатируются в
экстремальных природных и технологических условиях. В этой связи,
когда сельхозтоваропроизводители ощущают дефицит техники,
оборудования, запасных частей - становится особенно актуальной
проблема ремонтного обслуживания. К тому же, при разрушенной
системе ресурсного обеспечения аграрной сферы, существенно
повышается роль технического сервиса и расширяется поле его деятельности. Это объясняется тем, что при отсутствии эффективного материальнотехнического обеспечения сельского хозяйства из-за нарушения экономических отношений с поставщиками средств производства, изготовители
техники для села также находятся в тяжелом финансовом положении
вследствие трудностей ее сбыта.
Развитие новых форм собственности и хозяйствования значительно
расширили круг потребителей услуг, изменили их номенклатуру. В этих
условиях повышаются требования к комплексности услуг, их оперативности, надежности, более полному соответствию интересам и нуждам потребителей.
Переход сельскохозяйственных товаропроизводителей на рыночные
условия хозяйствования оказал существенное воздействие на уровень
спроса услуг обслуживающих предприятий. Отказ сельскохозяйственных
предприятий от значительного количества услуг является оправданным с
точки зрения их экономии, с другой стороны, эти услуги не могут быть оплачены службам агросервиса из-за катастрофического финансового состояния предприятий аграрной сферы. Другой важнейшей причиной снижения спроса на услуги агросервиса является неудовлетворенность
хозяйств стоимостью работ, частыми нарушениями сроков их
выполнения, а также низким уровнем качества выполнения этих работ.
Важным условием реализации рыночных производственноэкономических отношений сельскохозяйственных и агросервисных предприятий является место последних в общей системе организации и управления агропромышленным производством. Организационно экономические принципы, заложенные при формировании обслуживающих предприятий, должны быть сохранены и при новых условиях хозяйст317

вования. Коллегиальное руководство агросервисными предприятиями со
стороны потребителей услуг было прогрессивным шагом в организации
взаимоотношений сельскохозяйственных и обслуживающих предприятий.
Это способствовало значительному снижению объемов работ, передаваемых обслуживающим предприятиям, в связи с экономичностью выполнения их собственными силами, снижению затрат по основным видам услуг.
Выделение материально-технического снабжения в самостоятельную систему способствовало более полному и комплексному обеспечению ресурсами аграрной сферы.
Агросервис является составной частью инфраструктуры сельского
хозяйства и специализируется на производственном обслуживании
аграрного сектора экономики.
Производственное обслуживание сельского хозяйства, основная цель
которого состоит в удовлетворении материально-технических потребностей сельских товаропроизводителей, занимает промежуточное положение
между фондопроизводящими отраслями и потребителями услуг в АПК.
Дальнейшее развитие агросервиса в современных условиях диктуется качественно новым состоянием сельского хозяйства в связи с переходом в
рыночные отношения.
Сложившаяся структура сельскохозяйственного производства вызывает необходимость повышения эффективности не только сельского хозяйства, но и других видов деятельности АПК, составляющие производственно-технологические системы, созданные для обслуживания аграрного
сектора.
Анализ функционирования агросервиса в рыночных отношениях показал об его недостаточной ориентации на достижение конечной цели
АПК и выгодности сотрудничества с сельскими товаропроизводителями. В
результате вся система не находит адекватного отображения в функциональной структуре агропромышленного производства, предполагающей
взаимоувязку и соподчинение отдельных стадий воспроизводства в АПК.
Это является одной из главных причин неустойчивости развития сельского
хозяйства, поскольку технологические и организационно-экономические
условия функционирования отрасли в рыночных условиях оказались недостаточно гибкими, чтобы оперативно реагировать на складывающиеся
природно-экономические и конъюнктурные условия. Структура фондопроизводящих и услуги обслуживающих отраслей для сельского хозяйства
неадекватна требованиям потребителей. В результате этого
сельскохозяйтвенные товаропроизводители не имеют возможность в
полную меру использовать биоклиматический потенциал.
Современный характер межотраслевых связей в АПК обуславливает
необходимость более тесной увязки результатов деятельности обслужи318

вающей сферы с конечными результатами производства комплекса, на которые
она
оказывает
воздействие.
Оценочные
показатели
обслуживающих предприятий должны отражать не только объемы и
качество работ, но и их эффективность для сельского хозяйства.
Рынок создается производителями и потребителями. Посредники,
какую бы значимость они не представляли, размещаются между двумя
основными рыночными партнерами и выполняют связующую роль,
активно воздействуя на процесс продвижения товаров и денежных
средств. Нельзя признать ситуацию нормальной, когда производители и
потребители в большей мере испытывают на себе воздействие кризиса,
чем посредники.
Основной идеей современной концепции развития деятельности
предприятий агросервиса является сохранение их в сельское хозяйства
при усилении регулирующей роли государства, которая принимает
формы соответствующие рыночной экономике. В настоящее время
агросервисные предприятия несут черты отраслевых структур, претендуя
на монопольное развитие и устанавливая конкуренцию между собой за
сферы влияния, государственную поддержку и управление ресурсами.
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СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Ефективність функціонування підприємства залежить від
раціонального використання усіх видів ресурсів, що обумовлює
необхідність переходу до єдиної системи управління витратами.
Перевагами цієї системи є: забезпечення конкурентоспроможності
продукції та послуг шляхом більш низьких витрат і цін; наявність
якісної інформації про собівартість окремих видів продукції та її
позиції на ринку у порівнянні з іншими; надання об’єктивних даних
для упорядкування бюджету підприємства.
Витрати та собівартість є найважливішими економічними
категоріями. Їхній рівень багато в чому визначає розмір прибутку і
рентабельності підприємства, ефективність його господарської
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діяльності. Зниження й оптимізація витрат є одними з основних
напрямків удосконалювання економічної діяльності кожного
підприємства. Для забезпечення ефективного менеджменту необхідно
організувати управління витратами в різних аспектах – за
технологіями (звичайні, інтенсивні тощо), центрами відповідальності,
видами продукції, відповідальними особами. Це дасть змогу всебічно
аналізувати рівень витрат та встановлювати їх відповідність
визначеним нормам.
Система управління витратами була створена інженерами і
технологами у другій половині ХІХ ст. у США. Її мета формулювалася
так: надання інформаційної допомоги управлінцям, контроль і
прогнозування витрат, вибір найефективніших шляхів розвитку
підприємства, прийняття оперативних управлінських рішень. Суть
системи полягає у забезпеченні інформації для управління
підприємством. На підставі одержаних даних, аналізу прогнозів та
виробничих бюджетів система управління витратами забезпечує
планування господарської діяльності. Особливість цієї системи
полягає в її орієнтації на детальний облік витрат на виробництво,
пов’язаних з використанням ресурсів і калькулюванням собівартості
продукції з метою вишукування резервів зниження витрат на одиницю
продукції [1, с. 274].
В сучасних умовах господарювання, система управління
витратами має бути спрямована на вирішення наступних завдань:
здійснення контролю за ходом господарської діяльності підприємства;
виявлення тенденцій змін рівня, обсягу та структури витрат на обсяг
виробництва та одиницю продукції; збір, аналіз інформації про
витрати; нормування, планування витрат у розрізі елементів,
виробничих підрозділів і видів продукції; пошук резервів економії
ресурсів й оптимізації витрат [7, с. 163].
Отже, система управління витратами – це сукупність
взаємопов’язаних елементів, методів і механізмів, що діють в межах
функціональних обов’язків і утворюють певну цілісність, за
допомогою яких узагальнюються процеси постачання, використання
ресурсів, вирішуються чітко поставлені цілі, реалізуються тактичні і
стратегічні плани [2, с. 71].
Система управління витратами повинна забезпечити менеджерів
підприємства такою інформацією, яка дозволить:
— приймати управлінські рішення з урахуванням їхніх
економічних наслідків;
— контролювати витрати у зіставленні з нормами (стандартами,
бюджетами та ін.);
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— формувати економічну стратегію розвитку підприємства;
— оцінювати формування собівартості та прибутку протягом
виробничого періоду;
— оцінювати витрати в розрізі структурних підрозділів
підприємства та окремих видів продукції;
— приймати рішення стосовно доцільності здійснення окремих
виробництв, ефективності використання ресурсів.
В системі управління витратами підприємства доцільно виділити
керівну підсистему – суб’єкт управління, тобто посадові особи і
підрозділи, які повинні приймати і реалізувати управлінські рішення
щодо витрат та керовану підсистему (об’єкт управління) – витрати за
їх видами, місцями виникнення та чинниками впливу, центрами
відповідальності тощо. Водночас, враховуючи характер і терміни
прийняття управлінських рішень в системі управління витратами
підприємства необхідно виділити підсистеми стратегічного та
тактичного управління. Процес управління витратами підприємства
доцільно також розділити на підсистеми управління витратами на
залучення ресурсів, забезпечення, збереження та використання
ресурсів. Такий підхід дає можливість виявити існуючі на
підприємстві резерви зниження рівня витрат на етапах формування
підприємницької стратегії, залучення ресурсів, планування виробничої
програми, організації виробництва і реалізації продукції [3, с. 404].
Виявлення теперішніх проблем формування та контролю витрат на
підприємстві зводиться до визначення причин недостатньої
оперативності обліку, відсутності надійних критеріїв оцінки
ефективності
діяльності
в
сфері
управління
витратами,
недорозвиненості системи мотивації. Враховуючи зазначене,
необхідним є активний вплив на виробничі витрати методами
регулювання, контролю, внесення своєчасних змін у процесі
виробництва. Цей напрям базується на методах обліку по центрах
виникнення витрат і центрах відповідальності. Реалізація цього впливу
дасть можливість забезпечувати своєчасний контроль за динамікою
витрат виробництва.
Отже, управління витратами полягає у цілеспрямованому впливі
на витрати для зміни їхнього складу, структури або поведінки у
зв’язку зі зміною умов виробничої діяльності підприємства.
Удосконалення системи управління витратами націлене на постійний
пошук і виявлення резервів економії ресурсів, нормування їх витрат,
планування, облік та аналіз витрат за їх видами, стимулювання
ресурсозбереження і зниження витрат з метою підвищення
ефективності фінансової діяльності підприємства.
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Формування ефективної моделі управління витратами включає
такі етапи:
- розробку системи норм і нормативів по окремих позиціях статей
витрат;
- запровадження системи планування контролю, розрахунку і
факторного аналізу відхилень фактичних даних від планових;
- встановлення відповідальності керівників центру витрат за
виконання планових завдань по регульованих видах витрат;
- затвердження порядку збору і передачі даних;
- налагодження даних у режимі реального часу по мірі формування
первинних документів по затратах;
- розроблення і запровадження системи заохочення за досягнення
економії витрат [4, с. 92].
Побудову та удосконалення системи управління витратами на
підприємствах пропонується здійснювати шляхом:
- виділення основних понять і процедур, системи управління
витратами;
- виявлення чинних проблем формування та контролю витрат на
підприємстві;
- формування моделі управління витратами з урахуванням
особливостей галузі та підприємства;
- побудови інформаційної системи;
- адаптації документообігу до обраної інформаційної системи;
- розподілу відповідальності за формування витрат і створення
механізму мотивації та стимулювання їх зниження.
Варто наголосити, що система управління витратами повинна
впроваджуватися на комплексній основі, забезпечуючи взаємозалежне
вирішення поставлених завдань. Тільки такий підхід буде сприяти
стрімкому зростанню економічної ефективності роботи підприємства.
Таким чином, в умовах ринкової економіки удосконалення
управління витратами повинно означати створення єдиної, раціональної,
чітко та безперебійно функціонуючої системи з певними цільовими
установками та взаємопов’язаними елементами. Удосконалення системи
управління витратами повинно бути націлене на постійний пошук і
виявлення резервів економії ресурсів, нормування їх витрат, планування,
облік та аналіз витрат за їх видами, стимулювання ресурсозбереження і
зниження витрат з метою підвищення ефективності фінансовогосподарської діяльності підприємства.
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ХНЕУ ім. С. Кузнеця
ФУНКЦІЇ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Визначення основних особливостей венчурного капіталу дозволяє
уточнити його основні функції у інноваційній економіці. Як і будьякий капітал, венчурний капітал об'єктивно прагне до самозростання,
однак, з огляду на його особливості, можна зробити висновок, що він
здійснює це не через виробництво товарів, а через інноваційне
виробництво, тобто за допомогою об'єднання окремих стадій
дослідження і виробництва, праці різноманітної кваліфікації , а також
різних факторів виробництва в інноваційній діяльності [ 1].
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Під час переходу венчурного капіталу з однієї стадії до іншої у
життєвому циклі відбувається зміна його ролі при одночасній зміні його
форм: грошової, фінансової, фізичної. Зазвичай, різним формам
венчурного капіталу відповідають різні функції, хоча є і так звані
наскрізні функції, які венчурний капітал виконує в усіх або більшості
своїх форм. Основні функції венчурного капіталу розглянуті нижче [2].
Науково-виробнича функція – це основна функція венчурного
капіталу, яка спрямована на забезпечення інноваційної та ділової
активності та у підсумку сприяє економічному зростанню виробничих
та господарських систем. Така функція активізує інтелектуальну та
кадрову підготовку інноваційного виробництва Залучення венчурного
капіталу в інноваційну сферу, у наукоємні високотехнологічні галузі
виробництва, пов'язане з появою нової категорії інвесторів, які не
тільки вливають кошти в інноваційні проекти, а й безпосередньо
приймають участь у розробці та управлінні такими проектами.
Функція комерціалізації інноваційної діяльності це одна з
основних функцій венчурного капіталу, яку можна також назвати
функцією інкубації інноваційного підприємництва. Вона дозволяє
вирішувати декілька важливих питань, а саме [1]: зміцнювати
інтеграцію науки, виробництва та ринку; розвивати мале
підприємництво, раціонально поєднуючи різні ресурси для
технологічного
оновлення
підприємств;
підвищувати
конкурентоспроможність
виробничих
підприємств;
сприяти
економічній стійкості підприємств; скорочувати час від розробки ідеї
нового продукту до його впровадження.
Функція інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності –
походить від першої функції, яку конкретизує у повній мірі. Розвиток
венчурного капіталу пройшов періоди підйомів та спадів, тобто він є
циклічним. Венчурний капітал не вирішує усіх завдань повного
інвестиційного забезпечення інноваційної сфери, однак не слід
зменшувати або взагалі не враховувати його значення у ресурсному
забезпеченні сучасного технологічного оновлення виробництва,
оскільки саме венчурні інвестиції стали рушійною силою для
створення нових продуктів і технологій, наприклад електрографії,
вакуумних ламп, кулькових ручок, пеніциліну, реактивних двигунів,
кольорового фотопаперу, тощо [3, 4].
Функція структурного оновлення економіки забезпечується у
результаті впливу венчурного капіталу на розвиток малого інноваційного
підприємництва шляхом активізації процесу зростання нових
конкурентоспроможних підприємств з принципово новою технологічною
базою, а також активної участі у формуванні інноваційної інфраструктури.
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Становлення венчурного бізнесу відбулося одночасно з бурхливим
розвитком нових галузей, а саме виробництва персональних комп'ютерів і
біотехнологій, і супроводжувалося безпрецедентним зростанням кількості
малих і середніх підприємств, що стали так званими інкубаторами для
великої кількості новаторських ідей, що народжуються у фундаментальній
або прикладній науці. Масштаби венчурної індустрії, нині існуючої в світі,
оцінюються сумою близько 200 млрд. дол. США [5].
Вплив венчурного капіталу на сучасний науково-технологічний
розвиток можна розглянути на прикладі розвитку нанотехнологій, де
венчурний капітал займає значне місце серед джерел фінансування
досліджень та розробок у порівнянні з державними коштами, а також
власними коштами підприємства. Досвід залучення венчурного
капіталу до нанотехнологічних проектів застосовується у багатьох
країнах світу, зокрема в останні роки спостерігається тенденція
зростання частки венчурного капіталу у нанотехнологіях [ 6, 7].
Аналіз особливостей і функцій венчурного капіталу, їх порівняння
з економічним змістом капіталу взагалі дозволяють охарактеризувати
економічну сутність венчурного капіталу як особливого ресурсу, що
представляє єдність фінансового і людського капіталів, тому володіє
синергетичним ефектом впливу на ділову активність підприємств
через розвиток їх інноваційної та інвестиційної діяльності.
Венчурний капітал являє собою особливу економічну категорію,
виражає узгодження суперечливих інтересів інвесторів і новаторівпідприємців з приводу визнання і оцінки інтелектуальної власності на
інновації, довгострокового інвестування коштів на створення і
розвиток інноваційного підприємства, гарантування інвестицій і
попередження ризиків, взаємовигідного розподілу доходів від
реалізації інновацій.
Все це дає підставу розглядати венчурний капітал у якості
особливого фактору інноваційного економічного зростання,
переведення систем різного рівня на інноваційний тип розвитку,
структурного оновлення економіки.
Особлива роль венчурного капіталу в інноваційній сфері
обумовлена тим, що він спрямовується переважно на фінансування
малих і середніх високотехнологічних фірм, які, як показує світовий
досвід, є одним з найбільш значущих джерел генерації інновацій.
З урахуванням переваг використання венчурного капіталу як джерела
фінансування інноваційних підприємств [1, 4] - підтримка галузей, що
найбільш динамічно розвиваються; підвищення швидкості впровадження
та поширення інновацій в економіці; збільшення ступеню комерціалізації
наукових розробок; розвиток соціальної сфери; зростання якості життя,
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створення нових конкурентоспроможних робочих місць, тощо - можна
зробити висновок про те, що венчурний капітал виступає в якості
критичного фактору інноваційного розвитку та структурного оновлення
економіки, створює новий тип інвестиційного механізму інноваційної
діяльності та підвищує ефективність функціонування економіки в цілому.
До основних ефектів від впливу венчурного капіталу на
інноваційну складову економіки слід віднести:
структурне оновлення економічної системи, підтримка галузей, що
найбільш динамічно розвиваються;
стимулювання інноваційного перетворення великих підприємств
та розвиток малого і середнього бізнесу;
збільшення ступеню комерціалізації наукових розробок та
підвищення швидкості впровадження і поширення інновацій в
економіці;
підвищення кваліфікації кадрів та розширене відтворення нових
професій, створення нових робочих місць
розвиток соціальної сфери, поліпшення якості життя, тощо.
Таким чином, можна зробити висновок, що саме венчурне
фінансування є ключем до нових ідей та перспективних
довгострокових розробок нових товарів за помірну вартість, що не
тільки забезпечує удосконалення найбільш передових науковотехнічних розробок з метою їх подальшої капіталізації і вигідної
реалізації, але і є рушійною силою для розвитку більшості великих
підприємств.
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах нестійкої економічної ситуації в Україні
зменшилися обсяги виробництва, знизилися його рентабельність та
надходження інвестицій. Підприємства намагаються досягти
збільшення своїх прибутків не за допомогою чіткого економічного
розрахунку, зниження собівартості продукції, а постійним
підвищенням цін на свої товари. Хоч за використанням такого способу
деяким підприємствам і вдається досягнуть бажаних результатів, але
даний підхід може призвести до поглиблення економічної кризи.
Відтак, постає питання у забезпеченні ефективності управління
діяльністю підприємства, оптимізації витрат діяльності, забезпечення
зростання віддачі залучених ресурсів. Одним з ключових компонентів
ресурсного потенціалу підприємства є його матеріальні ресурси. Саме
матеріальні ресурси становлять основу виробничих процесів,
виступаючи як засобами, так і предметами праці. З урахуванням
зазначеного, раціональне використання матеріальних ресурсів
виступає
важливим
резервом
підвищення
ефективності
господарювання підприємства в цілому.
На сьогодні тлумачення категорії «матеріальні ресурси»
характеризується багатогранністю. Так, можна виділити три найбільш
поширені підходи:
1. До матеріальних ресурсів відносять лише предмети праці, тобто ту
частину оборотних активів, шо має матеріально-речову форму;
2. Матеріальні ресурси включають не тільки предмети, але й засоби
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праці, тобто основні засоби;
3. Матеріальні ресурси визначаються як товар [2, с. 109].
Відмітимо, що, на нашу думку, найбільш обґрунтованим є перший
підхід, адже основні засоби відносяться до складу технічних ресурсів.
Відтак, з позиції дослідження вважатимемо, що матеріальні ресурси – це
частина оборотних активів підприємства, що має матеріально-речову
форму та формує основу виробничих, управлінських та інших
господарських процесів.
Матеріальні ресурси беруть участь у всіх стадіях діяльності
підприємства і в результаті формування вхідних та вихідних потоків
зазнають безперервного відновлення.
Аналіз матеріальних ресурсів на виробництві як необхідна частина
обліково-аналітичної системи є актуальним напрямом у забезпечені
ефективності виробничої діяльності підприємства, а передумовою для
цього повинна стати розробка методик аналізу матеріальних ресурсів,
безпосередньо їх використання.
Для удосконалення аналізу використання матеріальних ресурсів в
процесі виробництва насамперед необхідно чітко визначити предмет,
мету і завдання аналізу, що допомагають досягненню поставлених цілей.
Аналіз доцільного використання матеріальних ресурсів повинен вирішити
питання про їх реальний стан.
Предметом аналізу ефективності використання матеріальних
ресурсів є кількісна характеристика та якісна ідентифікація їх стану, а
також особливостей використання.
В свою чергу, метою аналізу показників використання
матеріальних ресурсів є ідентифікація ключових резервів зростання
ефективності їх використання.
Цілями аналізу є формування відповідного інформаційноаналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень, що
ґрунтується на визначенні стану матеріальних ресурсів, особливостей
їх використання, напрямів ефективного використання.
Реалізація поставлених цілей передбачає:
- визначення умов, строків постачання, порядку розрахунку
обсягів використовуваних матеріальних ресурсів;
- ідентифікація характеру складських матеріальних ресурсів,
оцінка їх руху та структури споживання за досліджуваний період;
- упорядкування факторів, що обумовлюють відхилення
фактичних показників від прогнозованих;
- виявлення взаємозв’язків
між обсягами виробництва,
матеріаловіддачею, матеріаломісткістю та іншими показниками;
- встановлення міри ефективності використання матеріальних
ресурсів;
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- формування та реалізація політики управління матеріальними
ресурсами підприємства [1].
Визначення ефективності використання матеріальних ресурсів
передбачає розрахунок системи загальних та часткових показників. До
основних
загальних
(узагальнюючих)
показників
належать:
матеріаловіддача, матеріаломісткість, структурна частка матеріальних
витрат у загальному обсязі витрат, коефіцієнт використання матеріальних
ресурсів.
Ключові індивідуальні показники включають: критерії ефективності
використання окремих компонентів матеріальних ресурсів (сировини,
матеріалів, палива, енергії, тощо), а також питомої матеріаломісткості (в
розрахунку на одиницю технічних, метричних або інших параметрів
виробу) [3].
Отже, аналіз матеріальних ресурсів підприємства виступає вагомою
передумовою для ідентифікації та реалізації резервів підвищення
ефективності їх використання, а отже, і діяльності підприємства в цілому.
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АКТУАЛЬНІСТЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах для того, щоб забезпечити розвиток
підприємства управлінському персоналу потрібно, перш за все, вміти
реально оцінити як фінансовий стан свого підприємства, так і
існуючих потенційних конкурентів. Фінансовий стан – найважливіша
характеристика економічної діяльності підприємства. Він визначає
конкурентоспроможність, потенціал в діловому співробітництві,
оцінює, якою мірою гарантовані економічні інтереси компанії та її
партнерів у фінансових і виробничих відносинах [1].
Проблемі аналізу фінансового стану підприємств та ефективності
його оцінки присвячено багато публікацій, серед яких варто виділити
праці Г.І. Кіндрацької, М.С. Білика, Г.І. Андріївої, І.Т. Балабанова,
А.П. Ковальова, В.В. Ковальова, М.Н. Крейніна, Л.А. Лахтіонової,
Г.В. Савицької,
І.О. Бланка,
Н.Н. Тарасенка,
Г.Г. Кірейцевої,
М.Г. Чумаченка, О. Бахмута, В.Т. Савчука, О.С. Стоянова, Р. Холта,
А.Д. Шеремета, І.П. Житної, А.М. Нескреба, Дж. Кеннона, Р. Сміта,
Дж. Хоррігана, Р.С. Сайфуліна, А.М. Поддєрьогіна та ін.
Економічний аналіз господарюючого суб’єкта починається з
вивчення його діяльності. На початковому етапі здійснюється оцінка
фактичного фінансового положення та виявляються основні тенденції
його зміни. Такий аналіз називають загальною оцінкою фінансового
стану. Інформація, яка необхідна фінансовому менеджеру для аналізу у
загальному вигляді систематизована в бухгалтерському балансі, що є
наочною фінансовою моделлю підприємства [4].
Відзначимо, що в економічній науці серед науковців немає
єдиного підходу щодо змісту поняття «фінансовий стан».
Шеремет А.Д. під фінансовим станом підприємства розуміє
співвідношення структури його активів і пасивів, тобто коштів
підприємства та їх джерел [6, с.25]. Савицька Г.В. стверджує, що
фінансовий стан підприємства – це складна економічна категорія, що
відображає на певний момент стан капіталу в процесі його кругообігу
та здатність суб’єкта господарювання до саморозвитку [3, с.563]. В
свою чергу, Поддєрьогін А.М. відзначає, що фінансовий стан – це
комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів
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системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю
виробничо-господарських факторів і характеризується системою
показників, що відображають наявність, розміщення і використання
фінансових ресурсів [4, с. 460].
Вважаємо, що фінансовий стан підприємства – це складна
економічна категорія, яка відображає, на певний момент, стан капіталу
в процесі його кругообігу та здатність суб’єкта господарювання до
саморозвитку.
За
допомогою
аналізу
фінансового
стану
обґрунтовується доцільність здійснення конкретних господарських,
інвестиційних та фінансових рішень, встановлюється ступінь їх
відповідності цілям розвитку підприємства [5].
Аналіз фінансового стану підприємства дозволяє:
 оцінити поточний і перспективний фінансовий стан
підприємства;
 оцінити можливі і доцільні темпи розвитку;
 забезпечити підприємство з фінансової позиції;
 виявити доступні джерела засобів і оцінити можливість й
доцільність їх мобілізації;
 спрогнозувати становище підприємства на ринку капіталів.
У практиці фінансового аналізу, в більшості випадків, для його
здійснення використовуються розраховані на основі даних фінансової
звітності похідні показники, до яких застосовують наступні вимоги [5]:
1. Фінансові
коефіцієнти
повинні
бути
максимально
інформативними, давати цілісну картину фінансового стану
підприємства.
2. Для всіх показників повинні біти вказані числові нормативи
мінімального задовільного рівня або діапазону змін.
3. Фінансові коефіцієнти повинні мати однакову спрямованість.
Основними показниками, що використовуються теоретиками та
практиками для аналізу фінансового стану є наступні:
 показники ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт
абсолютної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності та ін.);
 показники
платоспроможності
(коефіцієнт
автономії,
коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт співвідношення
власних та залучених коштів та ін.);
 показники ділової активності (коефіцієнт оборотності
оборотних активів, коефіцієнт оборотності запасів та ін.) ;
 показники ринкової стійкості (прибуток на акцію, доходність
акції, ринкова додана вартість та ін.);
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 показники
ефективності
(рентабельність
активів,
рентабельність власного капіталу, рентабельність господарської
діяльності, рентабельність підприємства та ін.).
Оптимальним є наповнення зазначених груп коефіцієнтами в
середньому від 2 до 6 показників.
Фінансово-економічний аналіз є незмінним інструментом в
діяльності будь-якого підприємства. Завдяки йому можна своєчасно
виявити проблеми в бізнесі та розробити заходи щодо їх усунення.
Стабільний фінансовий стан є запорукою успішної діяльності будьякого підприємства. Крім того, фінансові стани окремих підприємств в
сукупності є одним з основних факторів, що визначають стабільність
економічного зростання в країні в цілому [1].
На фінансовий стан підприємства впливають значна кількість
зовнішніх та внутрішніх факторів. Слід відзначити, що на ті процеси,
які відбуваються в середині підприємства, керівник має можливість
вплинути та поліпшити ситуацію, що склалася. В свою чергу, зовнішні
умови контролю не піддаються. Тому найважливішим завданням
керівника – вчасно помітити зміни, що відбувається ззовні,
відреагувати на них та по максимуму використовувати їх для свого
розвитку [2]. Отже, що аналіз фінансового стану підприємства та
ефективне управління ним є одним з найважливіших розділів
аналітичної роботи підприємства, що є його візитівкою в співпраці з
іншими господарюючими суб’єктами, як вітчизняними, так і
зарубіжними [2].
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МОТИВАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ
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ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
На даний час проблеми створення ефективної системи мотивації
персоналу на підприємстві набувають особливої актуальності у
контексті того, що мотивація виступає одним з ключових
чинниківпідвищення продуктивності праці працівників.
Відзначимо, на сьогоднішній день незначна кількість підприємств
в нашій країні можуть бути охарактеризовані як такі, що сформували
ефективну систему мотивації праці персоналу. Нестабільне становище
економіки країни, жорстка конкурентна боротьба призводять до того,
що традиційні способи мотивування працівників не відповідають
реаліям сучасності. Для більшості жителів України праця перестала
бути джерелом позитивних емоцій. У ситуації, що склалася, важко
вести мову про високопродуктивну і результативну працю, про
розвиток ініціативи і творчих здібностей працівників – іншими
словами, про високий рівень внутрішньої мотивації і позитивне
ставлення до праці [1, c. 51].
Мотивація – це система заходів, метою яких є створення у
працівників стимулів до праці і спонукання їх працювати з повною
віддачею. Іншими словами, мотивація – це сукупність стимулюючих
факторів, що сприяють підвищенню активності персоналу у процесі
трудової діяльності.
Мотивом є те, що спонукає людей до вчинення певних дій. Для
кожної людини він є індивідуальним та залежить від ряду внутрішніх
та зовнішніх факторів, що стосуються безпосередньо людини.
Система мотивації виступає основною сполучною ланкою між
цілями організації і цілями працівників. При розробці правильної
системи
мотивації
працівників
відбувається
підвищення
продуктивності праці та, як наслідок, зростає прибутковість
підприємства.
Основна функція мотивації полягає в тому, що вона має прямий
вплив на поведінку працівників підприємства і формує у них
спонукальні мотиви до ефективної і високопродуктивної праці.
Продумана мотивація активізує трудову діяльність працівників,
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підвищує ефективність всієї системи управління персоналом.
Особлива роль мотивації в системі управління трудовим
потенціалом підприємства обумовлена тим, що використання
найсучасніших розробок, залучення новітніх технологій принесуть
нульовий результат, якщо працівники підприємства не будуть
прагнути своєю працею сприяти досягненню цілей суб'єктів
господарювання і виконання ними своїх місій. Готовність і бажання
людини якісно виконувати свою роботу відносяться до основних факторів
успіху функціонування підприємства.
Розрізняють позитивну і негативну мотивацію діяльності людини.
Позитивна мотивація заснована на системі винагород, які працівник
отримує за свою працю, причому ці блага можуть бути і матеріальними
(збільшення заробітної плати, премія та ін.), і нематеріальними (похвала дій
працівника, визнання і т. д.). Негативна мотивація спостерігається у
випадку, коли працівник боїться покарання (позбавлення премії,
психологічний тиск та ін.). Провідним мотивом трудової діяльності при
цьому стає прагнення працівника уникнути невдачі, що в підсумку
неминуче веде до зростання тривожності особистості, емоційного
напруження, і формує не бажання сумлінно працювати, а бажання знайти
собі нове місце роботи з більш сприятливим соціально-психологічним
кліматом [2].
В основі мотивації працівника лежать її потреби, які змушують людину
до певних дій. Американський соціолог А. Маслоу в своїй теорії розділив
всі потреби людини на п'ять груп. Дана модель представлена в формі
піраміди, в якій чим вищий рівень потреб в ієрархії, тим для меншої
кількості людей вони є мотиваторами поведінки [4, c. 12-13].
До активних дій людину спроможні спонукати незадоволені потреби.
Задоволені потреби вже не спроможні мотивувати людину. Для того, щоб
потреби високого рівня краще спонукали людину до дій, потреби
нижчого рівня повинні задовольнятись першочергово.
Найнижчий рівень потреб, відповідно до теорії А. Маслоу,
формують фізіологічні потреби. Фізіологічними потребами, які
забезпечують людині життя є: їжа, вода, житло, відпочинок та ін. Для
досягнення даних потреб необхідним є отримання мінімального рівня
заробітної плати та нормальні умови праці.
Для задоволення потреб безпеки та впевненості в майбутньому,
необхідною є заробітна плата, вища за мінімальний рівень. Як
наслідок, людина визначає свою роботу як гарантію, що дозволяє
забезпечити їй стабільне існування і на даний час, і в майбутньому.
Для таких людей важливими є гарантії роботи із вищою за
прожитковий мінімум заробітною платою, пенсійного забезпечення та
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медичного обслуговування. Підприємства можуть додатково
мотивувати працівників пільговим харчуванням, оплатою проїзду до
роботи і назад, наданням безвідсоткових позичок, продажем продукції
підприємства зі знижкою та ін. Первинні потреби першого і другого
рівнів забезпечують нормальну життєдіяльність людини.
До соціальних потреб людини належать: участь в спільних діях,
прагнення до дружби, потреба в підтримці з боку оточуючих, визнання
її заслуг, бажання бути членом певної спільноти. Щоб задовольнити
дані потреби, людина повинна брати участь в колективній та творчій
роботі, отримувати увагу з боку керівника, колег, працювати в
колективі зі сприятливою соціальною культурою [5].
Прагнення бути компетентним, сильним, здатним, впевненим в
собі, визнаним з боку оточуючих відображаються в потребах у
самоствердженні. Дані потреби реалізовуються завдяки завоюванню
авторитету, популярності, лідерства, отриманню публічного визнання.
Сюди належать підвищення кваліфікації, просування працівника по службі,
вручення різних нагород, подяк, присвоєння звання та ін.
Для задоволення потреб в самовираженні людина прагне максимально
застосовувати свої знання, здібності та навички. Задоволення даних потреб
досягається завдяки наданню людині важких і складних завдань, свободи в
творчості, виборі засобів і методів для вирішення поставлених завдань. Це
дозволяє продемонструвати індивідуальні вміння та можливості
працівника.
Головними завданнями кожного керівника є знати своїх працівників,
здійснювати спостереження за ними, для того щоб визначати, що саме і які
потреби мотивують їх найкраще. Як наслідок, завдяки цьому можна
ефективно використовувати трудовий потенціал підприємства [3, c.
112].
До актуальних чинників мотивації високоефективної праці
належать:
1. Відповідальність і трудова дисципліна. Даний фактор має
першочергове значення для дотримання ритмічності виробничого
процесу на підприємстві, своєчасного і якісного досягнення кінцевого
виробничого результату. Значення даного чинника в реальних
виробничих умовах обумовлене зниженням вимогливості до
дисципліни праці в колективах.
2. Стиль управління, що формує взаємини в трудовому
колективі. Особлива роль відводиться керівнику, який впливає на всі
сторони
трудової
діяльності.
Незадоволеність
працівників
взаємовідносинами з керівництвом значно знижує задоволеність
роботою.
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3. Професійне і кваліфікаційне зростання. Значення відповідного
фактора є вагомим у формуванні мотивації трудової діяльності.
Ступінь задоволеності професійно-кваліфікаційним ростом і
задоволеність стимулюванням щільно пов'язані та перебувають в групі
чинників, що впливають на плинність кадрів.
4. Задоволеність працівників змістом і результатами своєї
трудової діяльності. Даний фактор лежить в основі особистої трудової
мотивації. Основним напрямом реалізації такого чинника є насичення
змісту праці та удосконалення системи організації трудової діяльності
на підприємстві.
5. Оцінка трудового потенціалу працівників і результатів їх
діяльності. Основна проблема пов'язана з вибором адекватної системи
оцінки трудової діяльності персоналу. Ефективна система оцінки
визначає вимоги до працівників, направляє їх діяльність і надає зміст
стимулам. Отже, система оцінки повинна бути комплексною і
багатофакторною, завдяки чому буде оцінюватися сукупність
фізичних, розумових, творчих, професійних і моральних здібностей,
тобто весь мотиваційний і трудовий потенціал працівників.
Таким чином, можна зробити висновок, що важливим резервом
підвищення рівня ефективності управління трудовим потенціалом
підприємства є постійне вдосконалення системи мотивації
працівників, формування у них стійкої зацікавленості в результатах
праці, використання як матеріальних, так і нематеріальних
компонентів з домінуванням позитивної мотивації персоналу
організації.
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ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Податкове середовище, у якому функціонує рибне господарство,
безпосередньо визначає його конкурентоспроможність. Це означає, що
фіскальна політика є складовим фактором впливу, поряд із якістю
продукції, послуг, наявністю стратегії маркетингу та збуту, рівнем
кваліфікації працюючих, технологічним рівнем рибогосподарського
виробництва, доступністю джерел фінансування. Водночас підвищення
ефективності оподаткування створює стимули для розвитку галузі,
збільшує доходи суб’єктів господарювання. З цією метою нами проведено
дослідження платників ПДВ у сфері аквакультури серед суб’єктів
господарювання, які здійснюють свою діяльність на рибогосподарських
технологічних водоймах, тобто, на рибницьких господарства, які
знаходяться у сфері управління (відносин) Державного агентства рибного
господарства. На початковому етапі проведено аналіз сплаченого ПДВ
суб’єктами аквакультури – контрагентами Державного підприємства
«Укрриба». На основі проведеного аналізу встановлено, що серед 180
контрагентів, платниками податку на додану вартість є 49 суб’єктів
аквакультури. Проведення досліджень, дозволило констатувати той факт,
що контрагентами ДП «Укрриба» є суб’єкти різної форми власності.
Серед них виокремлено: фізичні особи, приватні підприємства,
товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства.
Іншими словами, охоплено весь спектр вітчизняного підприємництва,
тому ймовірність похибки кореляції даних є невеликою. Серед
користувачів рибогосподарських технологічних водойм платниками ПДВ
є лише 27 % від загальної кількості.
Дослідження засвідчило, що загальна кількість суб’єктів
аквакультури, які здійснюють свою діяльність на всіх водних об’єктам (в
тому числі і на рибогосподарських технологічних водоймах), за даними
адміністративної звітності за формою «Виробництво продукції
аквакультури за 20_ р.» № 1А-риба (річна) у 2016 році становить 2253
суб’єкти господарювання. Базуючись на результатах дослідження,
зроблено висновок, що із загальної кількості суб’єктів аквакультури 27 %
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є платниками ПДВ. Тоді загальна кількість платників ПДВ, які
займаються діяльність у сфері аквакультури становить близько 608 осіб.
Місячний обсяг грошових коштів, що сплачують платники податку на
додану вартість, які здійснюють діяльність в аквакультурі на
рибогосподарських технологічних водоймах становить 110 000 грн. Слід
зазначити, що вказані платники входять до сфери впливу Державного
агентства рибного господарства України. На основі розрахунків
встановлено, що приблизна загальна величина сплати ПДВ становить
щомісяця 1 365 000 грн. Протягом року суб’єктами рибного господарства
у галузі аквакультури сплачується коштів на суму 16 380 000 грн.
Державним агентством рибного господарства України було проведено
опитування найбільших виробників продукції аквакультури стосовно
проблематики оподаткування в рибному господарстві та виявлення
загального впливу на визначення рівня конкурентоспроможності галузі,
що виробляє однорідну продукцію. Так, наприклад, в результаті
досліджень на ПАТ «Черкасирибгосп» встановлено, що повернення
коштів виплачених суб’єктами аквакультури в рахунок ПДВ є значним
стимулюванням виробництва як товарної риби, так і рибопосадкового
матеріалу. При цьому ПАТ «Черкасирибгосп» щорічно сплачувало на
спецрахунок ПДВ 20 % в сумі близько 3 млн. грн, а ТОВ
«Сквираплемрибгосп» сплачувала від 130 тис. грн до 150 тис. грн.
Важливим питанням є спрямування цих коштів господарством для
вирішення нагальних потреб. Зокрема, можна було б замінити автопарк та
придбати живорибні машини, відновити гідроспоруди, що знаходяться у
державній власності, впровадити новітні ресурсоощадні технології,
модернізувати технологічний процес, сплатити за електроенергію,
паливно-мастильні матеріали, рибопосадковий матеріал тощо. Слід
зважити ще й на те, що в сучасній податковій системі існують деякі
неконкурентні аспекти саме для вітчизняних товаровиробників. Приватні
підприємці в аквакультурі, зокрема фізичні особи - підприємці,
знаходяться на спрощеній системі оподаткування і не зобов’язані
сплачувати 20% податку на додану вартість. У той же час юридичні
особи, що мають статус сільськогосподарських товаровиробників змушені
сплачувати ПДВ в повному обсязі. В результаті собівартість продукції
аквакультури у фізичних осіб нижча ніж у юридичних осіб–платників
ПДВ. Таким чином, відбувається порушення норм законодавства щодо
забезпечення однакових конкурентних умов для усіх учасників ринку.
З огляду на глобалізацію проблем розвитку і багатофункціональність
галузі, до скасування фіксованого сільськогосподарського податку
вартість податку на додану вартість акумулювалася на спеціальному
рахунку, яку підприємство могло потім використати для розвитку
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виробництва. Після скасування ФСП у суб`єктів аквакультури забрали це
право. Таким чином, було ліквідовано дієвий інструмент стимулювання
суб’єктів аквакультури, що є не раціональним підходом держави до
розвитку аквакультури. Рибне господарство сьогодні потребує технічного
переоснащення і модернізації і це був єдиний шлях до зменшення витрат
та зниження собівартості продукції. Альтернативою для компенсації втрат
рибогосподарських товаровиробників може бути створення Фонду
підтримки рибного господарства. Фонд створюватиметься для
напрацювання економічних та законодавчих стимулів, що сприятимуть
нарощуванню рибогосподарського потенціалу України в умовах сталого
використання природних ресурсів та фінансової підтримки рибного
господарства.
Дослідженням встановлено, що сучасний стан розвитку продуктивних
сил і виробничих відносин засвідчує, що надходження до бюджету від
компенсації за використання водних біоресурсів у 2016 р. становило
3 300 000 грн, у 2015 р. 3 900 000 грн, у 2014 р. – 3 200 000 грн. При цьому
сплачено збитків у галузі відповідно за роками 1 407 089 грн, 2 579 676
грн, 2 098 916 грн; нараховано збитків 35 018 642 грн, 20 552 174 грн,
4 815 105 грн, стягнуто штрафів відповідно 1 530 979 грн, 2 171 104 грн та
2 098 916 грн. При цьому проблемою є: невдале та непрозоре
адміністрування існуючих надходжень до бюджету; фізичне старіння
суден, відсутність обігових коштів для оновлення флоту; низький рівень
державної підтримки рибного господарства; зменшення кількості та
погіршення екологічного стану наявних нерестовищ, забруднення води та,
як наслідок, виснаження запасів водних біоресурсів; неможливість
залучення доступних кредитів рибними господарствами; відсутність
субсидіювання галузі; брак високоякісних комбікормів для риб; слабка
конкурентоспроможність та наявність технічних бар’єрів для експорту
продукції; відсутність
належної
інфраструктури
рибного
господарства; наявність нерегульованого, непідзвітного та незаконного
рибальства і торгівлі незаконно добутими водними біоресурсами.
Повертаючись до аналізу теоретичних і прикладних напрацювань
вітчизняних та зарубіжних вчених з питань забезпечення
конкурентоспроможності рибного господарства, варто зауважити про те,
що Латвія має одну з найбільш розвинутих моделей регулювання
рибальства в ЄС. Якщо взяти за модель Латвійський фонд підтримки
рибного господарства то можливо адаптувати особливості діяльності
фонду і надати обгрунтовані пропозиції щодо підтримки Фонду розвитку
рибного господарства України.
Джерелами надходжень до Латвійського фонду підтримки рибного
господарства є:
339

1. Компенсація за завдані збитки рибним ресурсам;
2. Доходи від реалізації конфіскованих знарядь лову та незаконно
добутої риби;
3. Плата за оренду та плата за ліцензію на лов;
4. Частина плати за оренду публічних водойм та оренду тих водойм,
які не знаходяться в приватній власності;
5. Бюджетні кошти, які виділені на цільові програми розвитку
рибного господарства;
6. Пожертвування фізичних та юридичних осіб;
7. Кошти, які нерезиденти вкладають в міжнародні проекти рибного
господарства і проекти розвитку рибного господарства в Латвії;
8. Інші доходи.
Проведені дослідницькі пошуки дали змогу виявити те, що відповідні
кошти направляються на: прогнозування, розробка і реалізація цільових
програм і проектів розвитку рибного господарства (державного і
місцевого призначення); фінансування науково - дослідних програм;
науково-технічний розвиток, примноження та відтворення рибних
ресурсів; заходи щодо охорони рибних ресурсів; створення бази даних, а
також покриття пов`язаних з Фондом витрат; реалізацію програм та
проектів міждержавного співробітництва в сфері рибного господарства;
підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів в рибному
господарстві; ліквідацію наслідків стихійних лих; розроблення
нормативно-технічної документації в сфері відтворення, охорони і
вивчення рибних ресурсів.
Ключовою програмою фінансування Словенської рибної галузі, яка
затверджена Європейською
Комісією є: фінансування з коштів
Європейського фонду морської справи та рибальства; загальний бюджет,
виділений для Словенської галузі рибництва та рибальства в період 2014–
2020 рр. складає 32,6 млн. євро. При цьому кошти використовуються на
підвищення
ефективності
використання
ресурсів;
підвищення
конкурентоспроможності та рівня професійних знань в секторі рибництва
та рибальства; забезпечення прибутковості аквакультури; розвиток
риболовецьких громад завдяки диверсифікації професійної діяльності.
Зазначимо, що часткове фінансування рибного господарства Норвегії
здійснюється через Норвезьку дослідницьку раду та Інститут морських
досліджень та податкові відрахування в розмірі 0,3% від експортних
надходжень. Фінансові кошти розподіляє комітет, який призначається
Міністерством рибальства та берегової адміністрації Норвегії. Кошти
використовуються на: забезпечення контролю за якістю рибної продукції;
фінансування наукових досліджень і розробок; покращення
адміністрування
використання
отриманих коштів;
моніторинг
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екологічних потреб; проведення реорганізаційних заходів та
впровадження інновацій; проведення досліджень і моніторинг рибних
ресурсів та морських ссавців, екології моря та узбережжя; дослідження в
галузі штучного риборозведення та морських рибоводних господарств.
На сьогоднішній день Міністерством сільського господарства
розроблено Стратегію рибальства Естонії на 2014-2020 роки. Ця стратегія
є основною програмою для реалізації політики Європейського фонду
морської справи та рибальства та спрямована на підвищення
конкурентоздатності рибальства Естонії. Основними цілями є створення
сприятливого, стабільного та прибуткового середовища для розвитку
рибальства, аквакультури та переробки риби; покращення економічної
життєздатності прибережного риболовства, а також рибальства у
внутрішніх водоймах; забезпечення оптимального використання ресурсів;
підвищення ефективності нагляду за використанням біоресурсів; розвиток
співробітництва між науково-дослідними закладами.
Для досягнення поставленої мети пропонуємо наукові рекомендації
до проекту Концепції розвитку рибного господарства України. Серед
основних складових блоків нами було виділено:
1. Перегляд та напрацювання нормативно-правової бази, що
сприятиме
інноваційно-інвестиційній
привабливості
рибного
господарства, модернізації та розвитку рибальства й аквакультури;
2. Удосконалення заходів фінансово-кредитного забезпечення
рибного господарства;
3. Виокремлення напрямів збереження та раціонального
використання водних біоресурсів Чорного, Азовського морів та
внутрішніх водойм України і посилення боротьби з незаконним,
непідзвітним
та
нерегульованим
рибальством,
відтворення
рибогосподарського та рекреаційного потенціалу водних об’єктів
України;
4. Досягнення ефективності міжнародної діяльності України в
рибному господарстві;
5. Укомплектування матеріально-технічної бази рибогосподарських
наукових установ для здійснення об’єктивної оцінки стану запасів водних
біоресурсів та управління;
6. Запровадження
комплексу
заходів
для
належного
функціонування
рибовідтворювальних комплексів та забезпечення
здійснення генетичних досліджень, експертиз в рибному господарстві,
придбання
обладнання та витратних матеріалів, підготовка та
перепідготовка кадрів.
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УДК 336.71

Шпенюк О.Є.,молодший науковий співробітник
сектора міжнародних фінансових досліджень,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
НИЗЬКА ПРИБУТКОВІСТЬ БАНКІВ ЯК ВИКЛИК ДЛЯ
ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ЄС
Низька прибутковість банків, високий рівень непрацюючих
кредитів (non-performance loan – NPL), високі судові витрати, а також
відсутність стратегій щодо повернення до стійкого рівня
рентабельності, в сукупності негативно впливають на відновлення
надійності банківського сектора ЄС, незважаючи на подальше
неухильне зміцнення капітальної бази. Так, за даними ЕВА (European
Banking Authority), які базуються на основі даних 198 європейських
банків, базовий капітал І рівня (СЕТ1) зріс на 110 б.п., до 14,1%, у
період між ІІІ кв. 2015 р. і ІІІ кв. 2016 р.. У ІІІ кв. 2016 р. даний
показник зріс ще на 50 б.п.
Європейські банки активно працюють над зниженням своїх витрат
задля досягнення прибутковості. Проте, в той час, коли банки зуміли
зменшити свої операційні витрати, чистий операційний дохід
зменшився у більшій мірі, в результаті чого співвідношення витрат до
доходів зросло до 63,0% у вересні 2016 р. порівняно з 59,9% у вересні
2015 р. В абсолютному вираженні чистий процентний дохід у ІІІ кв.
2016 р. знизився на 6,9% у порівнянні з ІІІ кв. 2015 р., чистий
комісійний дохід – на 7,0%, а чистий дохід від торговельних операцій
– на 7,4%. Чистий процентний дохід банків у ІІ кв. 2016 р. становив
19,0% банківського капіталу, що було недостатнім для покриття
операційних витрат, які склали 20,9% власного капіталу банків.
Низька рентабельність з часом може зменшити резерви банків і
підірвати їх здатність підтримувати зростання. Крім цього,
рентабельність капіталу (ROE) залишається нижче вартості
банківського капіталу, а судові витрати чинять подальший тиск на
прибутковість банків та здатність накопичення внутрішнього капіталу.
Для прикладу, за даними ЄЦБ у період 2008-2015 рр. європейські
банки виділили 160 млрд. дол. США на покриття судових витрат, що
становило близько третьої частини їх чистого прибутку.
Експерти ЄЦБ розглядають «нові норми» низьких відсоткових
ставок та повільне економічне зростання як ще один фактор, який
потенційно впливає на зниження прибутковості банківського сектора.
Зокрема, їхні дослідження показують, що, з одного боку, адаптивна
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грошово-кредитна політика може призвести до зменшення процентних
доходів,
що
супроводжуватиметься
згладженням
кривої
прибутковості. Більш плоска крива дохідності, скоріш за все,
показуватиме скорочення процентної маржі, оскільки зобов’язання в
переважній більшості мають коротшу природу і слабше реагують на
зниження відсоткової ставки. Більше того, від’ємна ставка за
депозитами овернайт покладає прямі витрати на надлишкову
ліквідність банківських холдингів. Ще глибше падіння чистого
процентного доходу може відбутися, якщо процентні ставки з боку
активів знизяться більше, ніж з боку пасивів, причому такий
асиметричний ефект яскравіше виражений, коли ключова і
короткострокові ринкові ставки від’ємні. В комплексі вказаний «хід
подій» призводить до зниження рентабельності банківського сектора,
яка негативним чином впливає на ринкову вартість банків і
можливості
залучати
нових
інвесторів,
які,
зрозуміло,
потребуватимуть вищої дохідності. З часом це створить банкам
труднощі щодо залучення додаткового капіталу і фінансового
зростання, тобто до утворення так званої «петлі зворотних зв’язків».
Проте, з іншого боку, нестандартні заходи грошово-кредитної
політики ЄЦБ хоча б частково компенсують вищевказані негативні
наслідки за рахунок підвищення якості кредитів і посередницької
діяльності. До сих пір заходи грошово-кредитної політики
здійснювали нейтральний вплив на прибутковість банку, оскільки
ефекти на різні компоненти прибутковості банків компенсовували
один одного, проте у тривалій перспективі фахівці не впевнені щодо
такого «вектора» розвитку через вплив інших чинників (рівень NPL,
значні судові витрати та ін.).
Затяжний період низької рентабельності спонукає європейські
банки до переосмислення стратегії своєї діяльності в напрямі
формування більш стійких бізнес-моделей та підвищення
ефективності, що зумовлює необхідність, по-перше, у аналізі діючої
бізнес-моделі у рамках процесу наглядового розгляду і оцінки (SREP –
Supervisory Review and Evaluation Process), і, по-друге, можливої
подальшої консолідації банківського сектору.
Крім цього, загрозу для прибутковості банків несе і доволі високий
рівень прострочений кредитів (NPL), що зумовлюють зростання
потреби у резервах, що в свою чергу, зменшує чистий операційний
дохід. Крім цього, додатковим фактором зниження прибутку є
зростання витрат на персонал, необхідний для моніторингу і
управління обсягами NPL.
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Разом з тим, хотілося б відзначити, хоча повільне, але покращення
ситуації з NPL. Європейські банки все ще «ведуть боротьбу» з високим
рівнем «старих» (legacy assets) та поганих кредитів, а також
проблемами з досягнення
прийнятних рівнів дохідності від
традиційних кредитних операцій. На кінець 2016 р. у середньому
коефіцієнт NPL склав 5,1%, у порівнянні з 6,5% на кінець 2014 р. і
5,7% – 2015 р.. Проте, у більш ніж третині юрисдикцій ЄС рівень NPL
перевищує 10%.
Таким чином, проблема низької прибутковості європейських
банків сьогодні викликає стурбованість не тільки у самих банків, а й на
міжнародному рівні, оскільки несе загрозу для стабільності всієї
фінансової системи ЄС, і розглядається міжнародними організаціями
як один із найактуальніших системних ризиків для ЄС і змушує банки
та уряди переглядати свої стратегії управління та діяльності.
УДК: 63. 339.78.11

Эргашев Р.Х., д.э.н.,профессор,
Шомуродов Ш.Ш.,соискатель
Каршинский инженерно-экономический институт,
Узбекистан
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В последнее время в Республике Узбекистана произошел
серьезный перелом в аграрной политике. Впервые в новейшей истории
сельское хозяйство отнесено к числу приоритетов социальноэкономической политики. Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2017-2021 годы в качестве
основных целей определило устойчивое развитие сельских
территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского
населения на основе модернизации сельского хозяйства, ускоренного
развития
его
приоритетных
подотраслей
и
повышения
конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции, сохранения
и воспроизводства используемых земельных и других природных
ресурсов страны.
Решающий вклад в модернизацию сельскохозяйственного
производства призвана внести аграрная наука страны, то есть
инновационная деятельность становится непременным условием
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модернизации всего агропромышленного комплекса, обновления его
материально-технической базы, повсеместного освоения передовых
технологий, современных методов организации производств и
управления, развития рынков сельскохозяйственной продукции. В
связи с этим разработка научно обоснованных предложений и
практических рекомендаций по инновационному развитию сельского
хозяйства на региональном уровне должно стать одним из основных
составных разделов стратегии развития аграрного сектора экономики в
каждой области, крае, республике.
Развитие сельского хозяйства страны в значительной степени
определяется наличием производственных ресурсов. В условиях их
дефицита важнейшей задачей становится обоснование способов их
рационального использования, сокращения трудовых, материальных и
финансовых затрат на производство единицы продукции,
минимизация издержек производства.
Опыт стран с развитым интенсивным сельскохозяйственным
производством свидетельствует о том, что за научно-технический
прогресс в этой специфической отрасли несет ответственность все
общество, потребляющее ее продукцию. Сельское хозяйство, в силу
своих специфических особенностей и ограниченных организационноэкономических и технических возможностей, не может эффективно
функционировать без помощи государства, которое должно не только
иметь собственную инновационную политику, но и непосредственно
осуществлять регулирование инновационного развития. В связи с
этим, основные направления повышения инновационной активности в
АПК заключаются не только в активизации деятельности
непосредственных исполнителей инновационного развития, но и в
системе определенных государственных мероприятий по активизации
самого процесса.
Организационно-экономический
механизм
инновационного
развития сельского хозяйства должен базироваться на ликвидации
неэквивалентности в товарообмене сельского хозяйства с другими
отраслями экономики, на создании условий для расширенного
воспроизводства в агропромышленном комплексе с целью более
полного обеспечения страны сельскохозяйственной продукцией,
сырьем и продовольствием. Это предполагает увеличение масштабов
государственной
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, в том числе путем их финансирования и
кредитования, регулирования продуктовых рынков, осуществления
государственного управления и контроля в сельском хозяйстве.
В
подсистеме
мер
экономической
стабилизации
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основополагающие позиции занимают меры государственного
регулирования, экономические рычаги развития сельского хозяйства и
комплексной
диагностики,
прогнозирования
деятельности
предприятий сельского хозяйства.
К
организационным
методам
реализации
региональной
инновационной политики в сельском хозяйстве следует отнести
формирование четкой организационно управляемой инновационной
системы на уровне конкретного региона, в которой каждый ее элемент
характеризуется специфическими функциями, внутренними и
внешними связями и должен осуществлять свою деятельность в
соответствии с общей стратегией и задачами всей системы.
Переход на рыночные отношения и становление принципиально
нового экономического механизма функционирования предприятий,
внедрение в практику новых организационных форм производства
требуют совершенствования системы планирования, управления, учета
и контроля за производством на базе широкого использования новых
информационных технологий и ЭВМ на всех уровнях.
Выявлены основные принципы и факторы, способствующие
инновационному развитию сельского хозяйства региона.
В условиях рынка большое значение имеют экономические
принципы реализации инновационной политики. К ним относятся:
создание экономических условий для реализации инновационных
программ
и
проектов,
государственное
финансирование
инновационной деятельности, широкое привлечение инвестиций в
инновационную
сферу,
развитие
предпринимательства
и
коммерциализация инновационных проектов.
Не меньшее значение для реализации инновационной политики в
сельском
хозяйстве
имеют
финансовое
оздоровление
сельскохозяйственных
предприятий,
повышение
их
платежеспособности и возможности приобретения инноваций и
ресурсов, необходимых для их освоения.
Успешная реализация инновационной политики невозможна без
формирования законодательных и нормативно-правовых механизмов,
регламентирующих инновационную деятельность в сельском
хозяйстве. Для этого необходимы разработка и принятие федеральных
и региональных законов и других нормативных документов, в которых
должно быть определено отношение государства к инновационному
развитию сельского хозяйства отрасли, определены ответственность
государственных организаций, направления и меры государственной
поддержки по созданию благоприятных условий для инвестирования
средств в инновационную деятельность.
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Для успешной реализации инновационной политики в сельском
хозяйстве должен быть выполнен ряд социально-экономических
условий, это, прежде всего, понимание обществом (в частности,
правительством страны и всеми товаропроизводителями) значения и
роли инновационного развития как одного из важнейших факторов
экономического развития отрасли. Поэтому перед обществом стоит
задача формирования активного интереса к инновациям, прежде всего,
у сельскохозяйственных товаропроизводителей, чему будут
способствовать четко организованная информация и пропаганда
достижений как отечественной, так и мировой науки и передового
опыта.
Важное социальное значение имеет кадровое обеспечение
инновационного процесса как одного из необходимых условий
эффективной реализации инновационной политики в сельском
хозяйстве. Для современных условий необходимы специалисты и
руководители предприятий, которые в совершенстве знают
особенности инновационного процесса и могут успешно осуществлять
свою деятельность в условиях ускоренного развития научнотехнического прогресса. В этих целях необходимо усилить подготовку
специалистов в высших и средних аграрных учебных заведениях по
проблемам инновационного развития, что будет способствовать
постоянному
совершенствованию
управления
творческим
потенциалом и инновационным процессом на всех уровнях: от
федерального и регионального до уровня района и конкретного
предприятия. Это потребует определенного пересмотра учебных
программ подготовки и переподготовки специалистов с выделением
специального раздела по инновационному развитию в сельском
хозяйстве.
Не
менее
важным
является
проявление
интереса
непосредственных создателей инноваций к их ускоренному освоению
в сельскохозяйственном производстве. В связи с этим их создание
должно соответствующим образом оформляться, охраняться и
стимулироваться.
Большое
значение
для
формирования
организационноэкономического механизма инновационного развития сельского
хозяйства имеет создание различных инновационных структур, для
которых характерны принципиальные отличия как по содержанию,
функциям, так и особенностям функционирования. Их успешная
деятельность будет в значительной мере зависеть от своевременной
разработки основополагающих нормативных актов, регулирующих их
организацию и функционирование. Такие законодательные документы
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могут быть приняты не только на федеральном, но и на региональном
уровнях. В частности, необходимо принятие на региональном уровне,
применительно к местным условиям, законодательные акты по
инновационному развитию аграрного сектора экономики.
Успешной реализации организационно-экономического механизма
будут способствовать меры по стимулированию инвесторов,
вкладывающих средства в производство наукоемкой продукции,
тиражирование которой позволит ускорить инновационное развитие
сельского хозяйства. Это важно осуществлять как путем определенной
поддержки инвесторов, так и на основе организации временных
коллективов для реализации какого-либо крупного инновационного
проекта.
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ПРИНЦИПИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ТУРИЗМУ
Ціна являє собою економічну категорію, що означає грошову
вартість (цінність), а саме ціну, за яку продавець хоче продати, а
покупець готовий купити товар. Використання гнучкого підходу до
ціноутворення повинно бути маневреним та динамічним. Політика
ціноутворення здійснюється з урахуванням зовнішніх і внутрішніх
факторів розвитку туристичної організації.
Ціноутворення в туризмі – це комплексна міра, обумовлена
різноманітністю продукту, високим рівнем конкуренції та складністю
чіткої оцінки майбутнього попиту [2].
Внутрішні фактори або цілі ціноутворення полягають в:
- максимізації поточного прибутку від формування і реалізації
продукту;
- утриманні позицій на ринку:
- досягненні лідерства в якості тур продуктів;
- завоюванні і підтримці лідерства на ринку туристських
послуг;
- прагненні туристської організації до збільшення темпів росту
формування та реалізації, навіть за рахунок зниження доходів;
- бажанні підняти свій імідж (престиж);
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- зацікавленості туроператора і турагента в збільшенні своєї
частки на ринку туристських послуг;
- бажанні туроператора ухилятися від обвинувачення в
монополізації;
- прагненні уникнути банкрутства.
Ринковий (маркетинговий) підхід до визначення ціни в туризмі
припускає вивчення ринку споживачів конкурентів тощо. Насамперед,
він ґрунтується на аналізі таких чинників:
- якісні характеристики турпродукту;
- ступінь новизни турпродукту;
- умови конкуренції;
- особливості ринку збуту;
- витрати та розмір очікуваного прибутку;
- імідж підприємства.
Ціноутворення у сфері туризму базується на загальних
об’єктивних і суб’єктивних економічних законах, що діють у
суспільстві. Головними з них є закони вартості, попиту, пропозиції,
товарно-грошового обігу та корисності економічних благ. Саме вони
визначають особливості ціноутворення та цінову політику
туристичного підприємства [1].
При формуванні ціни на туристичний продукт суб’єктам
туристичної діяльності необхідно дотримуватися певних принципів
ціноутворення, які забезпечують методологічну єдність різноманітних
методів і моделей ціноутворення. Важливим елементом теоретичного
базису процесу формування ціни на туристичний продукт є принципи
ціноутворення. Принципи ціноутворення – це постійно діючі основні
положення (правила, закони), що характерні для системи цін і
забезпечують
методологічну
єдність
різноманітних
методів
ціноутворення і моделей ціни, де модель ціни – це найбільш
принципова форма вираження ціни як економічної категорії і
визначається в першу чергу типом господарської системи [1].
Принципи ціноутворення формуються в залежності від встановленої
мети туристичного підприємства та цілей ціноутворення і спрямовані
на їх досягнення. Принципи ціноутворення базуються на
комплексному дослідженні факторів, що мають взаємозв’язок із ціною і
впливають на неї. Основними вимогами до принципів ціноутворення є
дотримання загальних і специфічних (маркетингових) заходів, що
забезпечать створення реальних умов і можливостей для ефективного
функціонування туристичного підприємства.
Принцип системного підходу до цін і ціноутворення полягає в
конкретизації виконання таких завдань:
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- забезпечення узгодженості економічних інтересів колективу
туристичного підприємства з економічними інтересами споживачів і
суспільства загалом;
- оперативність пристосування до вимог ринку туристичних послуг;
- цілеспрямований вплив на споживачів із метою формування у них
розумних потреб та підвищення культури споживання;
- наявність фінансових ресурсів у туристичного підприємства для
забезпечення як мінімум простого відтворення.
До основних принципів ціноутворення в туризмі також можна
віднести:
- принцип відповідності попиту і рекламі. Ціни на туристичний
продукт повинні відповідати попиту і рекламі. Їх необхідно орієнтувати не
на середнього споживача (туриста), а на визначені типові групи. Типологію
споживання варто розглядати як основу підвищення ефективності
комерційної діяльності туристичних підприємств;
- принцип ефективності реклами. Ціна на туристичний продукт
залежить не тільки від попиту, але й від ефективної реклами цього
продукту. Зазвичай, зниження ціни призводить до зростання попиту на
туристичний продукт, реклама впливає на споживача туристичного
продукту; у свою чергу, поліпшення реклами може сприяти збільшенню
ціни туристичного продукту;
- принцип покриття витрат. Ціна має відшкодувати туристичному
підприємству витрати на виробництво, реалізацію, організацію споживання
туристичних послуг і забезпечити такий розмір прибутку, що дозволив би
функціонувати на принципах самофінансування;
- принцип сезонності цін. Ціна повинна відповідати попиту на
туристичні послуги, що здебільшого визначається сезонністю сфери
туризму
Для досягнення поставлених цілей з найменшими витратами й
найбільшою ефективністю необхідно вибирати найбільш ефективну цінову
стратегію та її розробку. Ціноутворення в сфері туризму повинно постійно
забезпечувати: 1) високу еластичність цін у різних сегментах туристського
ринку; 2) встановлення розриву в часі між моментами встановлення ціни і
купівлі-продажу турпродукту; 3) встановлення роздрібних цін, тому що
вони призначені безпосередньо для споживання; 4) нездатністі туристських
послуг до збереження, внаслідок чого роздрібні торговці не розділяють з
виробниками ризику, пов'язаного з утворенням нереалізованих запасів; 5)
високий ступінь впливу конкурентів (на однакові туристські послуги діють
два рівні цін – внутрішні і зовнішньоторговельні, наприклад тарифи на
транспорт, готельні послуги, обслуговування туристів. Тому, з урахуванням
міжнародних вимог, ціни для іноземних туристів встановлюються на більш
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високому рівні, ніж для вітчизняних); 6) встановлення сезонної
диференціації цін і тарифів (оскільки попит на туристські послуги носить
яскраво виражений сезонний характер); 7) витратний механізм туристської
послуги (ціна не повинна викликати в покупців негативних емоцій, або
пов'язана зі статусом клієнта); 8) орієнтацію не на середнього споживача, а
на певні типові групи. 9) значний ступінь державного регулювання в сфері
транспорту, що часто включає елементи контролю цін. 10) визначення ціни
однієї туристської путівки, яка залежить від виду туру (груповий чи
індивідуальний. Чим більша чисельність групи, тим нижча вартість туру в
розрахунку на одну людину. Ціна туру на одну людину залежить від
кількості тур днів: чим триваліший тур, тим дорожче він буде коштувати за
інших рівних умов; 11) туристичні організації повинні постійно
застосовувати знижки з вартості турпродукту
Кожна туристична компанія повинна приймати власне рішення,
враховуючи конкретну ситуацію і уподобання споживачів, які можуть дещо
відрізнятися в різних регіонах світу. Крім того туристичним послугам
України потрібно інтегрувати до кращих стандартів, зменшувати свої
витрати і робити всі умови щоб державне регулювання туристичної галузі
забезпечувало нормальні умови для функціонування туризму. Для того,
щоб туристи приїжджаючи в Україну були задоволені відпочинком і щоб
ціни відповідали якості наданих послуг, але на жаль поки що ми можемо
сказати, що ціни є високими на туристичні послуги, а надання послуг є
низьким через недостатність кваліфікованих працівників та низьке
державне регулювання.
В Україні потрібно активно переймати і запроваджувати сучасні
методики оцінки туристичної діяльності, для того щоб туристичному
комплексу було легше інтегруватися до світового ринку туристичних
послуг.
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РОЗВИТОК САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
Як соціальне явище, туризм потребує наукового обґрунтування та
теоретичного осмислення, в межах якого здійснюються різноманітні
дослідження. Створення туристських послуг і товарів та їх реалізація є
справою великої кількості галузей, підприємств, організацій, що
спеціалізуються на виробництві та наданні певних послуг [2].
У зв'язку з погіршенням екологічних умов проживання, частими
стресовими ситуаціями і старінням організму все більше людей
потребує лікування в санаторно-курортних установах. Однак, низька
платоспроможність вітчизняних громадян не сприяє потужному
розвитку санаторно-курортних установ і залученню відпочиваючих.
Платоспроможні вітчизняні громадяни бажають відпочивати та
оздоровлюватися в курортних закладах іноземних країн.
На сьогоднішній день деякі вітчизняні курорти приватизовані,
однак якість послуг таких закладів сильно відстає від європейських,
при цьому ціни є завищеними. Так, як велике значення для іміджу
курортного регіону має оцінка його Міжнародній системі оцінки
якості - об'єктивної кількісної оцінки місцезнаходження курорту, зони
відпочинку, засобів розміщення для туристів і рекреантів, санаторнокурортних, медичних послуг, а також послуг, що надаються
підприємствами інфраструктури туристичної галузі регіону.
Санаторно-курортна справа в Україні є одним з найдавніших видів
рекреації. Вітчизняні кліматичні курорти добре відомі.
Варто відзначити, що послуги санаторно-курортних закладів в
Україні становлять майже 40% від загального обсягу діяльності
туристської галузі. Країна має широку і різноманітну ресурсну базу,
представлену майже всіма бальнеологічними типами мінеральних вод:
вуглекислі; радонові; сульфідні; залізисті; бромні, йодо-бромні та
йодні; кременисті; води з підвищеним вмістом органічних речовин;
води без специфічних компонентів тощо. Грязьові курорти
використовують торфові, мулові, сапропелеві грязі, значні запаси яких
є в озерах та лиманах Одеської, Херсонської, Запорізької областей.
Україна має найбільші й найрізноманітніші в Центральній Європі
запаси ресурсів для розвитку санаторно-курортного лікування, хоча їх
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використання не можна назвати ефективним. Більшість оздоровчих
закладів становлять різноманітні заклади відпочинку переважно
сезонної дії, розраховані на тривалий відпочинок протягом відпустки,
але за кількістю оздоровлених (34 %) вони поступаються санаторіям
(39%), які працюють цілорічно. Найбільша кількість рекреантів
оздоровлюється на базах відпочинку в Миколаївській, Запорізькій,
Київській, Одеській та Херсонській областях. [3]
Санаторна база значно рівномірніше розподілена по території
країни. Найбільше закладів санаторного типу сконцентровано у
Донецькій (16,1%), Одеській (10,5%) та Дніпропетровській (6,2%), а
найменше у Чернівецькій (0,5%) та Тернопільській (0,6%) областях.
Найбільшою популярністю користуються санаторні заклади
Львівщини.
Сприятливі кліматичні умови для сезонних видів відпочинку
зберігаються протягом 10-11 місяців, що дозволяє говорити про
можливість практично цілорічного функціонування закладів.
Найбільш сприятливі кліматичні умови в гірських районах України:
Карпатах та кримських горах. При цьому в Карпатах найдоцільніше
розвивати зимовий відпочинок, в Запорізькій літній відпочинок, а в
Закарпатській області - цілорічний.
Україна має потужні запаси, одні з найбільших в Європі, серед
яких найбільш цінними є мінеральні води і лікувальні грязі різних
типів. Однак земля з такими цінними ресурсами належним чином не
охороняється, в результаті чого спостерігається приватизація
рекреаційних територій, їх нецільове використання. З метою
запобігання таких негативних тенденцій повинна бути розроблена
комплексна державна програма розвитку санаторно-курортної справи і
рекреаційних територій.
Проведені дослідження потенціалу ринку лікувально-оздоровчого
туризму в Україні та динаміка в'їзного туризму переконують в
необхідності розробки стратегії розвитку курортних територій,
регіональних програм системного розвитку і підтримки рекреаційних
підприємств
валеологічного
типу,
підвищення
конкурентоспроможності санаторно-курортних послуг.
Отже, основні проблеми розвитку санаторно-курортної галузі в
Україні зумовлені:
- відсутністю досконалого економічного механізму її діяльності;
- незабезпеченням комплексного розвитку курортних територій;
- зношеністю основних фондів;
- практичною відсутністю інвестицій;
- неефективним маркетингом;
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- низьким рівнем менеджменту;
- неналежним
обслуговуванням
у
санаторно-курортних
закладах [1].
Реформування санаторно-курортної галузі повинне базуватися, з
одного боку, на удосконаленні фінансово-економічних механізмів
відтворення курортно-рекреаційного потенціалу, створенні доступного
та ефективного ринку санаторно-курортних та оздоровчих послуг для
максимального задоволення потреб населення, з іншого - на
проведенні роздержавлення та приватизації санаторно-курортних
закладів, заохочення конкуренції та оптимізації управління цими
закладами.
З метою виходу на новий рівень розвитку санаторно-курортної
галузі слід:
- створити економічні умови та нормативно-правову базу для
забезпечення відтворення виробничо-економічного потенціалу
курортів та їх природних лікувальних ресурсів;
- розробити та впровадити комплекс заходів з метою залучення
інвестицій для розвитку курортів;
- забезпечити поступову прозору приватизацію оздоровчих та
санаторно-курортних закладів (крім спеціалізованих санаторіїв), у
першу чергу нерентабельних та тих, що перебувають в оренді;
- удосконалити організацію діяльності санаторно-курортних
закладів, спрямовану на зменшення витрат з їх утримання та
здешевлення вартості путівок.
Таким чином, комплексний підхід до формування сучасного ринку
лікувально-оздоровчого туризму в Україні диктує необхідність
вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює правовідносини
в сфері модернізації санаторно-курортного комплексу регіонів,
системи оподаткування, вирішення питань власності, системи
державного регулювання і підтримки туристської діяльності.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ТУРИСТИЧНОЇ, ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОЇ ТА
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
У наш час туризм – однин із найприбутковіших видів бізнесу у
світі. В багатьох країнах туризм є «локомотивом» економічного
зростання, виконуючи роль у формуванні валового внутрішнього
продукту, створенні додаткових робочих місць і забезпеченні
зайнятості населення, активізації зовнішньоторгівельного балансу. В
Україні туризм досі не сприймається як повноправна галузь економіки,
що може стати джерелом значного доходу.
Основним потенціалом Запорізької області є південна частина
Східноєвропейської
рівнини,
яка
володіє
найродючішими
чорноземами степової зони, окрім потужного промисловоенергетичного потенціалу має достатньо цінні природні та історикокультурні ресурси для сталого розвитку туристичної, лікувальнооздоровчої та курортно-рекреаційної сфери.
Південь області омивається водами Азовського моря. Акваторія р.
Дніпро, залишки колишніх плавнів історичного Великого лугу є
стабілізуючим рекреаційним фактором індустріального осередку
регіону.
Сприятливий клімат, чудові прибережні пейзажі Дніпра, джерела
мінеральної води і лікувальні грязі, тепле Азовське море приваблюють
туристів. У межах області розвідані та використовуються мінеральні
води та лікувальні грязі практично всіх відомих бальнеологічних
типів. В оздоровчих і лікувальних цілях широко використовується
озокерит
та
спелеотерапія.
Міста
Бердянськ,
Приморськ,
смт. Кирилівка користуються великою популярністю, як курортні, так і
лікувально-оздоровчі зони у відпочиваючих.
У межах області розвідані та використовуються мінеральні води та
лікувальні грязі практично всіх відомих бальнеологічних типів. В
оздоровчих і лікувальних цілях широко використовується озокерит та
спелеотерапія. В цілому курортні та рекреаційні території складають
майже 15 % площі області. Всього ж на Азовському узбережжі та в
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акваторії р. Дніпро в регіоні функціонує більше 500 оздоровчих
закладів. В ряді районів області створено садиби зеленого туризму.
Курорту Бердянськ пропонується повернутися до наявних
напрацювань в рамках проекту Програми розвитку курорту Бердянськ,
передбачити повернення втрачених в останні роки лікувальних
курортних об'єктів, створення Центру дослідження проблем
Азовського узбережжя, а також Центру водного туризму з подальшим
розгалуженням системи пасажирського водного транспорту на
узбережжі. [2]
Серед першочергових інвестиційних проектів курорту Кирилівка
насамперед бачиться розв'язання проблеми централізованого
водопостачання та водовідведення, просування окрім пляжного,
лікувального туризму, а також впровадження пропозицій
Мелітопольського туристичного кластеру щодо охопленням
відпочиваючих екскурсійним обслуговуванням за наявними
внутрішнім туристичним маршрутам.
Курортні території Приазовського району потребують додаткової
геологорозвідки наявних лікувальних ресурсів та відкриття на їх базі
нових об'єктів водо- й грязелікування (зокрема, таких як джерело Гука)
для хворих шлунково-кишковим трактом, діабетом, з порушеннями
обмінних процесів. Свого подальшого розвитку потребує також
унікальна Строгановська курортна зона.
Азовське узбережжя в районі м. Приморськ може стати
конкурентноспроможним внаслідок появи інвестиційних об'єктів, що
будуть просувати наявний на базах відпочинку і пансіонатах медичний
туризм, а також етно- та конференц- туризм. Значні запаси
мінеральних лікувальних ресурсів дозволяють розвивати на узбережжі
Азовського моря в Запорізькій області курортно-оздоровчу зону.
Актуальними для Запорізької області є проблеми забудови,
розробка генеральних планів розвитку курортів. Можна констатувати
доцільність посилення ролі держави у становленні рекреаційнооздоровчої діяльності, координації комунікативних процесів
стейкхолдерів (органів місцевого самоврядування, міністерств,
відомств, суб’єктів підприємництва, споживачів) задля гарантування
сталого розвитку санаторно-курортного комплексу Запорізького
регіону та України в цілому. Виконані нами дослідження дозволили
встановити, що стан санаторно-курортного комплексу Запорізького
регіону не є задовільним.
Основні перешкоди зумовлені: недосконалістю нормативноправової
бази;
недостатністю
методичної,
організаційної,
інформаційної та матеріальної підтримки суб’єктів підприємництва
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туристської індустрії з боку держави; незбалансованістю соціальної та
економічної ефективності використання рекреаційних ресурсів та
необхідністю їх збереження; недостатністю рівня розвитку
інформаційної інфраструктури; незабезпеченням комплексного
розвитку курортних територій; підпорядкованістю спеціалізованих
закладів, що надають оздоровчі послуги, різним міністерствам,
відомствам, підприємствам; невідповідністю переважної більшості
оздоровчих закладів міжнародним стандартам; недостатнім рівнем
якості обслуговування у підрозділах харчування санаторно-курортних
закладів; недостатньою забезпеченістю висококваліфікованими
спеціалістами; браком коштів для комплексу рекламних заходів щодо
просування регіонального оздоровчого продукту на ринок; зношеністю
основних фондів; практичною відсутністю інвестицій; неефективним
маркетингом; низьким рівнем менеджменту. [1]
Отже, концепція ефективного функціонування санаторнокурортного комплексу регіону має базуватися на домінантах сталого
розвитку:
– гармонізація системи нормативно-правового забезпечення;
– модернізація інструментів управління, формування системи
механізмів комплексного розвитку оздоровчих територій;
– модифікація ринку санаторно-курортних і оздоровчих послуг,
максимальне задоволення потреб населення регіону;
– вдосконалення системи менеджменту, впровадження ефективних
економічних, управлінських і маркетингових практик;
– розвиток кадрового менеджменту, професійна підготовка і
постійне підвищення кваліфікації персоналу.
В цілому мінімізація проблем санаторно-курортного комплексу
регіону дозволить реалізувати заходи щодо поліпшення якості послуг
лікування, оздоровлення та рекреації, задоволення попиту населення
на оздоровчі послуги за умови збереження і раціонального
використання природних лікувальних ресурсів.
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ ВИРОБНИЦТВА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РАДІАЦІЙНО
ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Безсумнівним є той факт, що соціально-економічний розвиток
забруднених
територій
неможливий
без
відновлення
сільськогосподарського виробництва (саме цей сектор найбільш
постраждав в результаті аварії на ЧАЕС). В областях, що постраждали
від катастрофи, змінилася структура землекористування, порушилися
виробничі та господарські зв’язки. За 30-ти річний період (1985-2015
рр.) площі посівів сільськогосподарських культур у всіх категоріях
господарств України зменшились на 5939 тис. га і склали у 2015 р.
26717 тис. га.
За роки незалежності найбільш критичним виявився період 1990-1999
рр. Виробництво валової продукції сільського господарства знизилося на
51,4 %. Відчутним було скорочення обсягів валової продукції в найбільш
радіаційно забруднених областях Чорнобильської зони. Так, зокрема у
Волинській на 48,2 %, Житомирській – 51,1 %, Київській – 52,2 %,
Рівненській – 46,8 %, Чернігівській – 57,5 %. Аргументованим доказом
проаналізованих показників є дані динамічних змін темпів зростання
(зниження) валової продукції рослинництва і тваринництва
сільськогосподарських підприємств та господарств населення областей
зони радіаційного забруднення. Особливо складним цей період був для
розвитку сільськогосподарських підприємств, обсяг валової продукції в
яких скоротився на 70,3 %, у тому числі в рослинництві на 63,2 %,
тваринництві на 80,7 %. Починаючи з 2000 р. до 2015 р відбувається
послідовне зростання обсягу валової продукції сільськогосподарських
підприємств в 2,9 рази, у тому числі рослинництві – в 2,2 рази,
тваринництві в 2,6 рази. Не зважаючи на такі показники, темпи зростання
відбуваються повільно[1].
Загальна площа сільськогосподарських угідь України за період
1990 - 2015 рр. значно скоротилася на 4922,3 тис. га, або 11,9 % і
склала у 2015 р. – 36452,1 тис. га.
Обсяг площі ріллі в загальному обсязі сільгоспугідь в
абсолютному значенні
має також тенденцію кожного року до
скорочення з 33407,1тис. га у 1990 р. до 31131,0 тис. га у 2015 рр., або
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на 6,8 %. Необхідно констатувати, що майже 17 % (6177,8 тис. га)
сільськогосподарських угідь в загальноукраїнському обсязі належить
п’яти найбільш радіаційно забрудненим областям, порівняно з 1990 р.
площа їх угідь у володінні та користуванні сільськогосподарських
підприємств і господарств населення зменшилася на 1166,6 тис. га, або
15,9 %, тобто темпи скорочення практично у два рази вищі порівняно з
загальноукраїнськими, зокрема у: Волинській області – на 217,1 тис. га
або 20,7 %; Житомирській – 326,4 тис. га або 20,2 %; Чернігівській –
на 326,1 тис. га або 15,7 %; Рівненській – 107,2 тис. га або 12,0 %;
Київській області – на 189,8 тис. га або 11,1 %. Обсяг ріллі за
аналізований період в областях зони радіаційного забруднення мав
також суттєве скорочення на 676,3 тис. га або на 12,2 %. В
загальноукраїнському масштабі скорочення площі ріллі – 2439,8 тис.
га, майже 30 % належить зоні радіаційного забруднення[2]. Необхідно
констатувати, що рівень розораності земель зони радіаційного
забруднення протягом 30-річного періоду значно перевищує допустимі
екологічно обґрунтовані нормативи. В зоні Полісся Житомирської
області, найбільш враженої Чорнобильською катастрофою, рівень
розораності сільськогосподарських угідь повинен становити не більше
37 %, а в середньому по області – 52 % [3, с. 56]. Це більш як на 30
проц. пункти нижче від фактичного показника (81, % у 2015 р).
Водночас за період 1985 - 2015 рр. відбулося також скорочення
площ посівів сільськогосподарських культур на 17,6 %, або на 5,8 млн.
га, що склало в 2015р – 26,9 млн. га.. За аналізований період
негативною тенденцією сільськогосподарського землекористування є
зростання площ під технічними культурами в 2,3 рази, або на 4,7 млн.
га. Значно розширилися площі посівів під високорентабельні
експортоорієнтовані культури, які почали активно впроваджувати у
виробництво з 1990 р., наприклад такі, як соя в більш як 23 рази (з 92,6
тис. га у 1990 р. до 2158,1 тис. га в 2015 р.), ріпак – в 7,6 рази,
соняшник – з 1985 р. в 3,4 рази. Разом з цим, порівняно з
дочорнобильським періодом 1985 р. суттєво зменшилися площі, більш
як в 700 разів під льон-довгунець (з 211 тис. га в 1985 р. до 0,3 тис. га в
2015 р.), цукрові буряки (фабричні) в 7 разів (з 1641 тис. га в 1985 р. до
237,4 тис. га в 2015 р), картоплю та овоче-баштанні культури на 17,4
%, що склало в 2015 р – 1822,9 тис. га. Площі під кормові культури
скоротилися на 81,6 %, що склало в 2015 р. 1990,2 тис. га. Все це
негативно вплинуло на розвиток кормової бази та тваринництва в
цілому, різко порушило систему сівозміни й виснаження ґрунтового
покриву.
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Особливістю 1985 р було те, що левова частка посівних площ
належала сільськогосподарським підприємствам – 94,9 %, лише 3,1 %
земель використовували господарства населення. За період до 2015 р
площі посівів сільськогосподарських підприємств скоротилися на 38,5 %
на користь зростання посівних площ господарств населення в більш як
4,1 рази. Очевидною є зміна структури посівних площ
сільськогосподарських культур. Так, у 1985 р. в структурі посівів
переважали зернові та зернобобові культури – 49,2%, з них найбільшу
частку займали пшениця – 41,4 %, ячмінь, кукурудза, горох відповідно –
18 %, 16,1 % та 9 %. Технічні культури займали частку 11,2 % в загальній
посівній площі, з перевагою в посівах цукрових буряків та соняшника –
85 %. В структурі посівів кормових культур (32,8 %) найбільшу частку
займали багаторічні трави – 39 %, кукурудза на силос і зелений корм –
32,4 %, однорічні трави – 20,4 %. Картопля та овоче-баштанні культури
займали лише 6,8 % посівних площ.
Трансформаційні зміни, що пов’язані з реформуванням земельних
відносин, зокрема паюванням земель переданих у колективну власність
сільськогосподарським підприємствам, відсутністю матеріально-технічної
бази та досвіду селянина розпорядитися власністю, а відтак недостатність
ініціативи до створення альтернативних видів діяльності господарюючих
структур вплинуло на зміну структури посівів сільськогосподарських
культур, спеціалізацію та концентрацію виробництва. В результаті площі
посівів сільськогосподарських підприємств скоротилися на 61,5 % (з
30421,8 тис. га у 1990 р. до 18706,4 тис. га у 2015 р.), з переміщенням до
зростання площ посівів фермерськими господарствами майже в 20000
разів (з 0,2 тис. га у 1990 р. до 3995,2 тис. га у 2015 р.) та в 4,1 рази
господарствами населення (з 1984,2 тис. га у 1990 р. до 8195,4 тис. га. у
2015 р.).
Дзеркальним відображенням різкого скорочення посівних площ
стало скорочення площ з яких зібрано основні види продукції
рослинництва сільськогосподарських підприємств та господарств
населення зони радіаційного забруднення. Не менш важливим
питанням є втрати врожаю на всіх етапах його отримання. Відчутною є
різниця в обсязі посівної площі та площі з якої зібрано врожай. В
сільськогосподарських підприємствах у 2015 р. площі недобору
врожаю складали по: зернових та зернобобових 96,5 тис. га, цукрових
буряках – 0,4 тис. га, сої – 22,5 тис. га, кукурудзи на силос – 0,9 тис. га.
Закономірності, що пов’язані з втратами урожаю основних
сільськогосподарських культур є однією з причин зниження
прибутковості сільськогосподарських підприємств та їх розвитку, можна
об’єднати в такі групи: агрономічні – не відповідність біологічних
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властивостей сортів ґрунтово-кліматичним особливостям зони
радіаційного забруднення, недостатня боротьба з шкідниками та
хворобами, порушення сівозміни та термінів збору врожаю; технічні –
застосування важкогабаритної техніки, несвоєчасна заміна зношених
деталей, порушення технологічних процесів; економічні – недостатні
мотивація та стимулювання аграрників до зниження втрат; екологічні –
засухи впливають на водний режим, що відбивається не тільки на
поточному стані посівів, але й на багаторічному балансі вологи та радіації;
невдалий вибір поля по відношенню до розміщення, рельєфу, родючості
ґрунтів, затягування строків збирання урожаю; соціальні – низький
кваліфікаційний рівень працівників та їх екологічна безграмотність у
виборі форм та методів господарювання, оптимальних режимів роботи і
регулювання.
На нашу думку, сільськогосподарське виробництво продовольства
впродовж тривалого періоду часу забезпечувалося головним чином
адміністративним шляхом за рахунок потенційної родючості ґрунту
шляхом екстенсивного розширення площі ріллі, і не враховувало
принципів раціонального земле- та природокористування. Більшість
сільськогосподарських підприємств незалежно від форм власності не
дотримуються і порушують зональні системи землеробства і оптимальні
сівозміни, обумовлені природними особливостями і специфікою напрямів
основної діяльності. Наслідки цих дій мають негативний довгостроковий
вплив на ефективність використання матеріальних і фінансових ресурсів,
продуктивність праці, сільськогосподарське виробництво, екологічний
стан зони радіаційного забруднення.
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КЛАСТЕРІВ ЗА ІННОВАЦІЙНООСВІТНІМ НАПРЯМОМ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ
Важливість інноваційної складової в діяльності кластерів
визначено в наукових працях Є. Монастирного [1], який зосереджує
увагу на взаємодії суб’єктів кластерних об’єднань. С. Дєнєжніков [2] у
своїх дослідженнях визначає теоретико-методологічні запити
створення інноваційних освітніх кластерів. Важливість освітньої
складової в організації кластерів визначено в наукових працях
М. Хмари та В. Шевчук, де висвітлено суть поняття «освітній кластер»
та процеси кластеризації у сфері вищої освіти України [3; 4].
Систематизацію підходів до класифікації та визначення сутності
видів кластерів, які відносяться до інноваційно-освітніх кластерів
визначено в табл. 1.
Таблиця 1
Систематизація підходів до класифікації та визначення сутності
кластерів за напрямом діяльності*
Вид кластеру
1

Промислові

Автор/рік/д
жерело
2
М. Портер
(M. Porter)
1990 р.
Е. Бергман,
Е. Фезер
(E. Bergma
n, E. Feser)
1999 р.

О. Скоч
2007 р.
Наукомісткі

Зміст визначення поняття
3
ряд галузей, що взаємодіють як покупецьпостачальник або постачальник-покупець, а
також за допомогою спільних технологій,
спільних каналів закупівель або розподілу,
спільних трудових об’єднань
можуть бути визначені в найзагальнішому
вигляді як група комерційних підприємств і
некомерційних організацій, для яких членство
в групі є важливим елементом підвищення
індивідуальної
конкурентоспроможності.
Кластер пов’язують в єдине ціле операції
купівлі-продажу, спільні технології, покупці,
канали розподілу або ринки праці
виникли порівняно недавно: об'єднані в них
підприємства, як правило, базуються на нових
технологіях і знаннях, приносять побічний
результат досліджень університетів і науководослідних інститутів
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1

2
Дж.
Сіммі,
Дж. Сенне
тт
(J. Simmie,
J. Sennett)
1999 р.

Інноваційні

А. Бутенко,
Є. Лазарєва
2009 р.

Г. Грекова,
О. Фіхтнер
2010 р.
Освітні

Продовження табл. 1
3
велика
кількість
пов’язаних
індустріальних і/або сервісних компаній з
високим рівнем співпраці (зазвичай через
ланцюг постачань), що функціонують в
однакових ринкових умовах
як підсистема регіональної інноваційної
системи – це: сукупність компонентів
кластера, які мають власну структуру:
суб’єкти розробки і пропозицій наукових ідей,
проектів,
науково-технічної
продукції,
продуктів; суб’єкти реалізації наукових ідей,
науково-технічної продукції, інноваційних
проектів;
функціональні
підсистеми
інноваційної
інфраструктури:
фінансова,
інформаційна, експертизи, маркетингова,
логістична, ін.
структуроутворюючими
в
кластерах
виступають освітні заклади різного рівня, які
заключають угоди з базовими підприємствами
регіону
на
підготовку
спеціалістів
визначеного рівня та проведення науководослідних
і
дослідно-конструкторських
розробок (НДДКР)

*Систематизовано автором
Промислові кластери дозволяють взаємодіяти галузям в загальній
системі відносин «постачальник-покупець» за рахунок фінансових,
матеріальних, трудових та інших ресурсів із використанням спільних
технологій. Наукомісткі види кластерів у своїй діяльності
використовують новітні технологій та розробки, являють собою
підприємства, що прогресують за рахунок науково-дослідницьких
відкриттів. Інноваційні кластери втілюють розробки і пропозиції
наукових ідей та інноваційних проектів за рахунок власної
інноваційної інфраструктури. Освітні види кластерів готують
висококваліфікованих фахівців для підприємств, які проводять
науково-дослідні і дослідно-конструкторських розробки. Проте немає
ефективної взаємодії означених видів кластерів, тому необхідно
створити інноваційно-освітні кластери, які в собі поєднають всі
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позитивні наслідки функціонування та будуть діяти як єдиний
механізм.
Надання громадянам сучасних знань є економічним та соціальним
інтересом держави, який буде реалізовуватися шляхом підтримки
системи освіти та формуванням на її базі комплексних інформаційних
центрів, стимулюванням бізнес-інкубування, як основного інструменту
кластеризації та наданням консультаційних послуг. Завдяки цим
процесам буде формуватися державна стратегія регіональної,
національної та міжнародної взаємодій з використанням кластерної
економіки. Саме об’єднання освітньої та інноваційної складової
сприятимуть здійсненню прогресу у розвитку регіональної економіки
та здійснюватимуть необхідний поштовх для ефективного
функціонування кластерів.
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THE RURAL ENTREPRENEURSHIP IN THE PROVISION OF
FOOD SECURITY
The physical and financial affordability of the food consumption in the
necessary quantity according to scientifically substantiated norms, product
safety and quality are preconditions for a high level of food security. Food
security is interpreted as the protection of life interests of a human, which
are expressed in the state guarantee for safe and high quality food products
to support normal life activities of a person [1]. However, the common
approach to the concept of “food security” in the legislative documents of
Ukraine remains undeveloped due to institutional contradictions and
postponement of adoption of the “Food Security” Law. The main document,
which was approved in this direction “The state target program of
development of Ukrainian village for the period till 2015”, has completed
its term of validity [2].
Now there is no document on food safety regulation. The mechanism
for diagnosis of food security needs the revision and approval at the state
level, as it is one of the key instruments for identifying food supply
problems of the country.
The concept of food security formation in the international spatial
requires coherence among all countries in order to increase production
volumes. The preference is given to the international division of labor, i.e.
production of agricultural products taking into account favorable natural
and climatic conditions and the export-import of food at affordable prices.
A key vector for development in this direction is the formation of social and
economic relations that will guarantee the access to the required quantity of
food for population.
The Economist Intelligence Unit developed the Global Food Security
Index in 2012 in order to identify the valid food security problems of
different countries around the world and to search for their further solution.
Thus, according to the results of this index, it was found that Ukraine in
2016 occupies 63rd place among 113 countries of the world and concedes to
such countries as Azerbaidzhan (57th place), Bulgaria (50th place), Russia
(48th place), Belorussia (46th place), Poland (29th place). According to the
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aggregate of all indicators, Ukraine scored only 55.2 points out of 100
possible, which is by 0.8 units more than in 2015. Ukraine occupies the last
place by the index of food security of 26 European countries [4].
The main reason for the decline in food security is the low level of GDP
per capita, since it is half the world average. Thus, the GDP of Ukraine in
2014 and 2015 decreased by 9.9% and 6.8%. Growing unemployment and
insufficient wages generate low purchasing power of the population. At the
same time, prices for any agricultural produce are always higher than the
income of the population. Thus, food costs in 2015 from average household
income amounted to 58.9%, although in the vast majority of countries this
indicator ranges from 10-15%, in particular the US, Germany, Austria 10%, the EU about 12%.
The low level of GDP per capita is the main reason of decline in the
food security, as this is almost doubly lower indicator than the world
average one. Thus, the GDP of Ukraine decreased by 9.9 % and 6.8 % in
2014 and 2015. Growing unemployment and insufficient wages led to low
purchasing power of the population. At the same time, prices for any
agricultural products are always higher than the income of the population.
Thus, costs for food from average household income amounted to 58.9 % in
2015, although this indicator ranges from 10 to 15 % in the vast majority of
countries, in particular such as the US, Germany, Austria, and the EU.
On condition that the population is provided by safe and high quality
food products, a high level of food security can be achieved. Accordingly,
after the adoption of the Law “On Production and Circulation of Organic
Agricultural Products and Raw Materials”, the number of enterprises
engaged in organic production in Ukraine increased. Thus, according to
world statistics of IFOAM Ukraine had about 400 “organic” enterprises in
2015, which is by 13 times more than in 2003. However, all manufactured
products (90 %) are exported practically to such countries as Germany, the
Netherlands, Poland, Switzerland and Austria.
Nowadays, Ukraine is on the way to the formation of food safety and
quality of products on a European basis, which forecasts introducing of the
concept of the Hazard Analysis and Critical Control points in all
manufacturing enterprises according to the Laws of Ukraine “On Safety and
Quality of Food Products” and “On Infant Nutrition”. The specified food
safety management system ensures the prevention of hazards at all stages of
the food chain: from the primary producer of raw materials (e.g., farmer) to
the last user (e.g., the department) [3]. Its implementation will provide an
opportunity to guarantee food safety and increase its competitiveness.
In a transitional period, together with the new food safety management
system it a state support for agricultural producers should be strengthened,
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because most of them face the problems such as a lack of appropriate
information and consulting assistance, an absence of programmatic
preconditions and underdevelopment of the corresponding infrastructure.
Reorientation of production may involve additional financial costs, which
will contribute to rising food prices.
The foregoing gives grounds to assert that the food security level would
increase only if incomes of the population increased. Therefore, agricultural
commodity producers, taking into account the specifics of their activities,
require the increased attention from the state. They need the adoption of
laws in relation to pricing regulation, development of measures to involve
farmers in organic production, improvement of the food safety management
system and the formation of the provisions of the national food security
system of the country.
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THE ROLE OF COMMERCIAL BANKS IN PREVENTING THE
FINANCING OF TERRORISM
In the process of globalization, the need to block financial flows to
terrorist organizations is becoming more and more tangible. The fight
against terrorist financing is becoming a national and supranational priority,
and credit institutions are among the main mechanisms for committing such
crimes, and are therefore covered by numerous regulations and institutions
concerning their role in controlling and preventing them. The purpose of
this study is to outline the commercial banks' place in terrorist financing
processes by presenting their inherent characteristics within the scope of the
Special Act on Measures Against Financing of Terrorism.
***
Pursuant to the Law on Credit Institutions (Zakon za kreditnite
institutsii, 2017), the Bank makes public borrowing or other repayable funds
and provides loans or other funding at its own expense and at its own risk,
which is sufficient to justify the suitability of an adequate risk management
in the security sphere of the credit institution itself; of the interests of its
clients. In view of the issue under consideration, the activities of credit
institutions, are subject to constant monitoring due to the potential for them
to be used for the purpose of criminalization in the Criminal Code financing terrorism, which could also be a prerequisite for the eventual
occurrence of risky situations. In addition, it is precisely the specific activity
of credit institutions that the special legal framework - Law on Measures
against Financing of Terrorism (LMFT) obliges them to regulate the
measures for prevention against the said crime.
For the purposes of this paper, the "terrorist financing" category is
under analysis. In the legal framework, "terrorist financing" relates to the
"direct or indirect, unlawful and deliberate provision and/or collection of
funds and other financial assets or economic resources and/or the provision
of financial services with the intention of being used or conscious that they
will be used wholly or partly for terrorism within the meaning of the Penal
Code" (Zakon za merkite sreshtu finansiraneto na terorisma, 2016).
With a view to protecting the international financial system, the
Financial Action Task Force against Money Laundering (FATF), as an
organization that sets standards in countering money laundering and
terrorist financing, formulates special recommendations to prevent terrorist
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financing focusing on key mechanisms used by terrorist organizations to
transfer capital: money transfers, electronic transfers and non-profit legal
entities. In addition, the special law applicable in a national aspect (LMFT),
which aims to "Prevent and Disclose the Action of Individuals, Legal
Entities, Groups and Organizations Focused on the Financing of Terrorism"
(Zakon za merkite sreshtu finansiraneto na terorisma, 2016), indicates
measures in respect of the persons liable, .ch. commercial banks to
counteract this type of crime as follows (Zakon za merkite sreshtu
finansiraneto na terorisma, 2016):
• Customer Identification, Verification and Verification of Compliance
with Restriction Lists;
• Implementation of additional identification and verification measures,
follow-up on the basis of risk assessment;
• Blocking of cash, financial assets or other property;
• Prohibition to provide financial services, cash, financial assets or other
property;
• Reporting in case of doubt or when implementing a measure under the
LMFT.
In the relationships with their clients, credit institutions are obliged to
apply the legal measures in cases where the participants in the operation
(the account owner, the beneficiary) are from countries known to support
terrorist activities and organizations. Charities, non-profit legal entities,
companies with no real activity, and others without legal cause are often
used for the purpose of terrorist financing. The law also includes cases
where there is no comprehensive information about the parties and the
reason for the operation, operations and transactions are executed without
the presence of the client or using new technical means, etc.
When establishing the appropriate prerequisites for terrorist financing
operations carried out through commercial banks, the blocking of all cash,
financial assets and other property - property of the persons listed in the
restriction lists (Zako za merkite sreshtu finansiraneto na terorisma, 2016)
irrespective of the place of their possession, as well as any cash, financial
assets and other property held in possession of, held or controlled by the
persons listed. Immediately blocking the funds of persons in full
compliance with the EU's restrictive lists for the implementation of UN
resolutions (Resolution 1267/2000 et seq.) And under the relevant EU acts
as well as funds or other assets wholly or jointly owned or controlled,
directly or indirectly, by persons on lists, terrorists, terrorist financing or
terrorist organizations and others that are generated by the above mentioned
funds or assets.
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The above-mentioned essential features and normative justification of
terrorist financing processes are sufficient grounds for each commercial bank to
set up in its structure a specialized service for controlling and preventing the
financing of terrorism to organize and control the implementation of the legal
measures (Zakon za merkite sreshtu izpiraneto na pari, 2016). Consequently, in
performing its core business, each commercial bank should monitor and prevent
terrorist financing processes in accordance with national law and relevant
international regulations and best practices by developing its own policy of
prevention measures against use of the bank for the above purposes. In this
connection and in view of the above analysis, the following may be formulated
as exemplary principles:
• The Bank should not engage in relationships with persons who are known
to have been convicted or charged with crimes such as terrorist financing;
• The Bank should not engage in any relationship with individuals, legal
entities and groups believed to be related to criminal activities, members of
criminal or terrorist organizations, or that they support politically or fund such
organizations;
• The Bank must not open or operate anonymous accounts and accounts of
fictitious names, perform fictitious transactions and transactions, and accept
funds and property suspected of being acquired through or in connection with a
crime or will be used to fund such.
As an initial measure to prevent the use of the bank to finance terrorism are
required an adequate material base at the disposal of the bank, incl. specialized
software applications, time resource, expert potential. The main goal is to
"block" the relationship between credit institutions and criminals.
Commercial banks should not enter into relationships and do not provide
financial services, funds, financial assets and other property to the persons
included in the list of natural persons, legal persons, groups and organizations to
which the measures under the LMFT apply. In the event that a person included
in the above list is a client of the bank, his funds, financial assets and other
property are blocked. Payments and other dispositions with the blocked
accounts, cash and financial assets are made with the permission of the
Minister of Finance. In addition, when there are suspicions that certain
operations or transactions are directed to the financing of terrorism, bank
officers are required to immediately notify the specialized internal
intelligence service for the control and prevention of money laundering and
terrorist financing of all additional facts and circumstances famous. In the
event of a suspicion of terrorist financing, the Bank shall notify the Ministry
of Interior and the State Agency "National Security" (Article 9a of the
LMFT). In addition, the Bank shall report immediately any significant
suspicions of terrorist financing that are likely to have a significant
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reputation for the Bank or its financial position, such as cases involving
senior government officials or amounts over the statutory certain
dimensions.
In order to have an effect on the implementation of statutory, regulatory
and internal commercial bank regulations on the prevention of terrorist
financing as well as monitoring and control procedures in relation to their
core business, close cooperation between credit institutions and competent
authorities dealing with suspicious customers and financial operations. At
the same time, the improvement and modernization of the national and
supranational regulatory framework is a sine qua non for real countering the
latest criminal practices for which priority is being given and to credit
institutions.
***
The above analysis is sufficient grounds, on a national scale, for the
commercial banks to be constituted as a priority subject of permanent
monitoring and control by the specialized administrative directorate
"Financial Intelligence" in order to study, analyze and disclose information
received under the procedure and at the conditions of the LMFT because
they are obviously among the main options used for the purpose of
financing terrorism. For this reason, the global policy regarding the fight
against the mentioned crime places the activity of the credit institutions on
the legal norms and the focus of their activities in order to prevent their use
for the implementation of criminal schemes. This is a good reason for credit
institutions to set strict and transparent internal bank rules and procedures to
be respected when selecting clients and executing financial operations and
to prioritize the prevention of their use for the purpose of financing
terrorism.
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INTELLECTUAL PRODUCTS AS AN IN-KIND (NONMONETARY) CONTRIBUTION
The term ‘in-kind’ or ‘non-monetary’ contribution is regulated by the
Commercial Law, Part Three – Commercial Companies, Chapter One,
General Provisions, Art. 72 (LEX, 2016). It envisages any right, any
participation in a company’s capital, evaluated in terms of money. (Bonev,
2015). The term suggests that contributions to the company are made in the
form of assets other than money. In other words, these are a kind of rights
with the following options possible:
- property rights – for example right to property, right to construction,
right to use on properties owned by the contributor;
- right both on a movable and on an immovable estate.
The following needs to be specified: the property owned by the
company (where the contributor is no longer its owner), or for use (where
the contributor preserves its property and after the company is closed,
he/she restores fully the property right);
- rights on intangibles – patents, licenses, trade marks, industrial
designs, know-how, etc.;
- obligation rights (receivables) – the contributor may have lent money
and instead of the borrower paying the loan, he/she will be liable to the
company (the company becomes a creditor on the receivable);
- securities – a specific type of movables (documents), materializing
rights, which depending on the security can be: money receivables
(promissory note), membership rights (in shares), etc.
In this broad range the Commercial Law does not allow future labour
or services as a non-monetary contribution.
In-kind contributions through objects of intellectual property can be
made both in setting up a commercial company and in increasing its capital.
The Commercial Law requires that the company contract, respectively the
Statute Book should state the name of the contributor, the description of the
non-monetary contribution, the monetary value of the contribution and the
grounds of the contributor’s rights. The legislation of some countries allows
the in-kind contributions to be made in parts (for example, the USA) and the
legislation of some other countries requires that the in-kind contributions be
made in total. In our country there is no explicit regulation regarding this
case but the experts in this sphere comment that it is rather the second
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option that is being applied, as the moment of recording the respective act is
taken into account (regardless of whether this refers to setting up a company
or increasing its capital).
The contribution to a private limited company, public limited company
or a limited joint-stock company is evaluated by 3 independent experts,
appointed by the registry officer at the Registry Agency. The conclusion of
the experts must contain a full description of the non-monetary contribution,
the method of valuation, the obtained value and its correspondence to the
amount of the share of capital or the number, the nominal and issued value
of the shares, registered by the contributor. The conclusion is presented in
the Commercial Register together with the application for entry (LEX,
2016).
The regulations of the National Accounting Standard № 38 – Intangible
assets are applied for the purposes of reporting intellectual capital. An asset
is classified as intangible when: it meets the definition of an intangible
asset; it can be duly evaluated when acquired; economic profits are
expected from its use, proved with the presence or a plan for supplying
enough resources, an opportunity to effectively fulfill its functional role and
clearly defined specified technical feasibility.
The regulations of this standard classify intangible assets in the
following way:
a/ rights to industrial property – such rights are present when they are
owned or can be used for a long time by the enterprise, regardless of
whether they are purchased or created in it and they can be: trademarks,
copyrights (incl. software),trade names, licences and franchises, patents;
b/ long-term acquired rights on intellectual property – rights similar to
the above mentioned, but acquired by the enterprise on the grounds of
agreements with the creator;
c/ concession rights – acquired according to the relevant legal order;
d/ technological rights – such rights can be: execution of prescriptions,
formulae, models, designs, prototypes, tools, matrixes, templates, etc.;
e/ intangible assets in the process of development;
f/ other intangible assets.
An internally generated intangible asset is recognized and reported
according to the creation phase in which it is. An internally generated
intangible asset created as a result of research is not recognized as an
intangible asset; during the research phase of an internal project the
enterprise cannot prove unambiguously that there is an intangible asset
which will lead to future economic profits.
An internally generated intangible asset, created as a result of
development activities, is recognized as intangible when the enterprise
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proves: the technical feasibility of completing the intangible asset so that it
will be ready for use or sale; an intention to complete an intangible asset
and to use it or sell it; an ability to use or sell an intangible asset; the ways
in which the intangible asset will lead to generating future economic profits;
the presence of adequate technical, financial and other resources necessary
for finalizing the development, use or sale; an ability to evaluate the costs
arising from the intangible asset in the course of its development.
Externally generated intangible assets created during their acquisition
are evaluated according to the acquisition price, which includes the
purchase price and all direct costs for the preparation of the asset to be used
as intended.
Long-term intangible assets (respectively the objects of intellectual
property) are traded, capitalized and depreciated like any other
depreciatable long-term tangible assets. However, unlike them an intangible
asset can be transferred (licensed) to many other owners, whereas the initial
owner of a specific tangible asset (e.g. a computer) can transfer it to only
one new owner. And software (an intangible asset) can be licensed to an
unlimited number of owners and the initial owner continues to use the
intellectual product.
What is characteristic of intangible assets is that their use in business is
a criterion of their worth and revaluation. Usually, in such valuations the
price of the asset is calculated based on the businesses of all entities that
legitimately use it, through their turnover, profits, new licensing and sublicensing transfers, etc., therefore the initial purchase of the asset, without
making any new investment in it, can get more expensive, regardless of the
fact that there is no direct investment in it and at the same time its residual
value decreases. Practically, it is possible that assets for hundreds of
thousands of BGN are acquired for tens of thousands of BGN immediately,
and for a ten-year period of paying off its valuation progresses and can
reach millions of BGN after several revaluations.
Besides determining the fair market value of the objects of intellectual
property with a view to including them in the accounting balance, business
valuation is carried out in a number of specific cases, such as: increasing the
capital of the company; change in the property; transformation of
enterprises; creation of joint-ventures; satisfying the claims of shareholders,
partners and creditors; withdrawing a loan as a collateral; trade operations
such as franchising, licensing transactions, work done with materials
supplied by the client; insurance operations, taxation, etc.
The newly created capital can also be used for acquiring shares in
another enterprise, according to the Commercial Law. The opportunities
which the objects of intellectual property offer are beginning to be
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increasingly used by business entities in our country for more efficient asset
management and business development. At the same time, the consulting
business in Bulgaria, incl. intellectual property consulting, is still lacking in
experts in this sphere. The importance of these objects tends to grow and
they will play an increasingly important role in the Common European
market. For this reason the formation of their price is becoming a necessary
business activity.
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FINANCIAL INSTITUTIONS – MERCHANTS AND THEIR
MARKET PRESENCE
Under the current economic conditions, in times of financial
difficulties, the population often resorts to borrowing money for a certain
period against payment of a corresponding interest, i.e. credits. They are
awarded by institutions that are licensed and registered by the Bulgarian
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National Bank (BNB) under the provisions of the Law on Credit Institutions
(LCI) [1].
One institution that grants loans to both physical and legal entities is the
bank (the credit institution). It ″is a legal entity that performs public
attraction of deposits or other repayable funds and provides loans or other
funding at its own expense and at its own risk" [1, Art. 2, para. 1]. In
parallel, it may also carry out the activities referred to in Art. 2, para. (2) of
the LCI, if included in its license (see Table 1). Another credit institution,
which can be called innovative, due to its entry and sound market
penetration in recent years, is the financial institution (FI). It "is a person,
other than a credit institution and an investment intermediary whose main
activity is one or more of the activities" [1, Art. 3, para. 1] as defined in Art.
3, para. 1 of the LCI (see Table 1). In order to practice one or more of the
activities legally regulated for them, the FI must be listed in a public register
of the BNB. For this purpose, any of these activities should be (are)
essential for the institution itself. The activity is significant when the
relative share of these activities is over 30 per cent of the total activity of
the legal entity according to the information in its financial statements [4,
Art. 13 para. 1]. One of the following two approaches can be used to
calculate this share [4, Art. 13 para. 2]:
 as the ratio of the net income from material activity to the income
from all activities carried out;
 as a ratio of the carrying amount of the asset corresponding to the
significant activity to the sum of all assets.
Table 1. Activities permitted for lending and finance institutions under
the
LCI
Activities
1
Publicly borrowed deposits or other repayable funds and
granting credits or other funding at their own expense and at their
own risk.
Execution of payment services under the Law on Payment
Services and Payment Systems [3]
Issuance and administration of other payment instruments
(travelers checks and credit letters
Accepting valuables on deposits
An activity as a depository or custodian institution
Financial leasing
Warranty Transactions
Trading on own account or on account of clients with foreign
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Cred
it
institution
2

Fina
ncial
institution
3

√
√

√

√

√

√
√
√
√
√

√*
√*
√

currency and precious metals except for derivative financial
instruments on foreign currency and precious metals
Provision of services and / or performance of activities under
Art. 5, para. 2 and 3 of the Markets in Financial Instruments Act
[2]
Money brokerage
1
Acquisition of credit claims and other forms of financing
(factoring, forfeetting, etc.)
Issuance of electronic money
Acquisition and management of shareholdings
Rental of safes
Collection, provision of information and references on
customer creditworthiness
Other similar activities determined by an ordinance of BNB
Acquisition of holdings in a credit institution or another
financial institution

√

√

√
2

√
3

√

√*

√
√
√

√

√
√

Granting credits with funds not raised through the public
take-up of deposits or other repayable funds

√*
√*

Source: Developed by the author according to the legal text of the LCI
* Entry in a public register of the BNB is required

In this study, attention is directed to FIs subject to entry in the public
register of the BNB and, in particular, to those which grant loans by own
funds. "The minimum required capital for entry in the register is BGN 1 000
000. The contributions ... must be cash and made with own funds." [4, Art.
4, para. 1 and 2] The amount of capital is substantial but is economically
consistent with its scope of business. Loans granted by FIs in everyday life
are known as fast loans. Their essence lies in the fact that, for a very short
period of time, financial resources are provided to borrowers with and / or
without proven earnings. For this service they also pay a significant amount
of interest, which forms the revenues of the FIs, respectively its profit,
which is part of the equity. Rapid loans are granted with IF's own funds,
which gives reason to be defined as a sale of money with a significant risk
and a large overcharge, which is the accrued interest on the loan. Therefore,
the granting of such loans by the FIs can be treated as a commercial sale
transaction that is documented by a loan agreement (credit) in which the
rights and obligations of the parties to the money transaction are regulated.
The purpose of the survey is to establish the market presence, the
relative share and the dynamics of FIs, granting loans with own funds, in
the period 07. 2009 - 09. 2017. The analysis uses data from the public
register of the BNB. [5] By the end of the analyzed period, the actual and
entered in the FI are 183. Of these, 144 allocate the so-called fast-paced
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loans in the public space, ie. are licensed to sell money. Figure 1 presents
their number by years of the survey period.
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Figure 1. Market presence of financial institutions lending funds that
are not raised through public attraction of deposits or other repayable
funds
Source: the author (according to data from the public register of the BNB)

Following the trend in the market presence of these FIs, during the
analyzed period, their significance for the financial provision of the
population is recognized when there is need of not very large sums for a
short period, despite the significantly higher interest rate than that of the
credit institutions. In absolute terms towards the end of the period, FIs
offering fast loans increased by 98, which is an increase of 313%.
As mentioned above, FIs are entered in the public register of the BNB
only in the exercise of some of the activities regulated by them. At present,
from all the existing and registered FIs(183), a significant part of them are
registered and licensed by the BNB for lending with own funds, ie. for
granting fast loans, which is a money-selling transaction. Figure 2 shows
their relative share. They account for 79% of all FIs registries. It is
significant that most of them (41%) only exercise this activity and are
licensed only for it, that is, for the sale of money, which is most often the
short-term provision of small amounts against proven and / or unproven
income and a significantly higher interest rate than that of credit institutions.
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Financial institutions that are not licensed
to lend by means of funds not raised
through the public take-up of deposits and
other repayable funds

0%
21%

Financial institutions that are not licensed
to lend with funds that are not raised by
publicly attracting deposits and other funds,
irrespective of whether they perform other
activities under the Credit Institutions Act
Financial institutions licensed ONLY to grant
loans with funds not raised through the
public take-up of deposits and other
repayable funds

41%
79%
38%

Financial institutions licensed NOT ONLY TO
lend funds not recovered through public
borrowing and other repayable funds

Figure 2. Relative share of financial institutions present in the market
at the end of the survey period
Source: Author (according to the BNB public register)

In conclusion, it can be summerized that the market presence of FIs
offering fast loans has increased over the years and is significant. On the
one hand, this is a prerequisite for a greater supply of such credits and an
increase in competition, and on the other hand, it may be dictated by an
increased demand for quick loans. Behind all this there are certain reasons
that will be the subject of research in future studies.
References:
1. Law on Credit Institutions, prom. SG No. 59/2006. am. and dop. SG
No. 63/2017
2. Markets in Financial Instruments Act, prom. SG No. 52/2007, last
amendment. SG No. 62/2017
3. Law on Payment Services and Payment Systems, prom. SG No.
23/2009, succeeded. am. and dop. SG No. 95/2016
4. Ordinance No. 26 of 23 April 2009 on financial institutions, SG No.
36/2009, last amendment SG No. 68/2014
5.http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSFinansInstitution/BSFIReg_I
ntroduction/index.htm, last log in17.10.2017
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THEORETICAL ASPECTS OF UNFAIR COMPETITION
Under modern market conditions competitive rivalry among different
economic players is becoming increasingly significant. Given these
circumstances, besides their interests the rights of the state and consumers should
be observed. Modern society finds it extremely important that the competition
between traders is carried out using the methods of competition and not by means
of unfair, improper methods and actions summarized in the terms unfair
competition.
Unfair competition is a competition in which legal norms and non-written
rules of fair trade practice are violated3. Another definition specifies unfair
competition as a market situation where participants violate the established or
normatively formed rules and regulations of competition entering in agreement/s
against other traders, aiming to discredit them, use misleading advertisements
about their products and/or services and set dumping prices4. E. Vasilev defines
‘unfair competition’ as “any action of a commercial enterprise directed at a
competitor and aiming to acquire market priority via non-economic means”5. The
Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883 adopted the
following definition of unfair competition – an act of competition contradicting
the usual rights in industrial and commercial activities, actions which are “capable
of discrediting the enterprise-competitor” or “a misleading advertisement”. Unfair
competition according to the Law on Protection of Competition 6 can be any
action or omission when carrying out economic activity which is contrary to good
faith commercial practice and damages or may damage the interests of
competitors (Art. 29 of the LPC).
In a broader sense, this term includes separate monopolistic actions (formal
and non-formal agreements and negotiations, unions of competing traders against
other traders or against consumers), methods of force impact on competitors
(blackmailing, threatening, demonstrating power, etc.)7. In some foreign sources
unfair competition refers to all unfair, deceptive, unlawful actions in public life,
such as tax evasion, VAT fraud schemes, violations in the privatization process,
3

http://bg.wikipedia.org/wiki/
http://tolkslovar.ru/k7841.html
5
Vasilev, Е. Firmena sigurnost. Sofia, IK Trud, 2000, p. 29.
6
Law on Protection of Competition. SG 102/28 November 2008, last amended SG, 56/24
July 2015.
7
Galkin, V. Metody nedobrosovestnoy konkurentsii: ekonomicheskoye sodorzhaniye i
pravovoye regulirovaniye. Voronezh, Tsentr, 1996, pp.18-19.
4
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etc., which ultimately have nothing in common with the legal definition of unfair
competition8.
Summarizing the definitions above we can conclude that unfair competition
is any action or omission of a trader (group of traders) aimed at obtaining an
advantage in carrying out their activities, contrary to the legislation in force,
customary commercial practice, rationality and fairness, causing or that could
cause losses to other traders or harm their reputation.
This definition contains the general forms of unfair competition. However,
for an action of an economic player to be defined as/likened to unfair competition
it should have all the signs that characterize it:
 The actions carried out by the trader should be active and should aim at
gaining profits from the activity;
 Carrying out economic activities and interaction between traders. The
additional provisions of the LPC state that the form of the enterprise does not
matter and thus protection is provided to all physical, legal entities and
unincorporated entities that carry out economic activities. Thus, besides traders,
according to the Commercial Law all other entities that can be taken for traders
are protected against unfair actions.
 The actions or omissions of the particular trader have to contradict the
legislation and good faith commercial practice9. There is contradiction with good
faith commercial practice when by the action performed or by omission the
written or non-written norms of behaviour related to the respective activity are
violated.
 The actions undertaken by a particular trader have to affect negatively the
activities of an/other trader/s or harm their reputation. The carrying out of a
competitive activity itself is not considered as harming competitors’ interests. The
action or omission contradicting good faith commercial practice has to harm
competitors’ interests or at least create an opportunity for such harm;
 Managers of enterprises, striving to survive in the competitive struggle as
well as the regulating bodies should recognize fair and unfair competition.
Without their definition it is impossible to regulate competition and determine
violations to the legislation in force. The main difficulty for the taxonomizing of
these two kinds of competition stems from the fact that certain actions/acts are
considered legal or not.
Economists use the term fair competition in describing, clarifying different
aspects of market relations. A basic condition of the competitive economic model
8
Malkov, L. Unlanteru Wettbewerb in Ruland-Paradoxe wirkungen der
Uruwllzunsprozesse. // GRUR Int, 1994, N 8-9, pp. 692-700.
9
According to § 1, Art. 6, of the additional provisions of LPC good faith commercial
practice refers to the rules determining market behaviour, which stem from the laws and
normal trade relations and do not violate good morals.
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is certainty10. In the case of unfair competition, on the contrary, there is
uncertainty in the sense that the information on the particular commodity/service
for the respective market is significantly distorted. In order to implement
effectively the famous Pareto principle, motivation is essential in choosing
different alternatives11. In the case of unfair competition, motivation decreases and
this hinders the proper choice of options by both competitors and consumers. Fair
competition is a condition ensuring economic efficiency, respectively unfair
competition does not allow the trader/s to reach the potential economic
efficiency12. Representatives of economic neo-liberalism consider that under the
conditions of free competition, “parallel efforts contribute to the growth of the
achievements, and in the end consumers have a decisive say”13. The rivalry
between economic agents should be within the framework of free competition. In
unfair competition, rivalry is hampered and the results achieved in most cases are
obtained through unfair, improper methods.
To sum up, fair competition is seen as: certain ideal conditions contributing
to achieving economic efficiency; an implicit prerequisite for different economic
theories.
There is a sharp differentiation between fair and unfair competition
depending on the objectives and methods of competitive struggle. As regards
solvency demand, the bona fide, honest trader satisfies demand while respecting
the effectiveness of the activity. In doing so, they use such competition methods as
keeping prices competitive, production/services quality, sustainable level of
warranty and post-warranty service, etc. Whereas in unfair competition, the
trader’s goal is to manipulate demand and redistribute it to their advantage. To the
methods of unfair competition used, we can refer barriers and restrictions to
market penetration and the conclusion of transactions, the abuse of dominant
position.
Modern market practice is characterized by forms of unfair competition that
are increasingly diverse and complex to identify and define. This determines the
need for knowing them and the opportunities for counteraction. At the same time,
more and more entities consider themselves stakeholders, including the state,
society, competitors, consumers, separate social groups, and they must be
protected from unfair practices.
10
Arrow, К. Neopredelenost' i ekonomika blagosostoyaniya i zdravookhraneniya
(Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care). // Vekhi ekonomicheskoy misli,
Vol. 4, Moscow, 2004, pp. 293-338.
11
Sen, А. Svoboda, edinoglasie i prava (Liberty, unanimity and rights). // Vekhi
ekonomicheskoy misli, Vol. 4, Moscow, 2004, pp. 196-247.
12
Stevens, S. Unfair Competition. // Political Science Quarterly, 1914, Vol. 29, N 2, pp.
282-283.
13
Eucken, W. Osnovnyye printsipy ekonomicheskoy politiki (Grundsätze der
Wirtschaftspolitik). М, Progress, 1995, pp. 323.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ
SWOT-АНАЛІЗУ ТА PEST-АНАЛІЗУ
Стратегія розвитку молокопереробних підприємств має включати
заходи спрямовані як на випуск конкурентоспроможної продукції, так
і на утримання досягнутого рівня конкурентоспроможності. Усе це не
можливе без певних зусиль підприємств з вивчення конкурентного
середовища. Одним з основних інструментів стратегічного управління,
що оцінюють в комплексі внутрішні і зовнішні чинники, які впливають
на розвиток компанії є SWOT-аналіз та PEST-аналіз.
Виявлені в результаті дослідження зовнішні і внутрішні джерела
формування конкурентних позицій досліджуваних молокопереробних
підприємств створюють всі передумови для подальшої оцінки
конкурентних переваг товаровиробника та розробки конкурентної
стратегії його розвитку.
SWOT-аналіз в порівнянні з іншими методами має як переваги, так
і недоліки. Основною його перевагою є простота і можливість
витрачати невеликі кошти на його проведення, а також гнучкість і
наявність безлічі варіантів. Також, це систематизація знань про
внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на процес стратегічного
планування; можливість визначити конкурентні переваги підприємства
та сформувати стратегічні пріоритети, періодично проводити
діагностику ринку та ресурсів підприємства. Недоліками SWOTаналізу, які потрібно враховувати є: неможливість врахування всіх сил
і слабкостей, можливостей і загроз; суб’єктивність вибору та
ранжування факторів зовнішнього та внутрішнього середовища;
погана адаптація до середовища, що постійно змінюється.
Узагальнення результатів SWOT-аналізу дозволило визначити
основні напрями досягнення підприємствами молокопереробної галузі
поставлених цілей подальшого конкурентного розвитку: збільшення
обсягів постачання молока, перехід на використання більш
високоякісної сировини; нарощування обсягів виробництва молочної
продукції, поліпшення її споживчих властивостей; пошук і
концентрація зусиль на невеликих, незайнятих нішах ринку;
пристосування до потреб конкретних груп споживачів; утримання на
384

низькому рівні витрат виробництва молокопродуктів; оптимізація
кількісної та якісної структури персоналу; підвищення ефективності
управління підприємством; розширення обсягів та масштабу збуту
молочної продукції, активізація маркетингової діяльності; мінімізація
фінансових ризиків підприємства (табл. 1).

Таблиця 1.
Матриця SWOT-аналізу молокопереробного підприємства

Сильні сторони
Слабкі сторони

Внутрішнє середовище

1

Зовнішнє середовище
2
3
Можливості
Загрози
-Ріст
рівня
попиту
на -Втрата частки ринку;
продукцію;
-Вигідніші ціни ніж у конкурентів;
-Удосконалення
технологій -Високі бар’єри виходу на окремі
виробництва;
ринки;
-Зниження цін;
-Конкуренти,
що
швидко
-Захват
частки
ринку
у розвиваються;
конкурентів
-Збої в постачанні товарів на ринок
«Сильні сторони» і «
«Сильні сторони» і «загрози»
можливості»
-розширення географії закупок -перехід на технології з меншими
сировинного молока місцевого затратами сировинного молока;
регіону;
-формування
довгострокових
-збільшення
випуску відносин з найбільш пріоритетними
високоякісної продукції;
постачальниками;
-швидка переорієнтація на нові -виробництво продукції з більш
споживчі сегменти;
високими
якісними
-утримання цінової переваги за характеристиками;
рахунок
завантаження -формування
довгострокових
виробничих потужностей;
відносин з найбільш пріоритетними
-розширення збуту молочної торговими посередниками;
продукції
за
допомогою -диференціація
продукції
та
торгових посередників
орієнтація на інші споживчі сегменти
«Слабкі сторони» і
«Слабкі сторони» і «загрози»
«можливості»
-розширення
асортименту -розширення
ареалу
закупівель
продукції;
молока;
-здійснення агресивної збутової -придбання
сучасного
високополітики;
технологічного
обладнання
та
-розширення території збуту застосування
інноваційних
молочної продукції;
технологій;
-зростання виручки за рахунок -розвиток фірмової торгівлі;
збільшення випуску продукції -використання
послуг
сторонніх
вищої цінової категорії
висококваліфікованих спеціалістів
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Таблиця 2
PEST-аналіз для молокопереробного підприємства
Політика (Р):
1. Проведення політичних реформ;
2.Зміни
законодавства
щодо
молокопереробної галузі;
3. Зміна політичних партій;
4. Загроза терористичних актів;
5.
Державне
регулювання
конкуренції у молокопереробній галузі;
6.Сучасні
світові
тенденції
розвитку молочної галузі
Соціум (S):
1. Зміни у базових суспільних
цінностях;
2. Зміна стилю життя;
3. Стан довкілля в країні;
4. Здоровий спосіб життя;
5.Демографічні зміни (у тому числі
структури населення, темпів його
зростання)

Економіка (Е):
1. Економічна ситуація в Україні;
2. Підвищення рівня інфляції;
3. Динаміка курсу національної валюти;
4. Зміна податкової політики;
5. Зміна рівнів доходів населення;
6.Зміни у витратах підприємств через
зміни комунальних тарифів, зокрема зміну
витрат на водопостачання, транспортування
та упаковку молочної продукції тощо
Технологія (Т):
1. Поява нових технологій;
2.
Зміни
у
рівні
механізації
виробництва;
3. Швидкість зміни й адаптації нових
технологій у виробництві;
4. Виробництво нових молочних
продуктів на базі інновацій

Результатом PEST-аналізу є вибір основних факторів зовнішнього
макросередовища, які формують можливості і загрози для компанії у
прогнозованому періоді. Можна зробити висновок, що:
- зміна законодавства дозволяє підприємству скористатися
сприятливими можливостями для завоювання ніш на ринку,
розширення сфери діяльності;
- зміна політичних партій здійснює невеликий позитивний вплив.
Цей фактор є можливістю зміцнити позиції компанії на ринку;
- загроза терактів становить серйозну проблему для компанії,
оскільки у цьому випадку компанія зазнає великих втрат і постраждає
економіка країни в цілому;
- економічна нестабільність у країні є загрозою для компанії;
розвиток та вдосконалення технологій на підприємстві забезпечить
зростання ефективності виробництва;
- зміни у базових цінностях та посилення тенденцій до здорового
способу життя позитивно вплинуть на розвиток ринку молочної
продукції, адже вона є корисним джерелом енергії для нормальної
життєдіяльності людей;
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- демографічні зміни, зокрема зростання чисельності населення, є
гарною можливістю для залучення більшої кількості споживачів до
продукції підприємства і збільшення частки його прибутку;
- стан довкілля в країні може стати загрозою для виробництва
молочної продукції. Рівень екологічної безпеки в державі залишається
незадовільним. На це впливає насиченість території промисловими та
іншими екологічно небезпечними об’єктами, низький рівень
амортизації основних фондів, що для більшості з них наближається до
критичних значень, у зв’язку з чим зростає ризик виникнення аварій і
катастроф техногенного походження.
Правильно і вчасно прийняті стратегічні рішення грають сьогодні
ключову роль в успішній діяльності організації. Саме вони роблять
вирішальний вплив на конкурентоспроможність продукції і
підприємства в цілому.
Для визначення конкурентної стратегії молокопереробного
підприємства доцільно використовувати SWOT-аналіз. Це дозволить
дослідити стан підприємства на ринку молочної продукції та виявити
перспективи щодо його розвитку з урахуванням існуючих і можливих
загроз.

УДК 330.338

Виговський В.Г., ст. викл.
кафедри економіки та підприємництва
Житомирський державний технологічний університет
РОЗВИТОК АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ
КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В сучасних кризових умовах комерційні банки характеризуються
низькою кредитною активністю, що пов’язано зі скороченням капіталу
в результаті збільшення витрат на формування резервів та
необхідністю докапіталізації, підвищенням вимог регулятора до
системи оцінки кредитних ризиків, погіршенням грошово-платіжної
дисципліни позичальників. Частково зростання кризових явищ у
банківській системі обумовлено впливом макроекономічних факторів
та погіршенням економічної та політичної ситуації в країні. Це
призвело до зниження якості кредитного портфеля банківських
установ, зростання рівня проблемних кредитів, що вимагає
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трансформації існуючих формалізованих підходів до формування
кредитних відносин з позичальниками та оцінки кредитоспроможності
в напряму зниження можливих банківських ризиків. В сучасних
умовах оцінка кредитоспроможності позичальника – це важливий
інструмент для виявлення, аналізу та управління кредитними
ризиками, що висуває нові вимоги до аналітичного механізму
банківського менеджменту та його організаційного, методичного,
кадрового забезпечення.
Дослідження стану і динаміки кредитного портфелю дозволило
виявити його погіршення, що обумовлено нестабільністю зовнішнього
макросередовища. Кредитна активність банків протягом 2015-2016
років була низькою, що обумовлено скороченням ресурсів,
погіршенням кредитоспроможності та платіжної дисципліни
підприємств-позичальників. Наявність високого рівня кредитних
ризиків та наявної проблемної заборгованості у 2016 році призвело до
переорієнтації діяльності банків на збереження кредитних відносин з
вже існуючими позичальниками, створення найбільш сприятливих
умов для їх взаємодії з банками, активізація дій щодо стягнення
проблемної заборгованості та реструктуризація боргів.
В
результаті
дослідження
теоретичних
основ
кредитоспроможності та оцінки підходів до її визначення було
з'ясовано, що кредитоспроможність є комплексним поняттям, що
потребує виділення певних ознак, які розкривають її сутність. Оцінка
існуючих наукових підходів до кредитоспроможності та передумов
їхньої
різновекторності
дозволила
уточнити
поняття
кредитоспроможності як оціночної характеристики позичальника, що
полягає у наявності у нього об’єктивних і суб’єктивних передумов
виконати боргові зобов’язання перед кредитором (банківською
установою) на основі принципів кредитування за рахунок грошових
коштів, що генеруються позичальником.
Аналіз
існуючих
методик
оцінки
кредитоспроможності
позичальника дозволив зробити висновок про відсутність єдиного
стандартизованого методологічного підходу у банківській практиці.
Проведений аналіз закордонних та світових методологічних підходів
до оцінки кредитоспроможності та дослідження можливостей їх
адаптації банками України дозволив зробити такий висновок: 1)
імплементація
більшості
закордонних
методик
ускладнена
неврахуванням вітчизняних особливостей функціонування українських
банків та потребують суттєвого удосконалення; 2) в існуючих
методиках акцент робиться або на кількісні, або на якісні показники,
що потребує їхнього синтезу; 3) більшість існуючих методик не
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орієнтовані на визначення інтегрального показника як комплексної
характеристики кредитоспроможності; 4) відсутній єдиний підхід до
вибору аналітичних показників та коефіцієнтів для проведення оцінки
кредитоспроможності, диференціація методики можлива в залежності
від оцінки стану кредитних відносин між банком та клієнтом; 5)
більшість закордонних методик потребує підвищення якості
кадрового, інформаційного та організаційного забезпечення діяльності
національних банків.
На основі дослідження методів оцінки кредитоспроможності
позичальника визначено перспективність впровадження внутрішнього
бально-рейтингового
методу,
орієнтованого
на
формування
інтегрального показника кредитоспроможності, що враховує
специфіку діяльності банку, містить формалізовані та неформалізовані
показники та ідентифікує рівень кредитного ризику. Орієнтація
комерційних банків на зовнішнє рейтингування в сучасних умовах є
доцільною для великих системних банків.
Складність ідентифікації ризиків пов’язана з нечіткістю та
різноспрямованістю наукових підходів до виділення його
класифікаційних ознак та видів. Уточнено класифікаційні ознаки
банківських ризиків та з’ясовано місце позабалансових ризиків у
системі класифікації банківських ризиків та уточнено, що за
характером вони є непрогнозованими, неквантифікованими,
внутрішніми (пов’язаними з недостатньою повнотою фінансової
інформації про підприємство).
На підставі виділених проблем обліково-інформаційного
забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника (неповнота
та недостовірність джерел інформації, відсутність єдиного
інформаційного поля – «кредитних» баз даних, нестабільність
нормативно-правової бази, орієнтація виключно на фінансову
звітність, неврахування змін зовнішнього середовища) запропоновано
напрями
його
удосконалення
(розробка
чіткого
переліку
інформаційного забезпечення; використання даних внутрішнього та
зовнішнього аудиту; створення єдиної інформаційної бази про
позичальників; широке використання управлінської звітності;
моніторинг стану зовнішнього середовища). Визначено, що
неврахування
впливу
позабалансових
ризиків
при
оцінці
кредитоспроможності позичальника з причини відсутності їх
бухгалтерського відображення у фінансовій звітності обумовлює
викривлення результатів одержаної оцінки. Удосконалено склад та
структуру
обліково-інформаційного
забезпечення
оцінки
кредитоспроможності
позичальника
шляхом
врахування
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позабалансових ризиків у анкеті позичальника та його кредитній
історії.
Розвинуто методичні засади аналітичного забезпечення оцінки
кредитоспроможності позичальника з врахуванням позабалансових
ризиків, в результаті чого доведено наявність впливу таких ризиків на
клас боржника. Це пояснюється тим, що позабалансові інструменти
(гарантії, акредитиви, ф’ючерси, опціони) не обліковуються як активи
чи пасиви, однак створюють додатковий кредитний ризик банківським
установам. На прикладі гарантій, наданих підприємством,
обґрунтовано наявність найбільшого впливу на показники ліквідності
та фінансової стійкості.
Надмірна математизація діючого аналітичного забезпечення
оцінки
кредитоспроможності
з
нівелюванням
впливу
неформалізованих критеріїв, неточність інтерпретації інтегрального
показника класу позичальника, неповнота аналізу з причини
неврахування позабалансових операцій при оцінці кредитного ризику,
відсутність наукового обґрунтування вагових коефіцієнтів при
використанні скорингової моделі та недостатня кількість фінансових
коефіцієнтів, що в ній використовуються, обумовлюють необхідність
удосконалення існуючого методичного інструментарію оцінки
кредитоспроможності. Запропоновано удосконалення методики
аналітичного забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника
шляхом розробки бально-рейтингової моделі, яка враховує вплив
позабалансових ризиків на формування інтегрального показника та
базується на використанні формалізованих та неформалізованих
показників, що поєднує дотримання принципу об’єктивності при
прийнятті фінансових рішень із застосуванням професійного судження
банку.
Відмінністю
запропонованої
методики
оцінки
кредитоспроможності
від
існуючих
є
врахування
впливу
позабалансових зобов’язань при розрахунку показників загальної та
проміжної ліквідності та фінансової стійкості підприємствапозичальника.
Розроблено науково-методичний підхід до прогнозування
інтегрального показника кредитоспроможності на підставі формування
математичної моделі залежності коефіцієнтів ліквідності та фінансової
стійкості від зміни відсотку позабалансових зобов’язань у загальній
сумі поточних зобов’язань позичальника, що описується рівнянням
параболи. Використання такого підходу надає можливість виявлення
ознак ускладнення фінансового стану при невиконанні зобов’язань
принципала перед своїми кредиторами.
Обґрунтовано, що неодмінною умовою ефективного впровадження
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нового методичного підходу до оцінки кредитоспроможності у
прикладну діяльність банківських установ є їхня правова
регламентація. В контексті дослідження уточнено, що регламентація
процесу оцінки кредитоспроможності – це сукупність нормативних
рівнів та правил організації регулювання кредитних відносин,
відображених у нормативно-правових та внутрішньобанківських
документах, спрямованих на конкретний об’єкт – оцінку
кредитоспроможності. Виділено три нормативні рівні регламентації
оцінки
кредитоспроможності
позичальника-юридичної
особи
(міжнародний, національний та внутрішньобанківський), досліджено
стан їх функціонування та сформовано напрями удосконалення
регламентації на національному та внутрішньому рівнях.
Запропоновані напрями удосконалення сприятимуть покращенню
організаційної складової механізму аналітичного забезпечення оцінки
кредитоспроможності позичальника.
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ФАКТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
Невизначеність умов діяльності, зростання темпів інфляції, постійна
конкуренція, а також брак власних оборотних коштів змушують суб’єктів
господарювання шукати нові фінансові інструменти для залучення
додаткового фінансування. Разом з тим, у процесі економічної діяльності
для будь-якого підприємства важливим питанням є формування ефективної
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системи управління дебіторською заборгованістю, щоб не були
безповоротно втрачені кошти підприємства та його позиції щодо
споживачів, партнерів і конкурентів. Одним із фінансових інструментів,
який вирішує зазначені питання та забезпечує вивільнення оборотних
коштів є факторинг.
Факторингові операції є фінансовими послугами, які надаються
фінансовими компаніями суб’єктам господарювання і передбачають
продаж прав грошової вимоги за договорами постачання товарів, робіт та
послуг. При цьому, зазначені операції допомагають підприємству вирішити
такі проблеми, як прискорення обертання оборотних коштів, ефективне
управління дебіторською заборгованістю, зменшення ризиків непогашення
боргів.
Відповідно до ст. 1077 Цивільного кодексу України за договором
факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна
сторона (фактор) передає або зобов’язується передати грошові кошти в
розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який
передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов’язується
відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи
(боржника) [2].
З наведеного вище зрозуміло, що учасниками факторингової операції є
клієнт – постачальник товарів, робіт, послуг, який відступає фактору право
грошової вимоги до третьої особи (боржника); фактор – фінансова установа,
яка має право здійснювати факторингові операції; боржник – покупець
товарів, робіт, послуг, який є дебітором для постачальника (рис. 1).
Як показано на схемі, взаємодія суб’єктів відбувається за рахунок 5-ти
потоків: 1) реалізація товарів (робіт, послуг) постачальником покупцю; 2)
передача фактору документів, що підтверджують постачання та укладання
договору відступлення права грошової вимоги; 3) перерахування фактором
авансового платежу, як правило, у сумі 80-90% від суми поставки; 4)
погашення заборгованості за товари (роботи, послуги); 5) сплата фактором
залишку боргу постачальнику за мінусом винагороди (здебільшого у
розмірі 0,5-5 %).
КЛІЄНТ
2

3

БОРЖНИК
(ДЕБІТОР)
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5
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Рис. 1. Класична схема здійснення факторингової операції
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Варто звернути увагу на переваги, які дає використання факторингу для
постачальника: отримання додаткового фінансування; збільшення
товарообігу та додатковий прибуток від збільшення обсягу продажу;
спрощення планування грошового обігу; отримання конкурентних переваг
на ринку, захист від втрати клієнтів унаслідок неможливості підтримання
достатнього рівня асортименту у разі недостатності оборотних коштів та
надання конкурентних термінів відтермінування платежу; захист від втрат у
разі неоплати /несвоєчасної оплати боргу дебіторами; економія на витратах
на банківське кредитування (витрати на оформлення кредиту та застави,
проценти, витрати на мобілізацію коштів на погашення заборгованості за
кредитом); захист від валютних ризиків [1].
Отже, факторинг є не лише інструментом управління дебіторською
заборгованістю, а й джерелом фінансування бізнесу. Зазначене
характеризує факторинг як ефективний фінансовий інструмент підвищення
стабільності діяльності суб’єкта господарювання та покращення відносин з
контрагентами. Використовуючи факторингові схеми, підприємства
можуть спрямовувати кошти на збільшення обсягів продаж та асортимент
товарів, не відволікаючи їх при цьому у дебіторську заборгованість.
Особливо актуальний та необхідний факторинг для динамічно зростаючих
підприємств, що відчувають дефіцит оборотних коштів. Постачальники ж
завдяки факторингу отримують можливість планувати свої фінансові
потоки, незалежно від платіжної дисципліни покупців.
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ГАЛУЗІ
В даний час в умовах все зростаючій конкуренції і нестабільності
економічної ситуації спостерігається тенденція значного зниження
ефективності діяльності багатьох провідних каменеобробних підприємств, в
тому числі українсько-іспанське СП «Іскор». Ефективність - це міра
досягнення поставленої мети, а метою будь-якого комерційного
підприємства є отримання максимально можливого фінансового
результату. Збільшення прибутку за рахунок підвищення торговельної
націнки в умовах сучасної ринкової ситуації неможливо. Великі покупці
переходять на закупівлі через електронні тендерні майданчики, що накладає
суттєві обмеження на ціну продажу, при цьому ціна закупівлі якісної
сировини для каменеобробки диктується ціною кар’єрного видобутку
каменю.
Таким чином, управління оборотними активами є основою політики,
спрямованої на підвищення ефективності діяльності. До оборотних
належать активи, які використовуються (витрачаються) у процесі
операційної господарської діяльності. До їх складу входять виробничі
запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти, запаси готової продукції
і т.д. Так, як СП «Іскор» операційна діяльність спрямовується на
особливості побажань замовника, то в структурі оборотних активів майже
відсутня готова продукція. Дебіторська заборгованість займає більше
половини від оборотного капіталу каменеобробного підприємства,
величина запасів є теж значною.
Політика управління запасами представляє собою частину загальної
політики управління оборотними активами підприємства, полягає в
оптимізації загального розміру і структури запасів, мінімізації витрат з їх
обслуговування та забезпечення ефективного контролю за їх рухом.
Сировина (виробничі запаси), що лежить на складі без швидкого її
використання у виробництво, є проблемою багатьох каменеобробних
підприємств. Неліквіди відволікають на себе оборотні кошти і займають
місце на складі, погіршуючи економічні показники компанії. Методами
зниження залишків з такої продукції можуть слугувати:
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- аналіз продажів за обраною номенклатурою за кожним із складів
компанії;
- оцінка періоду активізації замовлень – попиту на продукцію
(найбільш значні обсяги замовлень весна/літо);
- інвентаризація залишків на питання відповідності якості та
розмірності;
- списання залишків, непридатних до реалізації за розмірністю
(обрізками) і якістю (неправильна форма блоків, тріщини в моноблоках,
брак розпилювання, деформація, порушення цілісності готових виробів);
- списання в процесі виробництва при наявності браку;
- переведення категорії товарів в матеріали, придатні на переробку в
більш дешеву продукцію;
- реалізація товарів за собівартістю або з дисконтом; дуже важливо на
початку розпродажу попередити свого менеджера із продажу, що це
розпродаж низьколіквідної продукції; можна створити якийсь стоп-лист для
замовлень постачальникам і включити туди позиції, які розпродаються,
інакше цілком допустима ситуація, коли менеджер, бачачи статистику,
розуміє, що товар відмінно почав продаватися, і замовляє нову велику
партію продукції під збільшену статистику продажів;
- максимальна утилізація відходів каменеобробки.
Політика управління дебіторською заборгованістю повинна
представляти частина загальної політики з управління оборотним капіталом
і полягає в оптимізації загального розміру заборгованості та забезпеченні
своєчасної її інкасації. У СП «Іскор» базисом системи з управління
дебіторською заборгованістю є належно організована договірна діяльність,
до впровадження якої в компанії інформацію про заборгованість клієнтів
можна було отримати тільки на підставі первинних облікових документів
(договорів, виставлених рахунків). На підставі цих відомостей неможливо
було визначити обсяг і період простроченої дебіторської заборгованості в
розрізі клієнтів, що не дозволяло оперативно контролювати сумлінність
виконання зобов'язань окремими контрагентами. Впровадження системи
управління дебіторською заборгованістю розпочато в 2016 р. з виділенням
трьох основних напрямків роботи з управління дебіторською
заборгованістю.
1. Управління кредитними лімітами покупців. Кредитний ліміт максимально допустимий розмір дебіторської заборгованості. Головним
принципом визначення ліміту є співвідношення потреб і можливостей
клієнта (невисоке боргове навантаження, позитивний фінансовий результат
і достатність джерел погашення). З метою встановлення кредитного ліміту
здійснюється аналіз кредитних ризиків - визначається ступінь ризику з
урахуванням всіх виявлених в ході аналізу факторів, які можуть негативно
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вплинути на платоспроможність позичальника протягом строку дії
кредитного договору. Інформація, необхідна для прийняття рішення,
міститься в бухгалтерському балансі і звіті про прибутки і збитки. Якщо
бізнесу контрагента менше року або фінансові потоки в динаміці
скорочуються, власні кошти і стійкі пасиви покривають менше 50%
потреби в оборотних коштах, то доцільніше не кредитувати клієнта. У
більшості випадків робота з новим клієнтом починається на умовах
стовідсоткової передоплати. Після того, як одержали статистику платежів і
поставок контрагента, йому може бути надано кредитний ліміт.
Як правило, у відділі збуту СП «Іскор» для нових покупців, які
працюють з компанією не більше року, кредитний ліміт встановлюється в
розмірі, що не перевищує середньомісячний обсяг продажів. Затвердження
кредитного ліміту відбувається створеним кредитним комітетом, в який
входить відповідальний менеджер, фінансист і керівник, що вказується в
договорі з контрагентом.
2. Контроль дебіторської заборгованості. Здійснення контролю за
дебіторською заборгованістю стало можливим завдяки повній автоматизації
процесу на базі програми 1С: Підприємство 8.2. Щодня фінансистами
вносяться дані з оплати раніше вироблених відвантажень в інформаційну
систему підприємства і формуються звіти про стан дебіторської
заборгованості в інформаційному розрізі відділ - менеджер - клієнт договір. У них включається інформація про суму та дату відвантаження,
умови оплати, кредитний ліміт, розмір боргу, суми простроченого платежу
та кількості днів прострочення. За видом покупця в цілому зведений звіт
можна групувати різними методами: за відповідальними за роботою за
договорами, за контрагентами, враховувати наявність договорів з
простроченою заборгованістю понад певної кількості днів або з
заборгованістю понад певної величини. При завантаженні програми 1С у
менеджера на робочому столі ПК відображається перелік контрагентів, які
мають прострочену дебіторську заборгованість. Для простоти і швидкості
роботи видається інформація за контрагентом, договором, датою
неоплаченого відвантаження, величиною і сумою прострочення.
Відповідальний за договором менеджер зобов'язаний обґрунтувати
виниклу заборгованість і узгодити з контрагентом очікувану дату і спосіб
погашення (оплата грошовими коштами, взаємозалік при наявності
зустрічних договорів, дата надходження товарів і послуг при дебіторської
заборгованості постачальника). Якщо термін оплати пропущений або
дебіторська заборгованість перевищує кредитний ліміт, то наступні
відвантаження автоматично забороняються. Без погашення простроченої
дебіторської заборгованості для відновлення відвантажень необхідно
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узгодити з керівництвом збільшення кредитного ліміту або відвантаження з
відстрочкою платежу.
При винесенні позитивного рішення менеджер по договірній роботі
вносить зміни в картку контрагента, тим самим дозволяючи відвантаження.
Для отримання відстрочки платежу контрагент направляє на адресу СП
гарантійний лист з оплати в узгоджений термін.
3. Мотивація співробітників. Як показує досвід з роботи за
дебіторською заборгованістю, в більшості випадків причиною
прострочення платежів стає не складне фінансове становище клієнта, а
бажання використати кошти продавця для фінансування власної діяльності.
При цьому співробітники компанії можуть посилатися на неефективну
роботу банку, а також на забудькуватість і відсутність ключових
співробітників. Менеджер, відповідальний за договір, зобов'язаний
відстежувати виникнення простроченої дебіторської заборгованості, вести
роботу з клієнтом по можливості якнайшвидшого погашення, ініціювати в
разі виникнення проблемної заборгованості про припинення відвантажень,
взаємодіяти з юридичним відділом при подачі претензій на адресу
контрагента.
У більшості випадків уникнути подібних ситуацій можна, направивши
клієнтам лист з повідомленням про необхідність погасити заборгованість.
Нарощування проблемної дебіторської заборгованості та відсутність роботи
з нею є одним з пунктів депреміювання менеджерів. З впровадженням
системи управління дебіторською заборгованістю ситуація в компанії
значно покращилася. Знизилася прострочена дебіторська заборгованість,
приблизно на 20% збільшилася оборотність.
Таким чином, успішна реалізація політики управління оборотними
активами відділу збуту СП «Іскор» каменеобробного підприємства дозволяє
ефективно перерозподілити грошові потоки за рахунок прискорення
оборотності дебіторської заборгованості і фінансування запасів, що мають
високу швидкість обігу і приносять найбільший прибуток, при вивільненні
коштів із запасів низьколіквідної продукції.
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ЗНАНЬ ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ СТАРТ-АПІВ
Роль знань у процесі інтернаціоналізації компанії значною мірою
залежить від сфери діяльності та зростає з наближенням до знаннєвоінтенсивної. Раніше ідентифікували дві ключові групи моделей
інтернаціоналізації – моделі Упсала (У-моделі) та інноваційні моделі (Імоделі) [2]. Однак вони характеризуються поступовістю розгортання
інтернаціоналізації, швидкість та шляхи якої залежать від подолання
«психологічної відстані» завдяки накопиченню експериментальних знань,
навчанню на практиці. Так інтернаціоналізація за цими моделями залежить
від часу, однак дослідження доводять, що інколи все відбувається значно
швидше [3]. Далі було переглянуто місце знань, яке виявилося тотожним
для названих моделей, а вже більш пізня модель інтернаціоналізації
компаній, що народжені глобальними, враховує розвиток теорії економіки
знань (табл.1).
Таблиця 1
Еволюція ключових знаннєвих положень моделей
інтернаціоналізації [1]
Місце знань за І- та Умоделями інтернаціоналізації

Місце знань за моделлю
інтернаціоналізації компаній, що народжені
глобальними
Знання є чинником, драйвером
інтернаціоналізації фірми.

Знання є бар’єром
розгортання інтернаціоналізації
фірми.
Значення знань для компаній
У знаннєво-інтенсивних галузях
залежить від специфіки ринків
швидкість інтернаціоналізації є вищою
Знання спирається передусім
Знання є потенційно меншим бар’єром у
на досвід та отримується в процесі
глобальних галузях, що робить швидкість
навчання дією
інтернаціоналізації вищою
Ринкові зобов’язання фірми
Знаннєво-інтенсивні товари мають вищі
зростають разом з набуттям знань
авансовані та нижчі маржинальні витрати;
про ринок.
висока частка нематеріальних активів вимагає
швидшого доступу до ринків
Знання втілені в індивідуумів
Розвиток ІТ та ІКТ, зокрема Інтернету,
та не можуть бути легко передані
зменшує витрати на інтернаціоналізацію,
в межах організації та між ними.
зокрема коли де знання є предметом обміну.
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Феномен компаній «народжених глобальними» частково пояснює, що
такі компанії часто створюються як спін-оф компаній, що вже мають
високий рівень інтернаціоналізації своєї діяльності, а головне їх
працівниками, які мають певний багаж накопичених знань, що значно
пришвидшує інтернаціоналізацію нових компаній [8]. Розвиток ІКТ та
накопичення критичної маси фірм та працівників обумовлюють відсутність
вимог попереднього глибинного вивчення внутрішнього ринку або
розгляду його як навчального майданчика. Найчастіше компанії, що
народжені глобальними, спеціалізуються у високотехнологічних
галузях маючи до 500 працівників та річні доходи до 100
млн.дол.США [6]. Однак з часом їх соціологія може змінюватися,
особливо з активізацією використання ІКТ чи інших технологій в
галузі.
Ринки сприймаються як психологічно близькі та менш ризиковані
завдяки досвіду, знанням та зв’язкам, а тому знаннєвий та робочий
досвід зменшують психологічну відстань до специфічних ринків.
Досвід, як неявні знання, завдяки поширенню ІКТ в освіті може бути
значною мірою здобутий в навчальному процесі, а не лише завдяки
суспільній практиці. Тому компанії, що народжені глобальними,
починаючи з певного рівня інтернаціоналізації можуть легше
акумулювати нові знання. Це підтверджується дослідженнями, що
компанії,
які
народжені
глобальними,
відчувають
менше
інфраструктурних та ментальних бар‘єрів в процесі інтернаціоналізації, а також є високопідприємливими щодо їх глобальних
стратегічних перспектив. Завдяки певним компетенціям, що їх
отримують компанії наймаючи відповідних працівників, компанії
отримують конкурентні переваги зменшуючи витрати часу та фінансових
ресурсів. Так загострюється питання формування інтелектуального капіталу
людини, компанії, країни, а ключову роль у ланцюжку його розвитку
відіграють університети.
Вважається, що ТНК створюються переважно в галузях, де значення
знань, як капіталу, та знаннєвоінтенсивного виробництва є визначальним
[7]. Основним показниками, що характеризують знаннєву інтенсивність
ТНК, є співвідношення НДДКР до обсягу продаж та обсяг нематеріальних
активів, високі значення яких стимулюють інтернаціоналізацію діяльності
компаній. Однак в описуваних моделях виходять з того, що носіями знань
виступають лише працівники, а знання не поширюються навіть в межах
організації. Тому в компаніях актуалізується процес розподілу знань на
об’єктивні (можуть отримуватись стандартними методами, зокрема
досліджень ринку) та знання, що отримані на основі досвіду, який є
унікальним та залежить від набутих компетенцій людини та компанії.
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В контексті корпоративної інтернаціоналізації ідентифікують 3 основні
категорії знань, набуття яких відбувається різними шляхами, але найчастіше
починається з університетської аудиторії, а саме: знання інтернаціоналізації;
знання бізнесу; знання інституцій [5]. Знання інтернаціоналізації
охоплюють ресурси та спроможність компанії щодо залучення у
міжнародні операції, а їх отримання відбувається переважно дослідним
шляхом, завдяки часті у міжнародних альянсах або найм компетентних
працівників. Знання бізнесу та інституцій отримати легше, адже перші
передбачають опанування конкурентною ситуацією щодо специфічних
ринків та клієнтів, а знання інституцій – інформацією щодо органів
управління у кожній з країн, їх законів і правил, норм і цінностей.
Накопичений індивідуумами та компаніями досвід інтернаціоналізації у
сукупності з знаннєвою інтеграцією у міжнародні мережі взаємозв’язків
визначають шляхи та швидкість процесу інтернаціоналізації фірм [3].
Поширені в культурі практики соціалізації знань, як частина
підприємництва, значним чином впливають на формування старт-апів як на
внутрішніх ринках, так й тих, що народжені глобальними. Створення нових
компаній, старт-апів, є частиною національної підприємницької культури,
розвиток якої охоплює і університети, де створюються нові знання,
розвиваються і набуваються компетенції.
Досвід університетів з країн, що розвиваються, показує, що перехід до
етапу початку створення університетських старт-апів відбувається через 7-9
років після запровадження політик управління об’єктами інтелектуальною
власністю. Створення старт-апів, як технологічних компаній за
результатами досліджень у науково-освітніх інституціях, є однією з форм
промислово-науково-освітніх
взаємозв‘язків,
різноманіття
яких
використовується для забезпечення тісного взаємозв’язку в межах
глобальних ланцюжків вартості.
У США Асоціація університетських менеджерів технологій з 1994 року
щороку проводить дослідження офісів трансферу технологій отримуючи
інформацію про ліцензування та патентування, створення старт-апів,
персонал, фінансування та їх політики. Виявляється, що в видатних
університетах не лише створюється більше патентуємої інтелектуальної
власності, але й більше старт-апів, які використовують цю інтелектуальну
власність [4]. Це обумовлено, з одного боку, тим, що дослідники з
престижних університетів є більш схильні до створення компаній та
отримання ренти від їх результатів та інтелектуальної власності; а з іншого
– оскільки інвестори використовують сигнали, серед яких інституційна
репутація, в якості аргументу при оцінюванні комерційної привабливості
університетських технологій, то ідеї з більш престижних університетів
мають кращі шанси у залученні капіталу, що необхідний для створення
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старт-апів.
Досвід Польщі є цінним для України. Дослідження польських
технопарків продемонструвало зростання значення компаній типу spin-off
та старт-апів, розвиток яких однак стримувався неможливістю залучення
венчурного та початкового капіталу [9]. Відтак очевидною є потреба у
реалізації цілеспрямованих заходів з розвитку вітчизняних ринків
венчурного та початкового капіталу.
Часто університети на основі проведених досліджень вдаються до
створення компаній, в яких намагаються реалізовувати передові ідеї.
Комерціалізація інтелектуального капіталу відчуває боротьбу між
пріоритетами спеціалізації. В цьому процесі компанії проходять від стартапу до зрілого бізнесу шлях, на якому фірма постійно має робити вибір між
діяльністю з отримання нових знань, досліджень з одного боку, та
діяльністю з експлуатації знань – з іншого. Брак можливостей щодо
накопичення
фінансових
результатів
діяльності
створюваних
університетами компаній також призводить до їх перетікання у приватний
сектор без участі самих університетів, як інституцій комерційної і
підприємницької діяльності.
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ВРАХУВАННЯ ФАКТОРА ЧАСУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ
ВАРТОСТІ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Гроші мають вартість, що змінюється в часі, тобто гривня сьогодні
коштує дoрoжче, ніж гривня, виручена завтра. Ця ситуація виникає не лише
тoму, щo інфляція може знизити купівельну здатність гривні, а й тому, що
гривня, вкладена сьогодні, в майбутньому може принести значний
прибуток. Тимчасова вартість грошей – важливий фактор при прийнятті
рішень в фінансових питаннях, особливо при оцінці інвестицій.
Концепція вартості грошей у часі передбачає, що будь-які інвестиції
повинні приносити дохід інвестору, що виражається в збільшенні вартості
активів з плином часу. При цьому, на їх вартість може впливати ряд
факторів, наприклад, інфляція, ризики, ліквідність, політична ситуація в
країні, криза, курси валют і т.п. Таким чином, прийняття будь-яких
інвестиційних рішень вимагає від інвестора оцінки приросту вартості
активів, виходячи з заздалегідь відомою процентної ставки або очікуваної
прибутковості.
Важливою умовою прийняття інвестиційних рішень є правильна оцінка
грошей у часі, оскільки:
- при рівній номінальній величині вони мають різну купівельну
спроможність в поточному і майбутньому періодах під впливом інфляції та
фактора часу;
- гроші в процесі відтворення постійно знаходяться в обігу, виконуючи
функцію капіталу.
Вартість грошей у часі зачіпає широке коло ділових рішень і знання
того, як правильно виконувати розрахунки вартості грошей у часі, що
важливо для фінансового менеджера. Інвестор постійно стикається з
завданням оцінки грошового потоку в процесі реалізації інвестиційного
проекту на певний момент часу.
Базою прийняття інвестиційних рішень служить оцінка та
порівняльний аналіз обсягу передбачуваних інвестицій і очікувань
грошових надходжень. Причому оцінка ефективності інвестицій є найбільш
відповідальним етапом в процесі прийняття інвестиційних рішень. Від того,
наскільки об’єктивно і всебічно проведена оцінка, залежать терміни
повернення вкладеного капіталу і темпи розвитку підприємства. Кількісний
аналіз грошових потоків певного періоду часу в результаті реалізації
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інвестиційного проекту або функціонування будь-якого активу зводиться до
обчислення:
- майбутньої вартості потоку грошових коштів (FVn);
- поточної (сучасної) вартості потоку грошових коштів (PVn) [2].
Рух грошового потоку від сьогодення до майбутнього рівня називається
процесом нарощення або компаундингом. Процес нарощення – це
визначення тієї суми, яку буде мати у своєму розпорядженні інвестор по
завершенні операції, тобто Ця величина називається майбутньою вартістю
грошових потоків (FV).
Рух грошового потоку у зворотному напрямку, від майбутнього до
теперішнього, називається процесом дисконтування. Суть дисконтування
полягає в тимчасовому впорядкуванні грошових потоків різних часових
періодів з точки зору “справжнього (поточного)” моменту. Сума, яку має
інвестор на початку періоду інвестування, називається справжньою
(наведеною, поточною) вартістю грошових потоків (PV) (рис.1).
Почткова
сума
(поточна
вартість)
PV
Майбутня
вартість FV

компаундинг
прості %
складні %
дисконтування
прості %
складні %

Майбутня
вартість FV = ?

Поточна
вартість PV = ?

Рис. 1. Процес нарощування та дисконтування інвестицій [1]
Результативність подібної операції характеризується двояко: за
допомогою абсолютного показника – приросту (FV – PV) або розрахунком
відносного показника. Абсолютні показники не підходять для оцінки
інвестиційних проектів в зв’язку з неспівставністю грошових потоків у часі.
Найчастіше користуються коефіцієнтом-ставкою, що розраховується як
відношення приросту вихідної суми до базової величини: PV або FV. У
першому випадку це “темп приросту”, у другому – “темп зниження”.
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ЛІЗИНГ ЯК ЗАСІБ ІНВЕСТУВАННЯ В ОНОВЛЕННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Беручи до уваги те, що в даний час українська економіка
переживає не найкращі часи, а суб’єкти господарювання відчайдушно
шукають шляхи фінансування для оновлення застарілих та зношених
основних засобів, варто шукати шляхи оптимізації та реструктуризації
джерел фінансування оновлення основних засобів. Не завжди звичні
для суб’єктів господарювання способи фінансування приносять той
ефект, який очікувався, і не завжди дають можливість в повній мірі
задовольнити свої потреби в оновлені чи вдосконалені основних
засобів.
За таких умов лізинг стає тим джерелом фінансування, яке
пришвидшить оновлення виробничої бази підприємства та надасть
йому змогу опанувати нові ринки збуту. Лізинг – симбіоз оренди,
елементів кредитування, а також інвестиційних операцій. Для України
використання лізингу не є надто поширеним явищем, проте активне
використання цього інструменту може стати потужним імпульсом для
відкриття нових обріїв та можливостей для технічного переоснащення
вітчизняних підприємств.
Розглянемо, як трактує зміст лізингу Господарський кодекс
України: «лізинг – це господарська діяльність, спрямована на
інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає у
наданні за договором лізингу однією стороною (лізнгодавцем) у
виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на
визначений строк майна, що належить лізингодавцю або набувається
ним у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням
лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) майна, за
умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів»
[1]. Інвестиційна функція лізингу полягає у формуванні доходу,
отриманого від експлуатації основних засобів лізингоодержувачем,
який надасть можливість вчасно здійснювати лізингові платежі.
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Досить часто через брак знань та обізнаності лізинг
ототожнюється з кредитом, проте це хибне судження, адже, операції з
лізингу є набагато складнішими та забезпечують передачу майна у
тимчасове користування з подальшою можливістю придбати дане
майно. Лізинг забезпечує матеріально-технічну базу виробництва з
одноразовим кредитуванням. Також варто згадати, що у лізингу наявні
і відносини купівлі-продажу, що пронизують договір лізингу. Варто не
тільки порівнювати лізинг із відносинами оренди, кредиту та купівліпродажу, а й розглянути його у розрізі економічного інструменту
інвестування промисловості та інших галузей економіки.
Використання лізингу має ряд переваг:
 забезпечення можливості отримання інвестицій закордону;
 забезпечуються переваги не тільки лізингодавцю, а й
лізингоодержувачу;
 сприяння просування обладнання вітчизняного виробництва,
як на національний ринок, так і закордон;
 забезпечення зниження ризиків при опануванні нового товару;
 знижується ризик старіння обладнання у виробника;

зменшення потреби власних коштів для придбання
необхідного обладнання;
 модернізація обладнання на промислових підприємствах
відбувається більш швидкими темпами;
 можливість сплати лізингових платежів не лише у грошовій
формі;
 лізинг доступніший для малого та середнього бізнесу в
порівнянні з кредитом;
 забезпечення гнучкого здійснення лізингових платежів в
порівнянні з кредитом;
 забезпечення розширення виробництва підприємства без
втрати фінансової стійкості;
 можливість спочатку провести випробування обладнання, а
потім придбати;
 обладнання купується за залишковою вартістю.
Лізинг підтвердив своє право на існування, він має заохочуватися
та стимулюватися, адже розвиток промислових підприємств потребує
великих капіталовкладень, а лізинг спроможний стати механізмом
залучення у розвиток промисловості значних капітальних інвестицій.
Якщо порівнювати його з іншими формами інвестування, то він
вигідним для усіх учасників даної угоди.
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Позитивним у розвитку лізингу в Україні є те, що за осанні роки
відбулося пожвавлення його використання, за рахунок посилення
інтересу до даного ринку страхових компаній та банків, які спроможні
пришвидшити розвиток та посилення позицій лізингу в економіці
нашої країни. Проте не зважаючи на позитивну тенденцію темпи
зростання лізингового ринку не забезпечує у повній мірі потреби
розвитку промисловості.
Перепонами на шляху повноцінного розвитку лізингу в Україні
стоять недосконалість оподаткування та законодавства. Операції з
лізингу не підпадають під вимоги ліцензування, до компаній, які
займаються наданням лізингових послуг не висувається ніяких
жорстких вимог, також лізингова компанія здатна займатися й іншими
видами діяльності – все це унеможливлює реальне оцінювання обсягів
ринку лізингових операцій.
Якщо розглянути найбільш активних користувачів лізингом в
Україні за галузями станом на 30.09.2016 року, то варто зазначити
наступні: сільське господарство (укладено лізингових угод на суму
7 014,4 млн. грн.) та транспорт ( 7 769,7 млн. грн.), проте, якщо
порівнювати ці показники із 2015 роком, то нажаль відбувся деякий
спад – 8% та 29% відповідно. Основні засоби транспортної галузі
мають значний знос, виходячи з цього, спостерігається певна
залежність між рівнем зносу та галузевою структурою лізингових
договорів. Натомість спостерігається пожвавлення у легкій
промисловості та сфері послуг на 68,9% та 1,4% відповідно. Раніше
частка укладених договір сектором промисловості була не значною з
огляду на високий рівень зносу основних засобів, тому як бачимо, на
сьогодні саме цей сектор стає активним учасником лізингових
відносин [2].
Отже, зростання рівня використання лізингу вітчизняними
суб’єктами господарювання впливає на процес відтворення основних
засобів, їх ефективне використання та сприяє відкриттю широкого
доступу до передової техніки та технологій, що безумовно забезпечує
більший прибуток, конкурентоспроможність вітчизняних виробників
та вихід на нові ринки збуту.
Лізинг набуває непоганих перспектив розвитку на території
України, адже, саме він спроможний усунути дефіцит інвестицій в
основні засоби підприємств та забезпечить вивільнення коштів і
відповідно їх перенаправлення на інші потреби підприємства. Проте не
варто забувати, що для того, щоб забезпечити розвиток лізингу
необхідні активна підтримка та регулювання з боку держави та
взаємоузгодженість дії між усіма учасниками даних відносин.
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Потужний розвиток лізингових операцій забезпечить оздоровлення
та ефективне функціонування перспективних та прибуткових галузей
економіки України. Якщо держава буде активно підтримувати
лізинговий бізнес, то й вона отримує певні переваги у вигляді
зростання інвестиційної активності, гарантію того, що інвестиції
будуть спрямовані на оновлення матеріально-технічного забезпечення
підприємств. Також варто зазначити, що використання лізингу
забезпечить оновлення основних засобів завдячуючи ширшому
доступу до зовнішніх джерел фінансування інвестицій, активному
розвитку малого та середнього бізнесу за рахунок більшої доступності
лізингу в порівнянні із іншими видами запозичень. Це у свою чергу
сприятиме та стимулюватиме розвиток банківського кредитування,
адже, буде створено повноцінне конкурентне середовище між
джерелами фінансування.
Список використаної літератури:
1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] - Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
2. Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та
юридичних осіб (лізингодавців) за 9 місяців 2016 року [Електронний
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ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ
Чинники – це рушійна сила, суттєва причина, обставина, що
впливає на певний процес або явище та змінює рівень і динаміку
ефективності.
Чинники, що впливають на ефективність управлінської праці
можна об’єднати в три групи: матеріально-технічні; соціальнопсихологічні; організаційно-економічні.
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До матеріально-технічних факторів зростання ефективності
управлінської праці відносять усі фактори, що сприяють прогресивним
змінам у техніці і технології управління, а саме: підвищення рівня
застосування інформаційних технологій в процесах управління;
використання більш ефективних методів праці тощо.
Соціально-психологічні чинники характеризуються якісними
характеристиками, зокрема: соціально-економічним складом трудових
колективів; можливістю підвищення кваліфікаційного й освітнього
рівня працівників; поліпшенням соціально-психологічного клімату в
трудових колективах; зростанням дисциплінованості, трудової
активності, творчої ініціативи працівників.
До групи організаційно-економічних чинників зростання
ефективності управлінської праці належать: поглиблення поділу і
кооперації управлінської праці; впровадження оптимальних режимів
праці та відпочинку; створення належних умов праці; удосконалення
організації та обслуговування робочих місць; удосконалення
нормування управлінської праці та її мотивації.
Функціональний розподіл і кооперація праці управлінського
персоналу нерозривно пов’язані з організаційною структурою
підприємства, зі створенням структурних підрозділів та служб,
спеціалізованих на виконанні визначених функцій управління.
Оптимізація режимів праці і відпочинку, створення належних умов
праці важливі чинники забезпечення ефективної управлінської праці.
Вирішення цих задач полягає у встановленні найбільш раціонального
чергування часу роботи та відпочинку протягом робочої зміни, тижня,
місяця. Відпочинок, його зміст і тривалість, умови праці мають
максимально підтримувати високу працездатність працівників
протягом робочого часу [1].
У комплексі заходів, що сприяють удосконаленню організації
праці менеджера, збереженню здоров’я і підтримки працездатності
суттєве значення мають планування і розміщення службових
приміщень, а також організація робочих місць.
При розробці заходів щодо вдосконалення організації праці
управлінських працівників особливу увагу слід звернути на
раціональне розміщення відділів та інших службових приміщень. Ці
питання вирішуються, виходячи з функціонального значення відділів,
змісту роботи окремих категорій працівників та їх взаємозв’язків у
процесі трудової діяльності.
Важливою умовою організації управлінської праці є її нормування,
що передбачає встановлення міри витрат праці на виконання певного
обсягу робіт у певних організаційно-технічних умовах. Нормативною
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базою для нормування управлінської праці є трудові нормативи
призначені для встановлення норм праці. Такими нормативами є:
– норматив часу – регламентована величина затрат часу на
одиницю роботи у певних виробничих умовах;
– норматив чисельності – регламентована кількість працівників,
потрібна для якісного виконання конкретної функції управління або її
частини у певних виробничих умовах;
– норматив централізації – регламентоване відношення
чисельності працівників підприємства до загальної кількості
працівників апарату управління.
– норматив керованості (кількості підлеглих) – регламентована
чисельність працівників, якими може ефективно управляти менеджер у
визначених виробничих умовах;
– норматив оптимальних співвідношень чисельності різних
категорій працівників – регламентовані співвідношення кількості
керівників, фахівців та інших службовців;
– норми обслуговування – виражаються різними одиницями
виміру, наприклад кількість робітників і службовців, закріплених за
одним касиром для видачі заробітної плати, кількість найменувань
матеріалів і деталей, закріплених за одним обліковцем або
диспетчером тощо [2].
Здійснення заходів з нормування праці менеджерів базується на
всебічному вивченні використання їх робочого часу. При цьому
вивчається: раціональність виконання робіт; відволікання на не
характерні для даного працівника роботи; змістовність праці; втрати
робочого часу. Методами вивчення витрат робочого часу менеджерів
являються усне та анкетне опитування, фотографія та самофотографія
робочого часу, моментні спостереження.
Метою аналізу витрат робочого часу працівника управлінського
складу є виявлення раціональності організації його праці, наскільки
чітко визначені його обов’язки, чи планується його робота і якою є
частка позапланових робіт, чи є втрати робочого часу, які засоби
автоматизації та яка оргтехніка використовуються, чи задовольняють
працівника організація і обслуговування його робочого місця та умови
праці, які в нього є пропозиції щодо вдосконалення організації праці та
підвищення ефективності своєї діяльності.
Важливим організаційним чинником ефективного виконання
управлінськими працівниками своїх функцій є підбір кандидатів на
вакантні посади. У кожній компанії є своя стратегія підбору
кандидатів на вакантні управлінські посади, проте, будь яка стратегія
підбору працівників має
свої внутрішні та зовнішні складові.
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Внутрішня складова підбору працівників передбачає пошук кандидатів
серед вже працюючих у компанії співробітників і реалізується шляхом
їх переміщення (перепризначення) на вакантні посади в порядку
виробничої необхідності або в порядку підвищення. Зовнішня
складова передбачає: оголошення в газетах, журналах, спеціальних
бюлетенях або на стендах; звернення в різні агентства
з працевлаштування;
опитування родичів і
знайомих;
пошук
та запрошення працюючих в інших компаніях фахівців або
випускників навчальних закладів [1].
Призначення мотивації праці – змусити людину працювати краще,
відповідальніше ставитися до своїх обов’язків, докладати до
виконання роботи більше зусиль. Тому мотивація праці персоналу,
створення умов для його зацікавленості в результатах діяльності
стають нагальними завданнями керівництва компанії.
Жодна дія людини не відбувається без мотивації, а точніше без
внутрішніх стимулів , що спонукають діяти. Кожна людина має свої
потреби, інтереси, цінності у задоволенні яких полягає зміст людської
праці та життя, тому, ефективною буде така система мотивації
персоналу, яка побудована на індивідуальному підході для кожного
працівника [2].
Ситуація, що склалася в економіці нашої країни дає підстави
стверджувати про невисокий рівень українського менеджменту.
Однією з причин такого становища є недостатній рівень мотивації
працівників. Далеко не повною мірою використовуються можливості
механізму мотивації персоналу щодо зростання ефективності його
діяльності. Зокрема, має місце ціла низка невирішених проблем зі
стимулювання ефективної праці управлінського персоналу [1].
Для підвищення ефективності праці управлінського персоналу
застосовують різні методи її мотивації. При формуванні мотиваційної
політики варто розглядати матеріальну і нематеріальну мотивацію, як
основи задоволення потреб працівників. В першу чергу необхідно
задовольняти первинні потреби (фізіологічні потреби та потреби в
безпеці), які успішно задовольняються засобами матеріальної
мотивації. По мірі задоволення первинних потреб виникають потреби
вищого рівня (визнання і самоствердження, самореалізація) на
забезпечення яких спрямована більшою мірою нематеріальна
мотивація. Отже, якщо механізм мотивації справляється із
задоволенням переважної частки потреб працівника то підприємство у
своєму активі має мотивованого, впевненого, відповідального та
ефективного менеджера з управління.
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Таким чином, організаційно-економічні чинники зростання
ефективності управлінської праці здійснюють свій вплив через
прогресивні зміни в організації праці та управлінні персоналом
підприємства. Важливим фактором підвищення ефективності та
результативності менеджменту є розподіл праці менеджерів, тобто
спеціалізація управлінських працівників на виконання певних видів
діяльності (функцій), розмежування їх повноважень, прав та сфер
відповідальності. Сучасний підхід до організації праці управлінського
персоналу, його мотивації, збалансоване поєднання людських
цінностей, організаційних змін і безперервних пристосувань до змін
зовнішнього середовища забезпечить сталий розвиток сучасного
українського підприємства.
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1. Гриньова В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини:
навч. посібн. / В.М. Гриньова, Г.Ю. Шульга. – К.: Вид-во «Знання»,
2010. – 310 с.
2. Макарова А.О. Актуальні проблеми управління та організації
праці / А.О. Макарова, А.Ш. Галімова // Молодий вчений. – 2013. –
№1. – С. 159–161.

УДК 338.23[332.02+332.055]

Кондукоцова Н. В., аспірант
Державний науково- дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки
МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ,
ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВ
Моніторинг реалізації програмних документів державного
стратегічного планування щодо розвитку бізнесу підприємств
орієнтований на раннє попередження виникнення проблем і відхилень
ходу реалізації від запланованого.
Об'єктом моніторингу є значення показників (індикаторів)
програми, хід реалізації відомчих цільових програм та основних
Заходів на основі Прогнозу економічного і соціального розвитку
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України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і
соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки [1].
Заходи стратегічних документів реалізуються відповідно до
встановлених термінів.
Зміна термінів і вартості реалізації заходів, що впливають на
реалізацію основних параметрів державної програми, вимагає
коригування державної програми.
Моніторинг реалізації державних короткострокових програмних
документів здійснюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі,
на основі даних офіційного статистичного спостереження, річних звітів
про хід реалізації і оцінку ефективності та результативності, доповідей
відповідальних виконавців про хід реалізації, звітів про хід реалізації
державних цільових програм, доповідей про результати, та основні
напрямки діяльності центральних органів виконавчої влади, інших звітів і
доповідей центральних органів виконавчої влади, що готуються за
дорученнями Президента України та Уряду. Процес моніторингу
складається з певних етапів (табл. 1.1).
Таблиця 1.1
Етапи моніторингу
Етап
Планування

Підготовка

Збір даних
Аналіз
порівняння
даних
Звітність

Використання

і

Кроки
Визначення потреб в інформації (індикатори виконання
завдань досягнення цілей та ін.) і хто її потребує.
Визначення частоти збору інформації.
Визначення джерел і способів отримання інформації.
Визначення відповідального за збір інформації. Визначення
витрат, пов'язаних з впровадженням моніторингу і збором
інформації
Розробка та апробація форм для збору та фіксації даних.
Складання інструкцій з визначенням повноважень учасників
процесу моніторингу. Підготовка персоналу, відповідального
за операції з моніторингу. Ознайомлення персоналу з
системою моніторингу.
Постійний збір певних даних. Контроль за функціонуванням
системи моніторингу.
Порівняння зібраних даних з визначеними плановими
значеннями індикатора, встановлення відхилення. Визначення
інших проблем. Пошук причин відхилень і визначення
варіантів вирішення проблем.
Документування зібраних даних і результатів аналізу.
Інформування щодо результатів моніторингу керівництва,
відповідальних за реалізацію Програми, бенефіціарів та інших
зацікавлених осіб.
Використання результатів моніторингу для вдосконалення
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Етап
результатів

Кроки
управління і реалізації програмних документів

До завдань моніторингу та оцінювання Стратегії та Програм
відносяться:
перевірка фінансування певних заходів, включаючи
ефективність використання бюджетних коштів;
визначення стану реалізації запланованих завдань та заходів
Програми;
уточнення або перегляд переліку та ресурсного забезпечення
заходів Програми, механізмів її реалізації;
уточнення прогнозних даних для показників (індикаторів)
реалізації Програми;
відстеження змін в середовищі реалізації Програми, включаючи
нормативно-правову базу;
звіт перед керівництвом і громадськістю.
Моніторинг та оцінювання Програми здійснюється відповідно до
плану. План моніторингу Програми формується на етапі її розробки.
Моніторинг та оцінювання здійснюються на основі показників
(індикаторів). Показники (індикатори) для моніторингу Програми діляться
на певні групи і класифікація показників (індикаторів) розміщена в табл.
1.2.
Таблиця 1.2.
Класифікація показників (індикаторів)
Назва показників
(індикаторів)
Прямі

Непрямі

Застосування
застосовують у випадках, коли зміни в об'єкті спостереження може
помітити безпосередньо суб'єкт. Це стосується короткострокових
результатів. Прямий індикатор точніший, повний і більш готовий для
безпосереднього застосування.
використовуються замість прямих або на додаток до них. Їх
застосовують у випадках, коли досягнення (чи недосягнення)
результатів (тобто зміни в об'єкті спостереження):
не можуть бути зафіксовані і виміряні безпосередньо, а лише
опосередковано, наприклад, якість життя, організаційний розвиток
тощо;
можуть бути безпосередньо виміряні, але вартість такого
вимірювання буде невиправдано високою;
можуть бути виміряні лише з плином тривалого часу.

мають кількісне вираження і такі формулювання, як число, частота,
Кількісні
відсоток, частка тощо. Кількісними індикаторами можна описати,
(статистичні)
наприклад: коефіцієнт зростання економіки, рівень цін, врожайність.
Якісні
не мають кількісного вираження і можуть мати формулювання:
(судження, наявність, відповідність, якість, ступінь, рівень, задоволеність,
413

оцінка,
сприйняття і
відношення)

обізнаність тощо. В залежності від потреб, якісними індикаторами
можна описати, наприклад, ставлення до того чи іншого факту
виробників і споживачів, рівень їх задоволення, здатність до прийняття
рішення тощо.

Продовження табл. 1.2
1
Індикатори
процесу
Індикатори
результатів
Проміжні
Підсумкові

Міжсекторні

2
як правило, завжди якісні і покликані визначити, яким чином
технології були розроблені і впроваджені, як відбувалося збільшення
доходів і хто в цьому брав участь.
визначають такі речі, як впроваджені технології, тренінгові
матеріали, які було надруковано та розповсюджено, або збільшення
доходів домогосподарств тощо.
встановлюються для визначення результату в певні періоди чи
етапи. Тому вони фактично служать контрольними відмітками для
досягнення очікуваних кінцевих результатів.
індикатори кінцевих результатів є по своїй суті підсумковими
індикаторами.
відображають специфіку певної галузі або сектора (наприклад,
індикатори розвитку сільського господарства). Суто технічні
індикатори повинні бути збалансованими шляхом доповнення їх
іншими, такими, які мають міжсекторний характер і покликані
відображати, наприклад, соціальний розвиток, екологічну безпеку
тощо.

На практиці варто дотримуватися балансу між кількісними і якісними
показниками [2, c.190].
Вирішальне значення для досягнення результату програми має
повнота показників на всіх рівнях реалізації. А саме, конструкція критеріїв є
ієрархією зі зворотним зв'язком по відношенню до заходів, завдань,
напрямів (пріоритетів), стратегічної мети, а також, заходів, завдань і цілей
програми.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Індустріальні парки є рушієм локального розвитку, інструментом
залучення інвестицій в економіку, налагодження нових інноваційних і
конкурентних виробництв, підвищення інвестиційного іміджу та
зростання економічної спроможності території, що дозволяє:
підвищити якість, технологічність та інноваційність виробничої
культури території, знизити рівень безробіття та покращення рівня
життя населення відповідних територіальних громад, вирішити
питання екологізації, а також розширити бюджетоутворюючу базу.
За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
станом на 07.09. 2017 року до Реєстру індустріальних (промислових)
парків внесено 26 індустріальних парків, 5 із них територіально
локалізовані у Львівській області: «Львівський індустріальний парк
«Рясне–2», Яворівський індустріальний парк, Кам'янка-Бузький
індустріальний парк, Новороздільський індустріальний парк,
Індустріальний парк «СІГМА Парк Яричів». Розвиток індустріальних
парків є одним із пріоритетних інструментів стратегічного розвитку
області. Зокрема, Стратегією розвитку Львівської області до 2020 року
розвиток індустріальних парків розглядається як необхідна форма
залучення інвестицій у промислове виробництво, механізм
покращення його галузевої структури, а також можливість підвищити
якість життя населення та покращити стан навколишнього природного
середовища.
Аналіз концепцій розвитку індустріальних парків Львівської
області дозволяє виділити наступне. Зокрема, очікувані результати
функціонування індустріальних парків істотно впливатимуть як на
локальний рівень, так і на розвиток регіону загалом. Ефективність
функціонування даних просторових форм організації ділової
активності в регіоні розглядається з позиції:
1. Економічної ефективності: підвищення ділової активності
регіону, покращення інвестиційного клімату, збільшення надходжень
до бюджетів усіх рівнів, підключення економічного потенціалу регіону
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до міжнародних ланцюгів створення доданої вартості, розвиток нових
конкурентоспроможних кластерів та галузей;
2. Соціальної ефективності: підвищення рівня зайнятості
населення в результаті створення нових робочих місць, підвищення
життєвого рівня населення внаслідок зростання трудових доходів,
розвиток
спортивно-оздоровчої
інфраструктури,
додаткове
працевлаштування випускників навчальних закладів різних рівнів
акредитації та створення бази професійного навчання, проходження
виробничої практики та підвищення кваліфікації профільних груп
населення;
3. Науково-технічної: розвиток інноваційного підприємництва,
комерціалізація
вітчизняних
науково-технічних
розробок,
забезпечення надходження промислово-фінансових ресурсів у
розвиток економічного потенціалу регіону;
4. Екологічна: розвиток екологічно безпечних виробництв та
створення додаткових передумов для подальшої рекультивації та
використання для промислових потреб територій колишніх сірчаних
виробництв.
Розвиток індустріальних парків у Львівській області може стати
істотним поштовхом до виникнення нових точок економічного
зростання територіальних громад.
На сьогодні до практичної реалізації проектів розвитку
індустріальних парків дійшов проект розвитку індустріального парку у
Новому Роздолі.
Результатом функціонування Новороздільського індустріального
парку після виходу на повну планову потужність стануть сукупні річні
надходження до бюджетів на фондів усіх рівнів 63 млн.грн, у тому
числі до місцевого бюджету - понад 10 млн. грн (для довідки: доходи
місцевого бюджету м. Новий Розділ на 2016 рік визначені на рівні
178339,8 тис. грн.), а сукупні надходження впродовж життєвого циклу
парку - понад 1.500 млн. грн.
Концепцією створення Новороздільського індустріального парку
передбачене створення понад 1000 робочих місць у галузях з високим
потенціалом інноваційного розвитку та зростання доданої вартості
(для довідки: кількість найманих працівників на підприємствах м.
Новий Розділ на початок 2016 року складала 2347 осіб). Слід
наголосити, що розвиток Новороздільського індустріального парку
окрім соціально-економічних ефектів несе ряд екологічних переваг для
розвитку регіону. Як відомо, індустріальний парк є першим в Україні
за розмірами проектом екологічно орієнтованого промислового парку
на колишніх територіях промисловості (brownfield). Зокрема, територія
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Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства «Сірка», в
межах якої планується локалізація парку вже частково рекультивована,
а спеціалізація майбутнього індустріального парку на виробництві
екоощадних матеріалів, продукції та технологій (ізоляційних
матеріалів, енергоощадних котлів, виробництво продукції природного
походження: біокосметика, біохімія, безфосфатні миючі засоби,
переробки електронного та електричного обладнання тощо) не лише
зменшуватиме сумарний вплив промисловості на навколишнє
середовище, але й сприятиме прискореному впровадженню ряду
зобов’язань та директив ЄС щодо екологізації.
На сьогодні розбудова Новороздільського індустріального парку
обмежилась завершенням рекультивації виділеної під індустріальний
парк ділянки, розробкою концепції Новороздільського індустріального
парку, бізнес-плану та напрацюванням проектно-кошторисної
документації побудови інженерних мереж парку та дорожньої
інфраструктури.
Початок будівництва Індустріального парку «Рясне-2» гальмується
у зв’язку із спірними питаннями щодо власності та законності продажу
понад 23 га землі інвестору під будівництво індустріального парку, а
також питання справедливої компенсації вартості земель громаді
Рясне-Руська або її територіальної реституції. Неузгодженості
земельного питання виникли у зв’язку із неузгодженістю правового
статусу та юрисдикцією земель між Львівською міською радою та
Рясне-Руською сільською радою, а саме законністю віднесення
земельної
ділянки
запасу
Рясне-Руської
сільської
ради
сільськогосподарського призначення у комунальну власність
територіальної громади Львова, а згодом виведення даних земель у
правовий статус земель промисловості, транспорту, енергетики,
оборони та іншого призначення та продаж за заниженою вартістю на
користь третіх осіб.
Використання потенціалу розвитку індустріальних парків, як
перспективної просторової форми організації ділової активної, що
сприяє
зростанню
фінансово-економічної
самодостатності
територіальних громад, вимагає здійснення ряду законодавчих та
інституційних кроків. Насамперед це питання налагодження механізму
державно-приватного
партнерства
та
залучення
зовнішніх
інвестиційних ресурсів для розбудови індустріальних парків,
транспортної
та
технологічної
інфраструктури,
просторово
обґрунтованого включення комплексу індустріального парку до
існуючої господарської та містобудівної системи територіальних
громад; чіткого визначення критеріїв пріоритетності інвестування
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територій у відповідності до рівня їх соціально-економічного розвитку
та здатності генерувати нові ареали економічного зростання.
Важливим є також розробка єдиного нормативно-правового поля та
операційної системи надання бюджетних пільг та інших податкових
преференцій суб’єктам господарювання в індустріальних парках із
чітким зазначенням джерел та бюджетного покриття прогнозованих
відшкодувань, що гарантує інвесторам виконання обов’язків держави
щодо стимулювання розвитку індустріальних парків на відповідних
територіях.
Успішний розвиток системи індустріальних парків слід також
пов’язувати із розвитком системи фахового навчання та вдосконалення
професійних навичок працівників органів місцевого самоврядування у
сфері управління інвестиційною діяльністю для їх активнішого
включення у процеси формування аплікацій на отримання донорського
фінансування,
використання
фінансових
механізмів
фонду
регіонального розвитку, підготовку інвестиційних пропозицій та
формування бізнес-планів розвитку індустріальних парків у
відповідних територіальних громадах
З метою забезпечення ефективного використання простору
територіальних громад та нарощення їх економічного потенціалу
необхідно ще раз детально прорахувати доцільність географічної
локалізації індустріальних парків. Відомо, що будівництво останніх на,
так званих, чистих землях (підхід Greenfield), має істотні переваги
щодо вільного архітектурно-планувального вирішення індустріального
парку, однак, нове будівництво об’єктів індустріального парку без
наявної мережної інфраструктури значно розтягує у часі цикл
налагодження кінцевого виробництва та потребує чіткого узгодження
та вироблення схем забезпечення інфраструктурних потреб великої
кількості прогнозованих учасників парку. З іншого боку,
територіальне планування розвитку індустріальних парків на базі
старих виробничих потужностей (підхід Brownfield) економить
інвестиційні
ресурси
на
розбудову
інженерно-транспортної
інфраструктури, однак не завжди відповідає вимогам інвесторів щодо
якості та енергоефективності.
Оцінка доцільності створення та розвитку індустріальних парків на
відповідних територіях вимагає розробки механізму громадськогодержавного моніторингу діяльності індустріальних парків на предмет
ефективності використання землі та оцінки реального вкладу останніх
у розвиток територій, що дозволяє коригувати розвиток даних
просторових форм організації ділової активності у найбільш
ефективний спосіб як для інвестора, так і для держави.
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Житомирський державний технологічний університет
ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РЕФОРМУВАННЯ
ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ У СИСТЕМІ МІСЬКОГО
ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Сьогодні, коли закономірності формування тарифів і дотування
підприємств транспорту неможливо відокремити від осмислення ролі
транспорту як системи в структурі економіки країни. Кінцевий результат
від ефективності функціонування транспорту отримується не в середині
транспортної галузі, а в інших галузях економіки. Соціальна значущість
міських перевезень визначається повсюдно, тому правильним напрямом
проведення тарифної політики в умовах переходу до ринкової економіки є
лояльний транспортний тариф. Зменшення і фінансування транспортного
тарифу активізує населення, інтенсифікує економіку в цілому.
Необґрунтоване підвищення тарифів для збільшення доходу та прибутку
окремих видів транспорту загального користування може призвести до
протилежного результату – зменшення пасажиропотоків і в кінцевому
підсумку до зниження доходів. Установлення економічно обґрунтованих
тарифів, з одного боку, має давати перевізникам прибуток, а з другого –
забезпечити доступність для всіх верств населення транспорту загального
користування і не погіршувати добробут населення.
За загальної системи вільного ціноутворення тарифи на послуги
транспорту загального користування регулюються місцевими органами
влади. При цьому держава, захищаючи інтереси найменш незахищених
верств населення, повинна сприяти обмеженню зростання тарифів.
Практика роботи міського пасажирського транспорту країн Європи та
США показує, що пасажирські міські тарифи потрібно формувати на
єдиній основі з урахуванням дотацій. Транспортна політика розвинених
країн спрямована на відродження міського пасажирського транспорту
загального користування. Спроби віддати міський пасажирський
транспорт у приватну власність ні в країнах Європи, ні в США не мали
успіху, тому він стає об’єктом активного втручання держави.
В Україні, в умовах наявної значної кількості пільг і пільгових
категорій пасажирів, затрати на їх обслуговування мають
відшкодовуватись з бюджетів, і оскільки існує напруженість формування
доходів бюджету, то відповідні компенсації здійснюються неповністю і
несвоєчасно.
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Оцінюючи світовий досвід формування тарифної політики на
пасажирському транспорті, можна вирізнити декілька основних моделей
формування тарифів.
Перша модель формування тарифів враховує тривалість поїздки
пасажира міським пасажирським транспортом та кількість пересадок, які
зробив пасажир під час поїздки, а також час доби, коли здійснюється
поїздка. Така модель досить успішно функціонує в Празі. Сфера
застосування цієї моделі тарифів – країни, що відроджують міський
пасажирський транспорт та намагаються заохотити населення
користуватися пасажирським транспортом, а не власними автомобілями, з
метою зменшення забруднення навколишнього середовища викидами
транспорту. Цю модель застосовують у країнах з високою пропускною
здатністю доріг. Рівень доходів пасажирів, що користуються
пасажирським транспортом, невисокий, тому пасажир сам може обирати
для себе тариф, зважаючи на час перебування в дорозі та кількість
маршрутів пасажирського транспорту, якими він може скористатися.
Зазначимо, що маршрутна сітка міського та приміського пасажирського
транспорту країн, де застосовують цю модель, побудована так, що під час
своєї поїздки пасажир використовує максимум два види транспорту. В
нічний час згідно з графіком курсують автобуси, які об’єднують декілька
маршрутів. Зважаючи на значний час перебування пасажирів у дорозі,
велику кількість пересадок та низьку пропускну здатність міських доріг, а
в зв’язку з цим і велику кількість заторів така модель тарифної політики є
не досить вдалою для України.
Друга модель формування тарифів враховує дальність поїздки. Ця
методика в різних варіантах набула найбільшого поширення в країнах
Європи. Вартість поїздки пасажира залежить від довжини обраного
маршруту або від кількості умовних зон, які перетнув пасажир. Сферою
застосування цієї методики є країни, що відроджують міський
пасажирський транспорт, та країни зі значним рівнем розшаруванням
доходів населення, а тому для більшості пасажирів є суттєвою вартість
проїзду в міському пасажирському транспорті.
Третя модель формування тарифів ґрунтується на застосуванні
єдиного тарифу для всіх маршрутів міської пасажирської маршрутної
системи. Вона не враховує дальності поїздки пасажира та час його
перебування в дорозі. Така модель діє в багатьох країнах світу, зокрема у
Сполучених Штатах Америки та в Україні на пасажирських маршрутах
загального користування. Модель єдиного тарифу дозволяє ігнорувати
інтереси пасажирів, які здійснюють поїздки на різні відстані. Зважаючи на
суттєву різницю довжин маршрутів, а тому і на суттєву різницю їх
собівартості, така модель не враховує витрати підприємств транспорту на
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перевезення
пасажирів.
Визначення
тарифу
базується
на
середньостатистичних даних про довжину поїздки, тому не відображає
об’єктивні дані про дальність поїздок пасажирів. Сфера застосування цієї
моделі – країни з високим рівнем доходів населення, та низьким рівнем
розшарування населення, де рівень доходів населення дозволяє
сплачувати пасажиру однаковий тариф як за проїзд однієї зупинки, так і за
проїзд всього маршруту. Вартість проїзду суттєво не позначається на
витратах населення, тому пасажири можуть ігнорувати дальність поїздки.
В Україні, де спостерігається значне розшарування населення та
доходів, а останнім часом збільшився час перебування пасажирів у дорозі
через затори, поганий стан доріг та низьку пропускну їх здатність, а також
через важке становище підприємств пасажирського транспорту та велику
кількість пільгових пасажирів не можливе застосування жодної з
вищенаведених моделей формування тарифів на проїзд в пасажирському
транспорті в чистому вигляді.
Підхід, що задовольнив би інтереси як усіх груп пасажирів, так і
підприємств пасажирського транспорту може бути реалізований на основі
комбінованої моделі, яка б враховувала основні суб’єктивні та об’єктивні
фактори, що впливають на вибір тарифної політики та базувалась на її
основних принципах.
Отже, на нашу думку, в окрему групу доцільно виокремити фактори,
що виникають в процесі надання транспортних послуг і від урахування
яких залежить не тільки рівень тарифу, а й якість, комфортність та безпека
перевезень. До факторів перевезень слід віднести пасажировмістність
рухомого складу та ступінь її використання, ступінь використання
пробігу, плинність пасажиропотоків, часову зону доби, поведінку
платоспроможних пасажирів, наявність пільгових категорій пасажирів,
якість транспортних послуг.
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ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК МОДЕЛЬ БІЗНЕСУ В ТУРИСТИЧНІЙ
ІНДУСТРІЇ
Франчайзинг – це новий спосіб ведення бізнесу для українського
ринку, який є ідеальним рішенням для країн, в яких тільки
розвиваються ринкові відносини. Це зумовлюється тим, що серед
суб’єктів малого підприємництва саме підприємства, що розвиваються
в рамках франчайзингових відносин, рідше всього зазнають невдачі.
Крім того, привабливість франчайзингу зумовлюють також значні
переваги для кожного з учасників франчайзингових відносин: це
мінімізація підприємницьких ризиків для франчайзі за рахунок готової
та перевіреної моделі бізнесу, з одного боку, і можливість розширення
власного бізнесу для франчайзера, з іншого.
Франчайзинг в сучасній економіці – найбільш розповсюджена та
вигідна форма співпраці для туристичних агентств у разі створення
нового власного бізнесу або реорганізації вже працюючого. У
туристичній галузі франчайзингові фірми зазвичай є процвітаючими,
прибутковими (хоча галузь загалом вважається низькомаржинальною)
і в той же час ризиковими. Більшість туристичних агентств,
розташованих в економічно розвинених країнах Європи та Північної
Америки, вже давно охоплені франчайзинговими мережами. Назвати
точну кількість франшизних мереж, що діють на території України в
галузі туризму неможливо, що пов'язано з розмитістю поняття
франчайзингу в Україні. Так, згідно визначення Європейської
федерації франчайзингу (European Franchise Federation): франчайзинг –
це система продажу товарів, послуг або технологій, яка заснована на
тривалій співпраці між юридично і фінансово незалежними сторонами
– франчайзером і франчайзі.
Тобто виділяють два основні суб’єкти, між якими виникають
франчайзингові відносини: 1) правовласник (франчайзер) – суб’єкт
підприємницької діяльності (юридична або фізична особа), власник
комплексу виключних прав; 2) користувач (франчайзі) – суб’єкт
підприємницької діяльності (юридична або фізична особа), який
одержує у правовласника на визначених умовах комплекс виключних
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прав для провадження підприємницької діяльності. Предметом
франчайзингових відносин, у свою чергу, виступає франшиза. За
визначенням Міжнародної франшизної асоціації (International Franchise
Association), франшиза це безперервні взаємовідносини між
франшизером і франчайзі, при яких всі знання, стиль, успіх, виробничі
та маркетингові методи надаються франчайзі за зустрічне задоволення
інтересів.
Британська франчайзингова асоціація (British Franchise Association)
поняття франшизи трактує як контрольну ліцензію, видану однією
особою (франчайзером) іншій особі (франчайзі), яка: дає дозвіл або
зобов’язує франчайзі займатися протягом періоду франшизи певним
бізнесом, використовуючи специфічне найменування, що належить
або асоційоване з франчайзером; дає право франчайзеру здійснювати
контроль протягом усього періоду франшизи за якістю ведення
бізнесу, що є предметом франшизи; зобов’язує франчайзера надавати
франчайзі допомогу під час ведення бізнесу, що є предметом
франшизи (допомога в організації підприємства, навчання персоналу,
управління продажем та інше); зобов’язує франчайзі регулярно
протягом всього періоду франшизи виплачувати франчайзеру певні
грошові суми за оплату франшизи або товарів, послуг, що надаються
франчайзером франчайзі; не є звичайною операцією між холдинговою
та дочірньою компаніями або між приватною особою і компанією,
контрольованою нею.
Таким чином, учасниками туристичної мережі є «самостійні,
юридично незалежні турагентства, які працюють під єдиним
міжнародним брендом, використовують передові технології і
реалізують глобальну маркетингову політику, що включає в себе
єдину цінову політику, єдині маркетингові інструменти та стратегію
просування на ринку»
Першими в Україні були створені дві туристичні мережі – «Мережа
агентств горящих путівок» («Сеть агентств горящих путевок») і
«Магазин горящих путівок» («Магазин горящих путевок»), робота
яких полягала у формуванні віртуального торговельного майданчику.
Агентам-учасникам пропонувалися атрибути франчайзингу: загальний
бренд, реклама, підключення до програми. Фахівці ринку відмічають,
що сьогодні в Україні туристичний бізнес є рентабельним для великих
системних операторів і агенцій, які надають ексклюзивні послуги, а
ринок туристичних агентств поступово буде скорочуватися, так як
частина продажів піде в онлайн. При цьому на ринку будуть
залишатися в основному турагентства, що працюють під брендом
великих туроператорів. Роздрібний ринок буде найближчим часом
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консолідуватися, укрупнюватися, з'являться нові мережі і укрупняться
вже наявні.
Якщо зараз обсяг продажів через мережеві агентства, залежно від
туроператора, становить від 15 до 25%, то в найближчі кілька років ця
частка зросте до 30-40% у загальній структурі ринку. Найвідомішими
франчайзерами в туристичному бізнесі, які працюють на вітчизняному
ринку є: Travel Professional Group (TPG), TUI, Join Up!, Сoral Travel,
TEZ TOUR, Соната, «Мережа агентств «Гарячі тури»», «ФЕЄРІЯ
мандрів», «Поїхали з нами», «Куда угодно» та інші.
Партнерство з туристичною франчайзинговою мережею може
забезпечити туристичному агентству престиж, вигоду, стабільність,
захист в умовах глобалізації. Франчайзі отримують від франчайзерів:
кращі ціни та підвищену комісію з туристичного продукту;
загальнонаціональні та регіональні рекламні кампанії, які проводить
центральний офіс, спільні рекламні кампанії з партнерами, іміджеву
рекламу та інші маркетингові, безкоштовну POS-продукцію протягом
усього франчайзингового партнерства; майстер-класи, семінари та
тренінги, що спрямовані на підвищення кваліфікаційного рівня знань
агентів із залученням провідних фахівців управлінських, кадрових та
юридичних питань; тестування і атестацію персоналу; допомогу в
підборі персоналу; методичні посібники з техніки навчання та правил
роботи в мережі; можливість участі в он-лайн вебінарах, семінарах;
участь в інформаційних турах; індивідуальну бонусну програму для
менеджерів франчайзі; пріоритетну обробку заявок у високий сезон.
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА
Управління діяльністю вітчизняних підприємств істотно
ускладнюється в умовах економічної невизначеності, глобалізації
ринків,
загострення
конкурентної
боротьби
та
зростання
нестабільності середовища функціонування. Перед менеджментом
суб’єктів господарювання стоять завдання, пов’язані із забезпеченням
стійкості та конкурентоспроможності діяльності, ефективності
використання потенціалу підприємства в цілому та окремих його
елементів. Оборотний капітал, у свою чергу, виступає вагомим
компонентом потенціалу підприємства в цілому та невід’ємною
складовою усіх виробничо-господарських процесів, що вимагає
формування системи управління ним, яка діятиме на принципах
гнучкості, адаптивності, раціональності та економічності. Підґрунтям
для забезпечення функціонування такої системи управління є належне,
достовірне та своєчасне інформаційно-аналітичне забезпечення, що
обумовлює обґрунтованість господарських рішень. Таким чином,
аналітична підсистема відіграє вкрай важливу роль в управлінні
діяльністю підприємства в цілому та оборотним капіталом зокрема.
Важливість окресленого кола питань підтверджується значною
кількістю наукових досліджень у визначеній царині. Так, теоретикометодичні засади управління оборотним капіталом посідають вагоме
місце у сфері інтересів таких вчених-економістів, як С. М. Гоцуляк, О. Є.
Данілевська-Жугунісова, Т. В. Кравченко, О. М. Рудницька,
Н. О. Семенюк, Н. Ю. Соломіна, О. М. Чубка, С. М. Юрій та ін. Водночас,
складність та дискусійність проблем, пов’язаних із методичним
забезпеченням аналізу ефективності використання оборотного капіталу,
актуалізують подальші дослідження у визначеній сфері.
Раціональна організація аналітичної діяльності у системі
менеджменту, як і будь-якого іншого управлінського процесу,
передбачає формування комплексного підходу, що включатиме
ідентифікацію мети, завдань, предмету, принципів та основних етапів
проведення аналізу. Отже, вважаємо за доцільне розглянути більш
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детально виділені компоненти аналітичної підсистеми.
Основною метою аналізу ефективності управління оборотним
капіталом підприємства є повне, достовірне та своєчасне інформаційне
забезпечення управлінських рішень у визначеній сфері. Поставлена
мета, на нашу думку, передбачає вирішення наступних завдань у
процесі аналізу:
‒ ідентифікація поточного стану оборотного капіталу на
підприємстві;
‒ оцінка структури джерел формування оборотного капіталу;
‒ дослідження динаміки та показників ефективності використання
оборотного капіталу підприємства;
‒ визначення «вузьких місць» управління та резервів підвищення
ефективності використання оборотного капіталу.
Виходячи із визначених мети та завдань аналізу, предмет аналізу
ефективності управління оборотним капіталом можна визначити як
кількісну характеристику та якісну ідентифікацію стану та
особливостей використання оборотного капіталу підприємства.
Отже, аналіз сприяє формуванню альтернативних сценаріїв
розвитку та відповідних їм управлінських рішень у сфері оптимізації
структури оборотного капіталу та джерел його формування,
підвищення ефективності використання з метою реалізації
стратегічного плану розвитку підприємства в цілому [2, с. 38].
Аналіз ефективності управління оборотним капіталом для
забезпечення раціональності його організації повинен, на нашу думку,
бути організованим відповідно до наступних принципів:
‒ комплексності – передбачає всебічний розгляд оборотного
капіталу з урахуванням його складності та поліструктурності;
‒ системності – при аналізі доцільно враховувати, що оборотний
капітал підприємства є складовою його потенціалу в цілому, водночас,
характеризується власною складною структурою;
‒ достовірності – результати аналізу мають відповідати дійсності
та об’єктивно характеризувати стан та ефективність використання
оборотного капіталу підприємства;
‒ повноти – інформація, сформована в результаті аналізу, має
відповідати інформаційним потребам керівництва підприємства;
‒ релевантності – результати аналізу повинні бути своєчасними та
забезпечувати гнучкість управління в умовах нестабільного ринкового
середовища;
‒ економічності – результати від проведення аналізу повинні
перевищувати витрати на його організацію.
Зрозуміло, що зазначений перелік принципів організації аналізу
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ефективності управління оборотним капіталом не є вичерпним та може
бути доповненим іншими положеннями, проте, вважаємо, що
дотримання вищерозглянутих принципів є критичним з точки зору
раціональної організації аналітичної діяльності.
Виходячи з ключових завдань аналізу, напрямами його здійснення
на підприємстві, на думку С. М. Гоцуляк, є наступні:
‒ дослідження темпів змін розміру та структури оборотного
капіталу підприємства (горизонтальний та вертикальний аналіз);
‒ аналіз джерел формування оборотного капіталу;
‒ визначення рівня ефективності використання оборотного
капіталу;
‒ виявлення впливу факторів на процеси формування та
використання оборотного капіталу підприємства (факторний аналіз) [1,
с. 41].
Напрями аналізу, на нашу думку, визначають послідовність його
проведення на підприємстві.
Одним з ключових етапів аналізу управління оборотним капіталом
є визначення рівня ефективності його використання. Оцінка
ефективності використання оборотного капіталу, згідно із
Н. О. Семенюк, передбачає наступне:
‒ аналіз ефективності грошової складової оборотного капіталу
(показники оборотності, завантаження, тривалості обороту та
рентабельності оборотних активів, дебіторської заборгованості та
грошових коштів);
‒ аналіз ефективності матеріальної складової (показники
оборотності, місткості, ефективності використання запасів);
‒ аналіз ризиковості оборотного капіталу (показники ліквідності,
структура оборотних активів з точки зору ризику їх вкладення) [3,
с. 178].
Зауважимо, що розрахунок зазначеної системи показників
забезпечує повну інформацію щодо особливостей використання
окремих складових оборотного капіталу, проте, дотримання принципу
системності ставить наголос на необхідності формування
інтегрального підходу до оцінювання. Вважаємо, на особливу увагу
заслуговує запропонований Н. Ю. Соломіною алгоритм, що
передбачає розрахунок трирівневої системи інтегральних показників.
До інтегральних показників першого рівня відносяться: показники
фінансової стійкості, прийнятності середньозваженої вартості джерел
фінансування оборотного капіталу, достатності оборотного капіталу,
ліквідності, активності та раціональності використання, інфляційної
захищеності оборотного капіталу. Кожен із зазначених інтегральних
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показників передбачає, у свою чергу, розрахунок від 4 до 6 часткових
показників.
До інтегральних показників другого рівня відносяться
інтегральний показник оцінки формування оборотного капіталу та
інтегральний показник оцінки використання оборотного капіталу, що
визначаються на основі показників першого рівня.
На третьому рівня визначається інтегральний показник оцінки
управління оборотним капіталом, що являє собою узагальнену
характеристику якості та раціональності управлінських рішень у сфері
формування та використання оборотного капіталу підприємства [4,
с. 72-74].
Визначення зазначеного інтегрального показника сприятиме, на
нашу думку, реалізації принципів системності та комплексності, а
також надаватиме характеристику ефективності управління оборотним
капіталом в цілому.
Управління оборотним капіталом являє собою складний процес,
що спрямований на реалізацію диверсифікованих завдань з метою
досягнення стратегічних та тактичних цілей підприємства. Аналіз
ефективності управління оборотним капіталом, у свою чергу, формує
інформаційний базис для обґрунтування та реалізації рішень у
визначеній сфері. Отже, від раціональної організації аналізу
ефективності управління оборотним капіталом істотно залежать
результати діяльності підприємства в цілому.
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Починаючи з кінця XX у світі все більшого поширення набувають
процеси злиття та поглинання, що поширюються на різні сфери
економіки держав. Вагоме збільшення злиттів та поглинань
спостерігається в банківському секторі національної економіки.
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К. Ф. Черкашина., П. Б. Чурила., Ю. В. Тюленьєва, а також ряд
закордонних, таких як П. А. Гохан., С. Ф. Рід., А. Р. Лажу. Незважаючи
на значну кількість праць по даній тематиці однозначного трактування
термінів «злиття і поглинання» немає.
Узагальнюючі трактування різних науковців відображено у табл.1.
Таблиця 1
Трактування термінів злиття та поглинання
Визначення поняття
«злиття»
1
- об'єднання
компаній,
внаслідок якого утворюється
новий суб'єкт господарювання.
- припинення діяльності
двох або кількох комерційних
банків як юридичних осіб та
передачу всіх майнових прав і
зобов’язань цих банків до
новоствореного банку.

Визначення поняття
поглинання»/автор
2
– взяття однієї компанії
іншою під свій контроль,
управління нею з придбанням
повного або часткового права
власності на неї [1, с. 291]
– припинення діяльності
одного комерційного банку як
юридичної особи та передачу
всіх майнових прав і зобов’язань
до іншого комерційного банку на
правах філії чи без відкриття
філії. [2, с. 208]
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Продовження табл. 1
1
- об'єднання двох або
декількох юридичних осіб, в
результаті якого створюється
нова
юридична
особа
з
активами та зобов'язаннями
об'єднаних юридичних осіб,
при цьому юридичні особи, що
раніше
функціонували,
припиняють існування.
–це процес поєднання двох
або більше господарюючих
одиниць, у результаті якого
утворюється нова, об’єднана
одиниця.

2
– це об'єднання двох або
декількох юридичних осіб, при
якому
зберігається
одна
(поглинаюча) юридична особа, до
якого переходять активи та
зобов'язання
поглинутих
юридичних осіб. [3, с. 15]
– це поєднання двох або
більше підприємств в результаті
якого одне з них стає власником
решти
підприємств,
і
всі
підприємства
залишаються
юридично
самостійними
господарюючими одинцями. [4, с.
50]
– вороже злиття [5, с. 9]

–об’єднання
різних
за
розмірами компаній при якому
одна компанія приєднується до
іншої.
– процес з’єднання однієї
– це процес, який передбачає,
корпорації з іншою.
що акції чи активи корпорації
стають власністю покупця [6, с.
5]

Згідно Стратегії НБУ «Щодо реструктуризації та реорганізації
банків у стані фінансової скрути», злиття це процес, що передбачає
припинення діяльності двох (або кількох) комерційних банків та
передачу всіх майнових прав і зобов'язань цих банків до
новоствореного банку. Приєднання передбачає припинення діяльності
одного комерційного банку як юридичної особи та передачу усіх
майнових прав і зобов'язань до іншого комерційного банку на правах
філії чи без відкриття філії [7].
Як бачимо, переважною є думка, що злиття – це процес об’єднання
компаній, в результаті якого створюється нова компанія, яка є
правонаступником, а поглинання – купівля однією компанією іншої.
Даного визначення процесів злиття та поглинання дотримуюсь і я.
Злиття та поглинання банків не відбуваються самі по собі, а є
430

зумовлені певними причинами, що до них спонукають. Існує декілька
причин для злиття та поглинання банків:
1) Розширення географічної території діяльності банку
2) Скорочення витрат шляхом закриття відділів, що дублюються
3) Економія на масштабах
4) Підвищення ресурсної бази, а також доступ до нових ресурсів
5) Намагання монополізувати ринок
6) Підвищення розміру капіталу банку[2, с. 208 - 209]
Як показує практика, з вищеперерахованих причин злиття та
поглинання українські банки найчастіше переслідують підвищення розміру
капіталу та розширення географічної території діяльності. Це може бути
спричинено недостатньою потужністю українських банків, порівняно із
банками високорозвинених країн.
Злиття та поглинання відбувається досить часто з участю іноземного
капіталу про що свідчить частка іноземного капіталу в власному капіталі
українських банків.
Починаючи з 2014 року і дотепер кількість банків в Україні
скорочується. За 2014 рік припинили свою діяльність 17 банків, за
2015 рік – 46, а за 2016 рік – 19 банківських установ. Скорочується
також кількість банків з іноземним капіталом. В 2015 році кількість
банківських установ з іноземним капіталом склала 51 (19 зі 100 %
іноземного капіталу) банківських установ, в 2016 році – 41 та 17 банків
відповідно, а на початок 2017 року – 39 та 17 банківських установ. Як
бачимо, переважна більшість банків з іноземним капіталом функціонує
в період кризи, що свідчить про стабільність та надійність [10].
Частка іноземного капіталу в статуті діючих банків є значною та
продовжує збільшуватись. На початок 2017 року це значення сягнуло
55,5 %. В Україні згідно даних інвестиційного порталу з початку 2015
року до січня 2017 року включно відбулася 81 угода злиття і
поглинання. За останні два роки в Україні відбулося 10 злиттів та
поглинань банків. Покупцями були переважно іноземні компанії та
холдинги. Це видно також із частки іноземного капіталу в статуті
діючих в Україні банків, яка на перше січня 2017 року склала 55,5 %.
Злиття та поглинання банків має як переваги, так і недоліки.
До переваг злиття і поглинання відносять: економія на масштабі;
економія грошових ресурсів за рахунок зменшення трансакційних
витрат; зміцнення конкурентних позицій на ринку; збільшення
масштабів діяльності; поєднання взаємодоповнюючих ресурсів;
підвищення якості банківських продуктів та послуг; зниження
банківських ризиків та їх диверсифікація; освоєння нових
географічних ринків.
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Недоліки злиття і поглинання: складність керування великим
банком у порівнянні з невеликим; зіткнення різних стилів
менеджменту; невідповідність цілей банків; можливість існування
прихованих мотивів в однієї зі сторін; ймовірність недовіри; значні
витрати на злиття та поглинання; ризикованість процесів злиття та
поглинання; ймовірність негативних наслідків в результаті зміни
керівництва [9, с. 72 ].
Відповідно до вищенаведених характеристик злиття та поглинання є
процесами, що можуть як покращити роботу банків, так і створити для них
додаткові труднощі. Злиття та поглинання банків можна назвати успішним,
якщо воно відповідає ряду умов. Рис.1.
Правильно
поставлені
цілі,
які
необхідно досягнути у результаті злиття чи
поглинання
Успішн
е злиття чи
поглинання

Правильно
об’єднання

вибрано

об’єкт

для

Кожний етап досконало спланований
розроблений висококваліфікованим

та

Задачі,
які
необхідно
виконати,
спеціалістом
відповідають
поставленим
цілям
та
конкретній ситуації
Здійснюється ефективний менеджмент у
перші сто днів після злиття чи поглинання
Рис. 1. Умови «успішності» злиття і поглинання Джерело:розроблено
автором на основі [2, с. 209]
Якщо злиття та поглинання відмінно сплановане та вдало проведене з
урахуванням вищенаведених умов, то новостворений банк стане більш
конкурентоздатним і стійким, оскільки оперуватиме більшими
фінансовими ресурсами, досвідом та клієнтською базою.
Таким чином, злиття банків – це їх об’єднання в результаті якого
створюється нова банківська установа (правонаступниця), а
поглинання передбачає купівлю однією банківською установою інщої.
Злиття та поглинання банків має як переваги, так і недоліки, але
при правильному його проведенні і збереженні сильних сторін банків,
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що об’єднуються, воно дасть позитивні наслідки створивши новий
потужний банк.
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Херсонський державний університет
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ПРОГРЕСИВНА ФОРМА РОЗВИТКУ
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
На сучасному етапі
малий та середній бізнес в Україні
розвивається у вкрай складних фінансових умовах. Також відсутня
дієва система фінансування, страхування та кредитування
підприємницької діяльності. Тому ефективною є модель взаємодії
малого та середнього бізнесу з великими та розкрученими
підприємствами-брендами. Формою такої фінансової співпраці є
франчайзингова система, що може запроваджуватись у різних сферах
[1]. Проте, в Україні франчайзинг найбільш популярний у роздрібній
торгівлі, сфері послуг та громадському харчуванні. Завдяки
франчайзингу малі підприємства можуть уникнути деяких ризиків, що
виникають під час заснування власного бізнесу. Франчайзери
допомагають подолати конкуренцію на певному сегменті ринку, дають
можливість користуватись прийомами, що доступні тільки великим
фірмам. Експерти стверджують, що фінансові ризики при застосуванні
франчайзингової системи скорочуються у 4-5 разів.
Виправданість франчайзингу в Україні пояснюється браком
фінансових
можливостей
для
запровадження
нових
ідей,
неконкурентоспроможністю наших підприємств проти іноземних та
втратою ринку багатьма українськими фірмами [2]. Втілення
прогресивних та перспективних бізнес-ідей передбачає наявність у
підприємця актуальних знань щодо управління персоналом, реклами,
маркетингу та діловодства, що у свою чергу вимагає значних часових
та фінансових затрат. Натомість ведення бізнесу за системою
франчайзингу певною мірою скорочує такі вимоги, адже підприємець
використовує надбання уже випробуваної моделі бізнесу.
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За інформацією Української асоціації франчайзингу, у нашій
країні нараховується близько 200 франчайзингових фірм, що ведуть
співпрацю з двома тисячами франчайзі:
- 25% франчайзингових компаній - це підприємства громадського
харчування (ресторани та фаст-фуди),
-20% - роздрібна торгівля,
-12% - сфера послуг (хімчистки, мобільний зв’язок, перукарні,
туристичні фірми),
-8% - автозаправні станції,
-35% - підприємства з іншою сферою діяльності [3].
Найефективнішою в Україні є модель франчайзингу, коли
франчайзі надаються права не лише на реалізацію, але й на
виробництво продукції великої компанії з використанням її бренду.
Такий тип франчайзингу називається діловим. Він передбачає також
надання багатьох пільг франчайзі, що має позитивний вплив як на його
діяльність, так і на діяльність усієї системи. Проте, ця система не
досконала й поклала початок виробничому франчайзингу, за умовами
якого франчайзі може лише виробляти продукцію без використання
торгової марки.
Для України франчайзинг є досить новим явищем, адже у
економічно розвинутих країнах його практикують протягом декількох
століть. Це пояснюється тим, що ринок промислово розвинутих країн
дуже відрізняється від українського ринку: сталі ринкові відносини,
досконалість законодавства, інформаційна незаангажованість, ринкова
інфраструктура, відсутність тіньової економіки. Попри це,
франчайзинг є перспективною та пріоритетною формою ведення
бізнесу малими підприємствами, яка може стимулювати розвиток
малого та середнього бізнесу в Україні.
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Однією з важливих ознак сучасного розвитку світового
господарства є розгортання процесів глобалізації, які суттєво
впливають на систему міжнародних економічних відносин,
трансформують напрями і визначають тенденції розвитку
національних економік. Як явище міжнародних економічних
відносин міжнародний бізнес – це форма взаємодії суб'єктів
міжнародної економічної діяльності, спрямована на одержання вигод
від трансграничного співробітництва. Конкретна сутність цього
поняття розглядається як будь-яка операція, яка проводиться
контрагентами двох або більше країн. При цьому, мова йде про
господарські операції, які засновані на нових організаційних
технологіях, мають гнучкий характер у процесі оперативного
управління, враховуючи вплив вимог світового ринку та оптимального
задоволення інтересів і потреб партнерів.
Міжнародний бізнес базується на можливості отримання переваг
(економічних чи технологічних) саме із переваг міждержавних ділових
операцій, тобто продаж даного товару в іншій країні, або
налагодження фірмою однієї країни виробництва в іншій країні, або
спільного надання послуг фірмами двох країн – третій забезпечують
залученим у бізнес сторонам більше переваг, ніж вони мали б, якби
здійснювали аналогічну діяльність як суб’єкти лише національних
економік.
Міжнародний бізнес стає всеохоплюючим і всепроникаючим
феноменом сучасної цивілізації. Існує низка базових причин, які
змушують фірми ставати більш глобальними як в плані загального
курсу розвитку, так і в плані повсякденної практичної діяльності. До
числа таких стратегічних імперативів входить:
- використання ключової компетенції компанії. Одним з
найважливіших підстав для глобалізації є можливість більш широкого
використання ключових компетенцій, які компанії вдалося розвинути
на внутрішньому ринку. Ключова компетенція визначає відмінну
сильну сторону або перевагу, що має першочергове значення для
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успішної роботи компанії. Застосовуючи ключову компетенцію на
нових ринках, компанія може збільшити свої доходи і прибутки.
- придбання ресурсів. Суттєвою причиною щодо ведення бізнесу в
міжнародних масштабах є необхідність придбання закордоном таких
ресурсів, як матеріали, робоча сила, капітал або технологія. У деяких
випадках компанії відчувають гостру потребу в тому, щоб
скористатися зарубіжними джерелами ресурсів, тому що на місцевому
ринку відповідні продукти та послуги або повністю відсутні, або їх
недостатньо для задоволення потреб компанії.
- пошук нових ринків збуту. Необхідність пошуку нових ринків
збуту – це також одна з поширених причин виходу компаній на
міжнародні ринки. Коли внутрішній ринок, на якому компанія реалізує
свою про продукцію, повністю сформований, то на ньому все важче і
важче генерувати високі доходи та забезпечувати зростання прибутку.
В умовах глобалізації міжнародний бізнес набуває принципово
нових рис. Важливий інструмент економічної інтеграції країни в
світову економіку, а відповідно – інструмент глобалізації як такої,
міжнародний бізнес у сучасних умовах визначається такими рисами:
а) доступність і всеосяжність. Хоча міжнародний бізнес і
регулюється відповідними законодавствами країн, він поступово
перетворюється у невід'ємну можливість практично для будь-якої
фірми майже кожної країни, принципово змінюючи стратегічні й
тактичні перспективи фірм і відкриваючи перед ними нові потенційні
поля ділової активності. У той же час тут, звичайно, є й певні
обмеження;
б) ступеневість розвитку. Входження фірми в міжнародний
бізнес, як правило, починається з простих форм звичайної зарубіжної
торгівлі і в міру розвитку досягає вищої форми – БНК. Сутність цієї
особливості не зводиться до природної вимоги накопичення досвіду та
нарощення потенціалу – і входження в міжнародний бізнес, і подальші
досягнення в ньому будуть пов'язані з подоланням певних порогів:
якщо на початковому етапі – поріг, наприклад, якісного рівня товарів
фірми і раціональності її витрат, що дозволяє продавати товари за
кордоном, то потім це питання вдалого розміщення дистриб'юції,
ефективного використання міжнародних ринків капіталів і робочої
сили, роботи з міжнародними транспортними мережами і т. ін.
в) технологічна
глобалізація. Можливості
комп'ютеризації,
інформатизації та телекомунікацій принципово змінили характер
міжнародного бізнесу, який в сучасних умовах набув трьох
принципово нових рис: він може ефективно здійснюватись «не
виходячи з офісу»; він може здійснюватися в режимі реального часу;
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він може за допомогою телекомунікацій охоплювати всі цікаві для
бізнесу ринки товарів, капіталів, робочої сили, інформації і т.ін.
г) «фінансіаризація». Цей термін ввів Ж. П. Серван-Шрайбер, і
він досить точно відображає найважливішу рису «глобалізованого»
міжнародного бізнесу: фінансовий зміст міжнародних ділових
операцій, починаючи від їх ідеї і закінчуючи реальним результатом,
стає серцевиною міжнародного бізнесу, тим своєрідним центром,
навколо якого обертаються всі інтереси, рішення, стратегії. Пошук і
використання міжнародних конкурентних переваг стали жорстко
спиратися на досягнення фінансового менеджменту, новітні і численні
фінансові інструменти, що виростають з гігантських можливостей
світового фінансового ринку. У поєднанні з унікальними
можливостями комп'ютеризації і телекомунікацій «фінансіаризація»
стала виміром досконалості міжнародного бізнесу;
д) складний
взаємозв'язок
національного
й
інтернаціонального. Складний вплив на ділове життя планети
здійснюють конвергентні та дивергентні процеси у сфері національних
культур. З одного боку, глобалізація приводить до виключно
конвергентних процесів: починаючи з джинсів, телевізорів і
гамбургерів до формування мультинаціональної ділової культури,
певні принципи і правила якої поділяє практично більшість
бізнесменів світу. З іншого боку, зростає національна і культурна
диференціація, яка в крайніх формах націоналізму і релігійної
нетерпимості проявляється в складних конфліктних формах; очевидно,
цілком природним є прагнення народів та етнічних общин зберегти
свої культурні та національні цінності, стереотипи поведінки,
захистити їх від розмивання «усередненою» масовою культурою;
е) в умовах глобалізованої економіки основною господарською
одиницею стають крупні міжнародні компанії, які володіють
філіями і дочірніми організаціями в багатьох країнах, зі
співробітниками різних національностей. Саме вони встановлюють
виробничі, торгові, науково-технічні, фінансові зв'язки зі своїми
закордонними партнерами і стають головним джерелом та
генератором глобалізації.
В умовах інтернаціоналізації підприємства можуть одночасно
застосовувати різні види міжнародної діяльності на різних ринках і
сегментах залежно від їх виробничо-комерційних можливостей і
прагнень. Проте свою міжнародну діяльність вони, як правило,
розпочинають з «домашнього» ринку, поступово посилюючи рівень
інтернаціоналізації та послідовно ускладнюючи управлінські функції
забезпечення виробничо-комерційної діяльності в міжнародному
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економічному просторі. Швидкість переходу від національно
локалізованого бізнесу до стандартизованих форм глобалізації
залежить від рівня зрілості ринкового середовища, фактори якого
можуть підсилювати глобалізаційні тенденції або, навпаки, їх
пригнічувати.
Успішність глобальної стратегії економічного розвитку зумовлена
не стільки можливістю створення подібних умов ведення бізнесу,
скільки рівнем зрілості управлінської поведінки економічних суб'єктів,
які хочуть, вміють і можуть впливати на перебіг подій за допомогою
використання власного міжнародного досвіду (у сфері розвитку
продукту, ціноутворення, реалізації логістичних завдань тощо), який
набувався в процесі реалізації завдань внутрішнього, експортного,
інтернаціонального, багатонаціонального й елементів глобального
маркетингу. Фактично йдеться про розробку універсальних
продуктово-ринкових стратегій, які були б адекватними вимогам
світового ринку та одночасно відповідали б потребам розвитку
учасників міжнародного співробітництва і ринковим мотиваціям
споживачів з різних країн і регіонів. Такі стратегії, які, по суті, є
складовими національних програм соціально-економічного розвитку,
мають комплексно і цілеспрямовано забезпечувати обґрунтований
рівень глобалізації національних економік на різних етапах
інтернаціоналізації та у сферах підприємництва, незважаючи на
особливості соціально-культурного, економічного і технологічного
розвитку.
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ОЦІНКА СТУПЕНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ПЕРСОНАЛОМ
Ефективність
функціонування
промислових
підприємств
визначається багатьма факторами, основним з яких є забезпеченість
персоналом необхідної кваліфікації. Оцінку ступеня забезпечення
підприємств Донецької області персоналом було здійснено на основі
даних офіційної статистики за період 2000-2016 рр. [1]. При цьому дані
за період 2015-2016 рр. були скорегованими через проведення АТО.
Потенційні можливості області щодо забезпечення підприємств
всіх видів економічної діяльності персоналом необхідної кваліфікації
було оцінено за допомогою динаміки питомої ваги зайнятого
населення у віці 15-70 років та працездатного віку у загальному
населенні області відповідної вікової групи, рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка питомої ваги зайнятого населення у віці 15-70
років та працездатного віку в загальному населенні області відповідної
вікової групи у Донецькій області протягом 2000-2016 рр.
За результатами оцінки було встановлено практично однакову
динаміку двох досліджуваних показників та досить високий показник
зайнятості населення Донецької області, що може бути пояснено її
індустріальною спрямованістю економіки. Слід також зазначити, що
на рівень показника значним негативним чином впливають наслідки
фінансово-економічних та суспільно-політичних криз, які відбувалися
в Україні протягом 2008 та 2014-2016 рр. При цьому найвищій рівень
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зайнятості населення Донецької області протягом періоду дослідження
спостерігався у 2008 р. і досяг 71,2% для працездатного та 60,7% для
населення у віці 15-70 років. Навпроти, найнижчий рівень показника
спостерігався у 2016 р. і становив 58,6% для працездатного населення
та 50,0% для населення у віці 15-70 років.
Протилежна динаміка спостерігається із кількістю безробітного
населення у працездатному віці та у віці 15-70 років, рис. 2.
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Рис. 2. Динаміка питомої ваги безробітного населення у віці 15-70
років та працездатного віку у загальному населенні області відповідної
вікової групи у Донецькій області протягом 2000-2016 рр.
На відміну від тенденцій зміни зайнятого населення, динаміка
безробітного населення Донецької області практично не залежить від
віку людини і весь час залишалася на досить високому рівні – від 5,7%
у 2008 р. до 14,6% у 2016 р.
Тенденція зміни середньооблікової кількості штатних працівників
(рис. 3) також має протягом всього досліджуваного періоду негативну
динаміку – кількість персоналу підприємств Донецької області
кожного року скорочується, навіть якщо не враховувати різкі зміни,
що сталися через озброєний конфлікт та тимчасову окупацію певної
частини території області. Так, у 2014 р. порівняно із 2000 р.
чисельність персоналу підприємств скоротилася на 36,7%, що
негативним чином позначилося на обсязі валового регіонального
продукту. При цьому протягом всього періоду дослідження
спостерігалося зростання середньої номінальної заробітної плати, яка
за аналізований період зросла більше ніж у 15 разів. Позитивною
також слід вважати тенденцію зростання питомої ваги
середньомісячної заробітної плати працівників підприємств Донецької
області до прожиткового мінімуму працездатного населення (рис. 4),
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Рис. 3. Динаміка середньооблікової кількості штатних працівників
та середньомісячної номінальної заробітної плати у Донецькій області
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Рис. 4. Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати
у Донецькій області протягом 2000-2016 рр.
Водночас досить негативною є тенденція практичної відсутності
зростання рівня реальної заробітної плати працівників Донецької
області та навіть її падіння порівняно із попереднім періодом у 2009,
2014-2015 рр., що також пов’язано із наслідками кризових явищ в
економіці області та країни в цілому. Такі зрушення негативним чином
впливають на якість і тривалість життя населення регіону, можливість
отримувати гідну професійну освіту, професійно зростати протягом
всього життя. Крім того, незадовільний рівень оплати праці визначає
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інтенсивність руху персоналу підприємств та, у першу чергу,
підприємств промисловості (рис. 5).
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Рис. 5. Динаміка коефіцієнтів обороту робочої сили по прийому та
звільненню підприємств Донецької області протягом 2000-2016 рр.
Протягом
всього
досліджуваного
періоду
спостерігалося
перевищення значень коефіцієнта обороту робочої сили по звільненню
над відповідним показником прийому працівників. При цьому найбільші
відхилення між рівнями означених показників спостерігалися саме у
кризові та пост кризові роки – 2000-2002 рр., 2008-2010 рр. та 2013-2015
рр. Найкраща ситуація за рівнями означених показників спостерігалася
протягом 2003-2007 рр., коли їх значення максимально наблизилися один
до одного і при цьому однаково мали тенденцію до зростання.
Найгірша ситуація відбувалася у 2014 р., коли розрив між значенням
показників був максимальним і при цьому значення коефіцієнта обороту
робочої сили по прийому різко скоротилося на 29,9% при зростанні
значення коефіцієнта обороту робочої сили по звільненню на 19,7%
порівняно із 2013 р. Означені тенденції свідчать про незадовільний стан
формування персоналу підприємств Донецької області в наслідок чого
спостерігається високий рівень плинності кадрів та надмірне вивільнення
персоналу, що негативним чином впливає а процеси нагромадження
людського капіталу. Отже існує нагальна необхідність у розробці дієвих
заходів щодо підвищення ефективності процесів формування персоналу
промислових підприємств Донецької області та України в цілому.
Список використаної література
1.Демографічна та соціальна статистика. Ринок праці. Зайнятість та
безробіття. Офіційний сайт Головного управління статистики у Донецькій
області URL: http://donetskstat.gov.ua/statinform1/ robota.php.
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кафедри підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності
Університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро)
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПРОДУКЦІЇ – ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
В умовах тривалої кризи в економіці країни проблематика
підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції
набуває все більшої актуальності. Досягнення і подальше втримання
конкурентних переваг є одним із основних факторів успіху
підприємства в конкурентній боротьбі. Особливої уваги дана проблема
набуває в умовах посилення інтенсивності конкуренції на окремих
ринках. Отже, ефективне функціонування підприємства залежить від рівня
конкурентоспроможності продукції, яка пропонується споживачам.
Конкурентоспроможність
продукції
відображає
сукупність
властивостей, що вказують на сутність задоволення конкурентної потреби
стосовно аналогічної продукції, яка репрезентована на ринку.
Конкурентоспроможність у найширшому розумінні визначає можливість
продажу товару на ринку в конкретний проміжок часу. Існує думка, що
конкурентоспроможною вважають однорідну продукцію з технічними
параметрами і техніко-економічними показниками [1, с.85].
Конкурентоспроможність конкретного об’єкта бажано вимірювати
кількісно, що є необхідною умовою управління його рівнем. Важливим
при оцінці конкурентоспроможності продукції є характеристика
корисного ефекту цього об’єкта та об’єктів-конкурентів за
нормативним строком їх служби й сукупними витратами протягом
життєвого циклу об’єкту. Рівень конкурентоспроможності продукції,
на наш погляд, є відносним показником і залежить, насамперед, від
сегменту ринку на якому реалізується товарна продукція. Важливою
умовою конкурентоспроможності економіки країни, регіону,
підприємства
є
забезпечення
відповідної
якості
та
конкурентоспроможності продукції. Отже, конкурентоспроможність
продукції підприємства доцільно оцінювати, в розрізі регіональних
підприємств-конкурентів, та згідно з міжнародними стандартами та
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вимогами якості продукції.
Якість продукції вимірюють системою показників, що
характеризують
надійність,
функціональність,
довговічність,
ремонтопридатність, економічність, дизайн, легкість у користуванні та
інші споживчі властивості товару [2, с. 285].
У період скорочення ринкових масштабів та кризи на ринку
визначальною основою для споживача є цінова категорія. Цей фактор
негативно позначається на діяльності підприємств: споживач, бажаючи
знизити ціну, доводить її до економічно необґрунтованої межі, що
породжує економію на якості. [3, с. 113].
Дуже важко надавати якісні послуги, коли чітким обмеженням
слугує ціна – підприємства не користуються всіма своїми
потужностями. Більше того, їх діяльність у кращому випадку є
беззбитковою, а то і йде у збиток, якщо клієнт є постійним замовником
із значними обсягами. Тому хорошим показником є першочергова
орієнтація на якість: коли замовлення уточняється з огляду на
побажання клієнта придбати якісну продукцію, і тільки тоді мова йде
про ціну без обмежень. У такому випадку підприємство має змогу
надати весь спектр своїх послуг, виконати їх якісно та виготовити
конкурентоспроможний товар, підкріплення якого здійснюється через
високий рівень обслуговування клієнта, що вивищує загальний
потенціал усього підприємства [4, с.148].
Підсумовуючи вищенаведене, зауважимо, що для підвищення
конкурентоспроможності
продукції
з
метою
забезпечення
ефективності діяльності підприємства, важливо дотримуватись
співвідношення ціни та якості: завищена ціна призведе до скорочення
клієнтської бази, а її заниження – до недоотримання прибутків.
Список використаної літератури:
1. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.:
КНЕУ, 2001. – 240с.
2. Молодцова О. П. Управління якістю програм продукції : навч.
посіб. / О. П. Молодцова. – К. : КНЕУ, 2001.– 302 с
3. Швайка Л. А. Фактори якості та конкурентоспроможності
продукції поліграфічних підприємств /Л. А. Швайка // Наукові записки
УАД. – 2012. – №. 2. – С. 114-116.
4. Павлова В. А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінки
та стратегія забезпечення /В. А. Павлова// Дніпропетровський ун-т
економіки та права. – Д. : Видавництво ДУЕП, 2006. – 276 с.
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РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ
У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
Сучасний світ – це світ, у якому відбуваються масштабні
глобалізаційні процеси, вони зумовлюють появу нових тенденцій у
веденні бізнесу. Компаніям, для того щоб зберегти свої конкурентні
позиції, необхідно дуже швидко адаптуватися до нових умов
ринкового середовища, що характеризується високою невизначеністю
та мінливістю.
Тому, компанії, шукаючи шляхи збереження своєї економічної
ефективності та підвищення конкурентоспроможності, почали все
частіше об’єднуватися у міжнародні стратегічні союзи (альянси). В
умовах прискорення глобалізації світових економічних процесів таку
форму інтеграції компаній можна вважати найперспективнішою.
Михайлова Л.І. визначає міжнародний стратегічний альянс як
відносно тривалу міжорганізаційну угоду зі співробітництва, яка
передбачає спільне використання ресурсів та (або) структур
управління двох чи більше самостійних фірм із декількох країн для
реалізації завдань, пов'язаних з місією кожної з них [1].
Саме завдяки укладенню таких довготривалих угод зі
співробітництва, компанії отримують нові можливості для свого
подальшого розвитку, а вирішення спільних проблем і побудова
довгострокових відносин є найважливішою умовою створення союзів.
Об'єднання компаній у міжнародні стратегічні альянси має свої як
позитивні, так і негативні сторони. Так, створення альянсів наближає
фірми до споживачів, відкриває нові можливості входу на ринки,
допомагає уважно відстежувати нові тенденції у веденні бізнесу,
допомагає швидко пристосовуватися до змін у зовнішньому
середовищі, постійно генерувати нові ідеї, розробляти продукти та
швидко втілювати їх у життя.
До негативних сторін стратегічних альянсів можна віднести:
складність та нестабільність структури стратегічного альянсу; часта
«нульова» ефективність альянсу, оскільки альянс працює не лише на
посилення бізнесу його учасників, але і надає «додаткові козирі»
партнерам (які одночасно можуть являтися конкурентами); можливість
поглинання слабкішого учасника альянсу; небезпека передачі партнерам
інформації, тобто залежність успіху альянсу від довіри учасників;
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необхідність постійно знаходити способи вирішення суперечностей між
інтересами стратегічного альянсу в цілому та окремих партнерів [2].
Але, усе ж таки, незважаючи на всю складність та ризикованість
об'єднання компаній у міжнародні стратегічні альянси, ці союзи значно
спрощують адаптацію компаній до динамічного зовнішнього
середовища та функціонування у ньому.
Так, глобалізаційні процеси у світі призвели до створення уже
великої кількості міжнародних стратегічних альянсів, і що не мало
важливо, в абсолютно різних сферах діяльності. Прикладом таких
альянсів можуть послугувати: Renault-Nissan Alliance, Smart Alliance та
інші. Якщо ж взяти, наприклад, сферу повітряних перевезень, то в ній
довгий час злиття та поглинання взагалі не здійснювалися, і причиною
цьому послугувало визначення національного авіаперевізника як
невід’ємної частини державного суверенітету.
Візьмемо до розгляду найглобальнішу мережу авіаліній – Star
Alliance, яка була створена в 1997 р. як перший альянс авіакомпаній.
Саме в ньому всім учасникам та їх підрозділам можна надати такі
характерні особливості як: високий ступінь співпраці в плануванні,
програмах лояльності, продажу квитків, спільному використанні
терміналів аеропорту, що скорочує витрати і дозволяє обмінюватись
досвідом. Так, можна впевнено сказати, що всі авіакомпанії мережі
авіаліній Star Alliance є одними з найпрестижніших у світі. Переваги,
які може отримати учасник альянсу Star Alliance, приведені нижче у
табл. 1 [3]:
Таблиця 1
Переваги альянсу Star Alliance для його учасників
№
1
1.

Перевага
2
Підвищення
конкурентоспроможності

2.

Збільшення
пунктів
призначення по
всьому світу
Створення
всесвітнього
образу
авіакомпанії

3.

Характеристика
3
Через все більш конкурентоспроможну авіаційну
промисловість, компанії не можуть функціонувати на
ринку самостійно. Star Alliance підвищує якість
послуг,
які
надаються
і
стимулює
конкурентоспроможність у всьому.
Важливий фактор, що є запорукою успіху будь-якої
авіакомпанії – доступ у всі частини світу. Авіалінії,
які стають членами Star Alliance, розширюють зону
обхвату світової маршрутної мережі.
Коли Star Alliance сформувався, був підписаний
договір про те, що слова «Star Alliance» стануть
рекламним образом і всесвітнім брендом мережі
авіаліній. Результат такого рішення: укріплення
унікального образу авіаліній-учасників альянсу,
підвищення рівня конкуренції у світі.
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Продовження табл. 1
4.

Збільшення
ефективності
ресурсів авіалінії

Авіалінії-члени альянсів мають більше можливостей і
варіантів контролю над затратами ресурсів і
скороченням витрат, ніж авіалінії, які працюють
самостійно. Авіалінії-члени одного альянсу можуть
розподіляти ресурси (спільні офіси продажу й офіси
бронювання, спільні зали очікування в аеропортах
тощо).

У сучасному світі сфера повітряних перевезень відіграє дуже
важливу роль. Для того щоб компанії успішно функціонували та могли
витримати жорстку конкуренцію, одним зі шляхів досягнення цього є
їх об'єднання в авіаційні альянси, які для своїх учасників надають
велику кількість переваг та можливостей.
Створення Star Alliance було великим кроком у розвитку світової
авіації та саме завдяки йому було утворенно ще декілька великих
міжнародних стратегічних альянсів, конкурентів для Star Alliance, а
саме: SkyTeam і Oneworld. Star Alliance – це один із найсильніших та
найвпливовіших глобальних союзів провідних авіакомпаній. На
сьогодні, до складу Star Alliance входять 28 компаній (Air Canada, Air
China, Lufthansa, Turkish Airlines та інші).
Отже, міжнародні стратегічні альянси відіграють одну з провідних
ролей у сучасному глобалізованому світі. Вони – головна складова
глобальної конкуренції, а, для компаній, що мають на меті розвиток,
підвищення конкурентоспроможності, отримання нових знань та
технологій
–
найоптимальніша
можливість
досягнення
вищеперерахованих аспектів.
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА
Динамічний процес суспільних перетворень в Україні та
реформування економічних відносин актуалізували проблему вибору
оптимальних шляхів розвитку її рекреаційно-туристичного комплексу.
Активізація використання потенціалу рекреаційно-курортного та
туристичного господарства обумовлена перспективами одержання
суттєвих економічних результатів, екологічних та соціальних наслідків
розвитку відповідної ланки регіональної та національної економіки.
Перспективи розвитку рекреаційно-туристичної сфери в Україні
обумовлюються дією широкого спектру природних, історикокультурних, соціальних, економічних, політичних чинників. Україна,
володіючи багатим рекреаційним і туристичним потенціалом, має
значні передумови для формування високорозвиненого рекреаційнокурортного та туристичного господарства, особливо у містах-курортах.
Практичне використання важливих напрямів оптимізації діяльності
підприємств туристичного господарства передбачає: 1) планування
розвитку діяльності; 2) маркетингове дослідження; 3) ефективний
маркетинговий аналіз.
Планування діяльності туристичного підприємства - одна з
найважливіших функцій управління підприємством. Планування є
власне процесом визначення цілей, що їх передбачає досягти
підприємство за певний період, а також процесом визначення способів
їх досягнення.
Сучасні туристичні фірми, в основному, займаються поточним та
оперативним плануванням. Але для того, щоб успішно працювати на
ринку тривалий час, необхідне стратегічне планування, яке включає в
себе розробку довгострокових планів розвитку фірми на основі
проведеного комплексного аналізу, наукове прогнозування ринкової
ситуації і перспектив розвитку галузі в різних туристичних регіонах.
Зміна ринкового середовища зумовлює необхідність застосування
стратегічного підходу до системи господарювання на підприємствах
туризму.
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Важливою складовою бізнес-плану є маркетинг-план, який включає:
технологію реалізації туристичного продукту, способи стимулювання
продажу, ціноутворення, стратегію рекламної компанії, формування
громадської думки про фірму тощо.
Для того, щоб постійно володіти інформацією про всі зміни на ринку
туристичних послуг, мати можливість оперативно реагувати на них і
навіть самому створювати вигідні для себе зміни, кожному
туристичному підприємству необхідно проводити маркетингові
дослідження - постійні і періодичні.
Основними етапами маркетингових досліджень є: виявлення
проблем, які стоять перед підприємством; формулювання цілей;
планування проведення досліджень по кожній цілі; вибір джерел
інформації і визначення широти охоплення; збір інформації;
узагальнення і аналіз інформації; розробка рекомендацій і
прогнозування їхньої ефективності.
Методика вивчення ринку туристичних послуг на мікрорівні є
маркетинговою діяльністю підприємства-суб'єкта ринку. Вона має за
мету здійснення прибуткової діяльності шляхом створення
конкурентоздатного турпродукту та зміцнення своїх позицій за даних
ринкових умов. Аналіз інформації передбачає визначення попиту
(поточного та потенційного) на певну продукцію підприємства, місця
на даному ринку та ефективності маркетингової політики і обраної
ринкової стратегії.
Маркетинговий аналіз внутрішнього середовища передбачає також
удосконалення організації управління, розвиток ресурсної бази,
фінансів та дотримання певної маркетингової стратегії. Результатом
такого аналізу є оцінка конкурентних переваг та вразливих позицій
підприємства на певному ринку, що повинно стимулювати вибір
оптимальної відповідно до цілей маркетингової стратегії.
Таким чином, можна зробити висновки, що дослідження
конкурентного середовища має за мету вдосконалення захисту та
розширення позицій підприємства на ринку туристичних послуг.
Маркетингові дослідження конкурентного середовища дозволять
виробити стратегію максимально можливої нейтралізації сильних
сторін в діяльності конкурентів, швидше реагувати на їхні дії та
визначати власні пріоритети, підвищити конкурентоздатність власного
турпродукту та туристичного підприємства в цілому.
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АГРАРНІ РОЗПИСКИ ЯК ЗАСІБ ФІНАНСУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
В ринкових умовах комерційні банки є одним із інструментів
вирішення довгострокових проблем
соціально-економічного
зростання через збільшення обсягу і прискорення темпів зростання
інвестицій
у
реальний
сектор
економіки. Проте, мусимо
констатувати, що банки недостатньо інвестують реальний сектор
економіки України, що багато в чому зумовлено як їх неготовністю
надавати великі і довгострокові кредити, так і нестабільністю
функціонування виробничих підприємств, відсутністю реальних
структурних перетворень у вітчизняній економіці, а відтак, – високими
кредитними ризиками [5].
З огляду на ці проблемні моменти сільськогосподарські
товаровиробники повинні мати альтернативні варіанти кредитування,
зокрема одним із таких варіантів може бути кредитування під заставу
майбутнього врожаю, яке успішно функціонує у Бразилії, шляхом
застосування фінансового інструменту у вигляді розписок-договору
CPR (Сedula de Produto Rural), які є обіцянкою постачати
сільськогосподарську продукцію або здійснювати оплату після
реалізації своєї сільськогосподарської продукції у майбутньому за
отримання ресурсів (фінансових чи товарних) вже сьогодні для
ведення сільськогосподарської діяльності. 1
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Згідно Закону України «Про аграрні розписки», прийнятого
06.11.2012 року, аграрна розписка – це товаророзпорядчий документ,
що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується
заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або
сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах.[4]
Проект «Аграрні розписки в Україні» впроваджується
Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом групи Світового
банку, в партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією. Практичне
застосування аграрних розписок в Україні розпочалося в 2014 році в
Полтавській області. Незабаром до використання цього інструменту
фінансування підключилися ще три області - Харківська, Черкаська та
Вінницька, а восени 2016 року проект охопив ще чотири області Миколаївську, Сумську, Тернопільську та Хмельницьку. Метою
Проекту є покращити доступ до фінансових ресурсів для малих та
середніх сільгосптоваровиробників шляхом запуску в Україні
фінансового інструменту «аграрні розписки». Основні партнери
Проекту: органи державної влади (Міністерство аграрної політики та
продовольства України, Міністерство юстиції України); приватний
сектор (постачальники матеріально-технічних ресурсів, банки,
зернотрейдери), міжнародні організації. У результаті роботи Проекту
малі та середні сільськогосподарські товаровиробники отримають
ефективний інструмент, що сприятиме залученню додаткових
фінансових ресурсів за рахунок прозорості відносин із кредитором та
здешевлення процедури оформлення у порівнянні з іншими
інструментами.
Механізм кредитування сільськогосподарських виробників через
систему аграрних розписок передбачає взаємодію значного кола
суб’єктів з визначеними правами та обов’язками. Основними
учасниками
фінансово-кредитних
правовідносин
є
сільськогосподарське підприємство (боржник), яке видає аграрну
розписку, та фізична або юридична особа (кредитор), яка надає
грошові кошти, послуги, поставляє товари, виконує роботи як
зустрічне зобов’язання за аграрною розпискою. Відповідно до
законодавства
аграрні
розписки
підлягають
нотаріальному
посвідченню, а відомості про них вносяться до Реєстру агарних
розписок особою, яка вчиняє нотаріальні дії. Держателем Реєстру
аграрних розписок (далі – Реєстр) є Міністерство аграрної політики та
продовольства України (далі – Мінагрополітики України), що
забезпечує його ведення. Для адміністрування Реєстру наказом
центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує
реалізацію державної аграрної політики, створена спеціально
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уповноважена структура ДП «Аграрні реєстри», яке на
госпрозрахункових засадах забезпечує накопичення, оброблення,
зберігання та подання інформації про видані боржниками аграрні
розписки. [3]
Аграрні розписки поділяють на товарні та фінансові відповідно
до виду зобов’язання.
Товарна аграрна розписка - це аграрна розписка, що встановлює
безумовне зобов’язання боржника за аграрною розпискою здійснити
поставку узгодженої сільськогосподарської продукції, якість,
кількість, місце та строк поставки якої визначені аграрною розпискою.
Фінансова аграрна розписка - це аграрна розписка, що
встановлює безумовне зобов’язання боржника сплатити грошову суму,
розмір якої визначається за погодженою боржником і кредитором
формулою з урахуванням цін на сільськогосподарську продукцію у
визначеній кількості та якості.
Перевагою аграрних розписок для кредитора є те, що це більш
надійний інструмент. За аграрною розпискою передбачена обов’язкова
застава (майбутній врожай), механізм стягнення за виконавчим
написом нотаріуса та Реєстр аграрних розписок, який, по суті, виконує
роль джерела кредитної історії про боржника. Крім того, аграрна
розписка – це можливість виходу на нові ринки та нових клієнтів.
Найбільша перевага аграрної розписки порівняно з векселем – це
гнучкість. Вексель, на відміну від аграрної розписки, може бути
виконаний тільки шляхом сплати грошових коштів. Аграрна розписка
може бути фінансовою та товарною, тобто агровиробник може
вибрати, яка форма розрахунків йому зручніша: фінансова чи товарна.
Як правило, кредит під вексель може бути виданий тільки за умови
його авалювання (поруки банку), що, відповідно, підвищує вартість
його оформлення. Заставою за векселем може бути товар або кошти на
рахунках, тоді як заставою за аграрною розпискою може бути
майбутній врожай, тобто агровиробнику не потрібно додаткове
заставне майно для оформлення аграрної розписки. За аграрною
розпискою примусове виконання відбувається протягом 7 днів, тоді як
за векселем може тривати декілька місяців. За векселями немає
єдиного джерела кредитної історії боржників, по суті, це може бути
лише реєстр виданих векселів компанії-векселедавця. За аграрною
розпискою існує єдиний відкритий державний реєстр – Реєстр
аграрних розписок – де можна перевірити їх виконання. Аграрна
розписка вигідніша й порівняно з банківським кредитом. Згідно з
наявною практикою аграрна розписка швидша в оформленні (до 2
тижнів порівняно із 4 тижнями на банківський кредит). Банківський
453

кредит – це фінансовий, тоді як аграрна розписка може бути товарною
і
передбачати,
фактично,
обмін
певних
ресурсів
на
сільськогосподарську продукцію.
За інформацією прес-служби Міністерства аграрної політики та
продовольства України, станом на вересень 2017 року оформлено 149
аграрних розписок, з яких 6 — товарні і 87 — фінансові. Загалом
успішно виконано та закрито 57 аграрних розписок. Наразі не було
жодного повідомлення про невиконання зобов’язань позичальником.
Це ще раз засвідчує, що малі та середні сільгоспвиробники
залишаються надійними партнерами для банків та надавачів
матеріально-технічних ресурсів.
Список регіональних лідерів очолила Вінницька область. Тут
загалом вже виписали 40 аграрних розписок. Полтавська область за
цим показником посідає друге місце — 36 аграрних розписок, а
Черкаська — третє — 33. [2]
На сьогодні аграрні розписки діють у секторах овочівництва,
ягідництва та органічного землеробства. Наступним етапом розвитку
аграрних розписок буде використання їх у сфері тваринництва.
Кожному стартовому року властива така особливість — певний
час витрачається на знайомство з новим інструментом фінансування, з
особливостями роботи з ним, з можливостями кредиторів та потребами
позичальників. З цієї причини тернопільські сільгоспвиробники і їх
колеги з Хмельницької, Сумської та Миколаївської областей почали
виписувати аграрні розписки лише з початку поточного року. І якби не
ця обставина, то вони сьогодні мали б набагато ліпші показники.
Поширення аграрних розписок по всій Україні – це головна мета
координаторів проекту «Аграрні розписки в Україні». Це стратегічне
завдання було визначено ще в момент запровадження цього
інструменту, але нині ми маємо всі можливості його реалізувати.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПАРТНЕРСТВА
Достатність бюджетних ресурсів держави для повноцінного
виконання своїх функцій стимулює до практичної спроби реалізації
проектів державно-підприємницького партнерства (ДПП) у різних країнах
світу. Успішність таких проектів обґрунтовано у працях Р. Осеі-Кайеі, А. П.
С. Чан [6], Й. -Ш. Чоу, Д. Прамудавардхані [4], К. Верхоест, О. Х. Петерсен,
В. Шеррер, Р. М. Соесіпто [8] та інших. В реальній економіці привабливість
ідеї ще не означає простоту її реалізації, оскільки в значній мірі вона
залежить і від наявного інституціонального середовища даної країни. Як
показують дослідження саме інституціональні складнощі, пов’язані з
ефективністю реалізації проектів ДПП, та розподілу ризиків таких проектів
між державою та підприємцями. [7]. Цим визначається актуальність теми та
практичне значення для інституціоналізації впровадження цієї практики в
нашій державі.
Сучасна теорія суспільного вибору економічного аналізу
асиметричних і агентських відносин і теорія ігор дає нове розуміння
недоліків бюджетних процесів і джерел провалів уряду. було обґрунтовано
в теорії суспільного вибору економічного аналізу асиметричної і агентських
відносин і в теорії ігор [9].
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Обґрунтовані і детально науково проаналізовані в цих теоріях
провали ринку і відносні сили і слабкості двох основних дієвих
інструментів координації суспільства – уряду і ринку, сприяло зміні
світогляду правлячої еліти розвинених країн. В країнах з розвиненою
ринковою економікою ринки і держава з обмеженими бюджетними
можливостями стали розглядатися як «інтерактивне партнерство», яке може
успішно виробляти і фінансувати різноманітні компоненти результатів
державної політики в галузі співробітництва і конкуренції. Легітимність
держави в цих країнах визначається способом уміння ефективно
підтримувати ці межі, створюючи ефективне інституціональне середовище
цього партнерства, особливо це стосується ДПП через активне
використання обмежених бюджетних коштів усіх рівнів бюджетної
системи. Таке взаємовигідне підприємництво в умовах ринкової економіки
побудоване на спільних заняттях та досвіді, яке найкраще задовольняє
публічні потреби шляхом відповідного розподілу ресурсів, ризиків та
доходів.
Існуюче інституціональне середовище України в цьому напрямі ще
не є досконалим, оскільки відмічає, із двох існуючих типів партнерства,
тільки договірний тип, упускаючи при цьому інституційний характер ДПП.
А саме він характеризується створенням організаційної структури у
бюджетній системі з метою спільної інвестиційної діяльності, яка є однієї з
найважливіших. На думку дослідників розвитку цього партнерства, саме
остання має стратегічну спрямованість, метою якої є стимулювання
економічного росту [1]. Економічне зростання є визначальним у зростанні
саме інвестиційних проектів на основі державно-приватного партнерства і в
Україні в нинішніх умовах розвитку економіки Постійна диверсифікація і
зміна інструментарію державних органів в ринковій економіці формує
«третю силу» в управлінні обмеженими бюджетними ресурсами всіх рівнів.
Як показують дослідження формування досконалого інституціонального
середовища цього партнерства держави і бізнесу сприяє зростанню
соціальної відповідальності приватних корпорацій [2;5].
Подальший розвиток ДПП у фінансовій системі України в умовах
утвердження ринкової економіки вимагає зміни ролі усіх груп учасників – у
розширенні консенсусу у відношенні до спільної відповідальності
інституційних організацій бюджетної системи і їх приватних партнерів в
інтересах успішної реалізації бюджетної політики держави, інтересів, які
потенційно зачіпають усіх членів суспільства. Якщо говорити про нинішній
рівень зрілості громадянського суспільства України, то необхідно відмітити,
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що його вплив на ефективний розвиток цього партнерства незначний в силу
роздробленості, нездатності сформувати єдину консенсусну думку і
відсутність бажання її захищати.
Для економіки України, яка в умовах трансформації та зміни вектору
розвитку відчуває потребу в досить великих інвестиціях в інфраструктуру
важливим напрямом розвитку ДПП є на основі «ресурси за
інфраструктуру», який описує Х. Барма. [3] Успішність його розвитку
вимагає створення досконалого інституціонального середовища, яке значно
збільшить потоки і приватного капіталу із розвинутих країн, що є однією із
ключових особливостей уже сформованої глобальної фінансової інтеграції
останнього двадцятиріччя. Глобалізаційні процеси сприяли стихійному
формуванню нової складної структури взаємовідносин і неписаних правил
прийняття рішень у світовій фінансовій системі, що вимагає від України
швидше адаптуватися до процесу глобалізації фінансових ринків через
інституціональне упорядкування, погодженість і координацію елементів
(суб’єктів) фінансової і бюджетної систем. З досвіду цілого ряду зарубіжних
країн можна стверджувати, що в цьому процесі фінансова роль держави
залишається дуже важливою, так як приватний сектор не зможе
забезпечити усе фінансування, необхідне для інфраструктури секторів
ринкової економіки. Для України важливим є збереження максимальної
стійкості в умовах намагання нарощувати державні інвестиції швидше чим
державні заощадження. Це економічно доцільно, так як ДПП у
використанні приватних і державних інвестиційних ресурсів дозволяє не
тільки зекономити, за різними оцінками, від 15% до 30% бюджетних
витрат, але й забезпечити достатній обсяг публічних послуг гарантованості,
якості для широких верств населення.
На основі зробленого аналізу можна зробити такі висновки:
1) за роки незалежності слабкість державної політики у сфері ДПП і
недосконалість існуючого інституціонального середовища розвитку
підприємництва спричинена відсутністю єдиного органу, відповідального
за цю сферу в Україні;
2) застарілість основних нормативно-правових актів, які стосуються
ДПП не сприяють створенню досконалого інституціонального
середовища розвитку цього партнерства на основі прозорості,
надійності та тривалості стосунків між представниками державного і
приватного секторів у рамках партнерських програм.
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УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СКЛЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Безумовно важливим для ефективного функціонування економіки
будь-якої країни є вирішення завдання пропорційного, збалансованого
та гармонійного розвитку усіх галузей господарювання. У свою чергу,
скляна промисловість виступає однією зі структуроформуючих
галузей вітчизняної економіки та здійснює вагомий вплив на
формування макроекономічних показників як держави в цілому, так і
окремих регіонів зокрема. Водночас, діяльність підприємств скляної
промисловості характеризується наявністю вагомих кризових
тенденцій, що позначається у формуванні показників фінансового
результату та ефективності господарювання (табл. 1).
Таблиця 1
Основні показники ефективності діяльності підприємств скляної
промисловості (код 23.1 за КВЕД-2010)
Роки
Показник
Чистий
фін.
результат,
млн.
грн.
Рентаб.
операційної
діяльності, %
Рентаб.
госп.
діяльності, %

Відхилення
2015 р. до
2011 р., +/‒

2011

2012

2013

2014

2015

-301

-676

-543

-2652

-2425

-2124

1,7

-4,4

-1,7

-16,3

-6,4

-8,1

-3,9

-9,6

-8,7

-26,2

-17,1

-13,2

Джерело: узагальнено автором за матеріалами Державної
служби статистики [6]
За результатами дослідження спостерігається негативна тенденція
по всіх показниках. Так, чистий фінансовий результат, що є
вимірником ефективності діяльності підприємства, в цілому по
підприємствам галузі зменшився на 2124 млн. грн.. Рентабельність
операційної діяльності свідчить досліджуваний період має від’ємне
значення, що засвідчує наявність негативних тенденцій. Зниження
рентабельності господарської діяльності становило -13,2 пункти
порівняно з 2011 р. Дані показники свідчать про необхідність
формування та удосконалення раціональної системи управління
рентабельністю на підприємствах скляної галузі.
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Необхідність досліджень у сфері управління рентабельністю
господарської діяльності обумовлена тим, що на сьогодні без
детального аналізу чинників, що впливають на її формування,
неможливо забезпечити стабільне функціонування підприємства.
Водночас, для об’єктивного оцінювання ефективності функціонування
підприємства недостатньо знати лише абсолютну величину
отриманого фінансового результату від господарської діяльності. З
позицій принципів економічності та ефективності, доцільним є
порівняння отриманих результатів із понесеними у процесі їх
досягнення витратами. Відтак, особливістю рентабельності як
економічної категорії є комплексний характер. З урахуванням
зазначеного, аналіз динаміки показників рентабельності, виявлення
причинно-наслідкових зв’язків їх змін мають критичне значення у
процесі ідентифікації та реалізації резервів підвищення ефективності
господарювання.
Питання визначення сутності та оцінювання рівня рентабельності
займають важливе місце у системі наукових досліджень таких вченихекономістів, як М. А. Болюх, О. А. Бугуцький, В. С. Дієсперов,
В. М. Єрмоленко, О. В. Короткевич, А. А. Мазаракі, І. Г. Яненкова та
ін. Водночас, високий динамізм умов господарювання підприємств
вимагає пошуку сучасних та ефективних підходів до управління
рентабельністю підприємств.
Рентабельність напряму залежить від величини прибутку. До
відносних показники, які характеризують рентабельність на
підприємстві, відносяться наступні: рентабельність інвестованого
капіталу, реалізованої продукції, чиста рентабельність реалізованої
продукції, рентабельність власного капіталу, рентабельність активів,
валова рентабельність операційна та ін. Ці показники в цілому
характеризують ефективність роботи підприємства у виробничій,
інвестиційній та комерційній діяльності, а також вигідність
виготовлення продукції у скляній та інших галузях.
Управління рентабельністю передбачає проведення аналізу
економічного стану підприємства та ідентифікацію факторів, що
впливають на його формування. Під час аналізу економічного стану на
підприємстві слід використовувати адекватні ситуації прийоми та
способи оцінки. Вміння правильно оцінити проблему на підприємстві
вказує на здатність її вирішення. Проведений аналіз літературних
джерел дав змогу визначити, що управління рентабельністю – це
процес розпізнавання й визначення кризових явищ в процесі
виробництва певного виду продукції та формування заходів щодо
підвищення рівня прибутковості [1; 4; 5].
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Отже, управління рентабельністю передбачає реалізацію
визначеної послідовності етапів, причому першим з них є
ідентифікація факторів впливу на формування показників
рентабельності. Важливо розрізняти вплив зовнішніх та внутрішніх
факторів. Підприємство не має можливостей впливу на зовнішні
фактори проте, враховуючи їх, можливо зменшити негативні наслідки,
які ведуть до зниження рівня рентабельності господарювання. Однак,
суб’єкти господарювання мають можливість оперативного реагування
на внутрішні фактори.
Після оцінки факторів впливу на рентабельність продукції
можливо виявити резерви зростання досліджуваного показника.
Це можуть бути заходи щодо покращення системи маркетингу на
підприємстві, зменшення витрат на виробництво продукції,
підвищення продуктивності праці працівників, цінова політика. По
кожному виду діяльності підприємства проводиться порівняння витрат
з обсягом випуску продукції. Це надає можливість аналізувати
фактори впливу на величину рентабельності продукції, визначити
«слабкі» місця та обрати напрям покращення щодо підвищення рівня
прибутковості продукції.
Отже,
важливо здійснювати управління
рентабельністю
господарської
діяльності
комплексно,
враховуючи
фактори
зовнішнього і внутрішнього середовища.
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Науковий керівник: д.е.н., проф. Наумік-Гладка К.Г.
Харківський національний економічний університет
імені С. Кузнеця
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ
РОЗВИТКУ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ
Підприємництво є найважливішим фактором розвитку туристичної
галузі як на регіональному, так і на світовому рівнях. В свою чергу,
туристичне підприємництво визнано основним способом надання
стратегічної підтримки розвитку бізнесу. Так, К.Koh стверджував, що
тільки коли існують підприємці в туризмі, тільки тоді навколишнє
середовище, рельєфи, флора і фауна, історичні артефакти і ангари
культурної спадщини стають туристичними ресурсами, які можуть
бути відновленими [1]
Ідеї Й.Шумпетера, що підприємці та підприємництво мотивують
бізнес інновації та економічне зростання актуальні й досі.
Підприємницька діяльність, як правило, розробляє нові сполучні
засоби виробництва, нові продукти, нові ринки, нові методи
виробництва або розподілу, нові джерела матеріалу або нові форми
організації. Отже, підприємництво є необхідним для вирішення
проблем у суміжних галузях, інноваційний підхід у підприємництві
дає конкурентні переваги, а підприємництво та інновації в галузі
туризму є ключовим факторами економічного розвитку.
Згідно з українським законодавством, підприємницька діяльність
може здійснюватись як зі створенням, так і без створення юридичної
особи. Підприємницька діяльність більш ефективна за умови майже
100% можливості впливу на процес її здійснення. Така керованість
процесом є реальною за умови створення підприємцем певної середи,
наприклад, організація певної події (конференції, концерту). Ідея та її
здійснення залежать повністю від ініціатора.
На сьогоднішній день одним з перспективних напрямків розвитку
туристичної галузі є подієвий туризм. Подієвий туризм - це вид
туризму орієнтований на відвідування місцевості в певний час,
пов’язаний з якою-небудь подією. Під подією слід розуміти сукупність
явищ, що виділяються своєю неоднозначністю, значимістю для даного
суспільства чи людства в цілому, для малих груп або індивідуумів.
Вона може мати вид разового неповторного явища або періодичного,
спостережуваного щорічно або в певні періоди часу.
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Таким чином, подієвий туризм як раз та середа здійснення
підприємницької діяльності, в якій можливе виконання умови
керованості подією. Вагомим фактором розвитку підприємницької
діяльності саме в подієвому туризмі є конкуренція, яка обумовлює
створення певних подій за певний час. Це в свою чергу створює нові
туристичні потоки, можливість впливу на їх координацію.
Нездоймінов В.Г. виділяє такі основні функції підприємницької
діяльності в туризмі [2]:
1) Інноваційну - генерування сучасних технологій, новаторських
ідей, бізнес-проектів для формування конкурентоздатного продукту; 2)
бізнесову - уміння ризикувати в турбізнесі; 3) технологічну дотримання технологій розробки, просування й продаж турпродукту
на ринку; 4) ресурсну - формування й ефективне використання
власного та позичкового капіталу, туристичних, інформаційних та
людських ресурсів; 5) організаційно-супровідну - практична
організація виробництва турпослуг, маркетингу, продажу, реклами,
фінансового та податкового планування власного бізнесу; 6) якісного
сервісу - розробка заходів щодо залучення та розширення клієнтської
мережі споживачів турпослуг, контролю якості послуг туристичного
споживання; 7) соціальну - забезпечення економічних інтересів
найманого персоналу; 8) формування гудвілу - прирощення
нематеріальних активів за рахунок власної підприємницької концепції
ведення турбізнесу, ділової репутації підприємства чи підприємця.
Дослідники туристичної сфери досить високо оцінюють її
ефективність. С. Захарчук, зокрема, зазначає, що «туристична галузь –
це галузь, яка при порівняно невеликих витратах може дати значний
прибуток, адже оборотність капіталу у цій галузі у 4 рази вища, ніж у
середньому в інших галузях світового господарства, при цьому
витрати на створення одного робочого місця в інфраструктурі туризму
в 20 разів менші, ніж у промисловості» [3]. У більшості країн світу на
державному рівні туристична галузь розглядається як активізатор
валютних надходжень, фактор підвищення попиту на товари
національного виробництва, підвищення зайнятості. Наприклад, під
час підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року було
здійснено значні інвестиції в транспорт (7,6 млрд. дол. США), готель
(3,2 млрд. дол. США) та спорт (1,1 млрд. дол. США), щоб посилити
спроможність країни розмістити очікувану кількість іноземних
відвідувачів [4] Але, слід зазначити, що однією із умов прискорення
темпів росту туристичної галузі є збільшення інвестиційних
надходжень зі сторони держави і приватного сектору.
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Інвестиційна діяльність передбачає розвиток інновацій. Й.
Шумпетер [5] пропонує таку класифікацію інновацій, як в сфері
туризму можна описати наступним чином:
- продуктові інновації - розробка нового туру, нового
екскурсійного маршруту, нового напряму подорожей пропозиція
нових послуг ;
- ресурсні інновації - використання нового виду туристичних
ресурсів для організації туризму та розробки нових турів і послуг;
- техніко-технологічні інновації – впровадження нової або істотно
поліпшеної техніки і технології обслуговування клієнтів, просування і
реалізації послуг;
-організаційні інновації – впровадження більш ефективних
структур управління й порядку організації діяльності фірми, нових
профілів робочих місць і професійних вимог
-маркетингові інновації – виділення нових сегментів ринку,
обслуговування нових груп клієнтів (виділених за географічною,
соціально-демографічною, поведінковою ознаками). Необхідно
зазначити, що наведені типи інновацій тісно взаємопов'язані та
перетікають одна в одну. Розробка нових турів базується на освоєнні
нових туристських ресурсів, і як наслідок новий турпродукт може
орієнтуватися на нові групи споживачів.
Важливим фактором збільшення туристичних потоків є загальний
розвиток соціальної та транспортної інфраструктури Розвиток
рекреаційного підприємництва одне з найважливіших завдань
сьогодення [6]. Підприємництво в рекреаційній галузі повинно
здійснюватися на основі вільного вибору діяльності, встановлення цін
у відповідності з законодавством, вільного розподілу прибутку,
залучення на добровільній основі майна і коштів юридичних осіб і
громадян. Необхідне впровадження нових форм рекреаційного
підприємництва: будівництво приватних будинків відпочинку,
пансіонатів, котеджів для здачі в оренду або продажі багатим клієнтам;
створення приватних туристичних підприємств, спільних підприємств,
вільних економічних зон рекреаційного профілю.
Туризм - одна з найбільш швидко зростаючих галузей у світі.
Відповідно дослідженням, що проводилися WTTC разом з Oxford
Economics у 2016 році внесок Travel & Tourism в світовий ВВП
випереджає глобальну економіку вже шостий рік поспіль,
збільшившись до 10,2% світового ВВП (7,6 трлн. дол. США). На
сьогодні туристичний сектор підтримує 292 мільйони чоловік в сфері
зайнятості - це 1 з 10 робочих місць на планеті. Прогнози Travel &
Tourism протягом наступних десяти років також виглядають
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надзвичайно сприятливими з прогнозованими темпами зростання в
3,9% в рік. [7].
В стратегії розвитку Харківського регіону до 2020 значне місце
приділяється саме розвитку туризму. [8].У Харківській області
існують вагомі передумови для того, щоб увійти до найбільш
розвинутих у туристичному відношенні регіонів України та Європи.
Харківщина має вигідне геополітичне розташування, комфортні
мікрокліматичні умови, різноманітний ландшафт, унікальну флору і
фауну, історико-культурну, архітектурну спадщину, розвинуту мережу
транспортного сполучення, достатні людські, матеріальні, у т. ч.
природно-оздоровчі ресурси. Харківська область має значний
історико-культурний потенціал.
Так, у Концепції розвитку туризму в Харківській області до 2020
року зокрема зазначається, що внутрішній і в’їзний туристичний
продукт займає незначну частку в структурі реалізаційної діяльності
навіть у лідерів галузі та не відіграє визначальної ролі в прибутках
туристичних компаній, на відміну від продажу послуг виїзного
туризму. Причинами такої ситуації є, насамперед, недостатність і
недосконалість розвитку об’єктів туристичної інфраструктури,
невідповідність ціни та якості пропонованих послуг, а також низький
рівень популяризації туристичного продукту Харківської області на
міжнародному й українському ринках туристичних послуг.
У Харківській області зосереджена значна кількість пам’яток,
пов’язаних з перебуванням на території Слобідського краю багатьох
європейських й азіатських етносів. Передусім, це пам’ятки археології,
що дозволяють, окрім іншого, розвивати популярний нині
археологічний
туризм.
Такий
вид
туризму
має
значні
перспективи, пов’язані з новими культурними й подієвими проектами,
розвитком нових туристичних продуктів та інфраструктури в
Харківській області [9]. Серед пріоритетних заходів зазначених у
Концепції налагодження системи управління подієвістю, у т.ч. у сфері
культури та спорту
На сьогоднішній день в Харкові діє програма підтримки розвитку
підприємництва у м. Харкові на 2012–2017 рр. Серед діючих заходів
робота консультаційних центрів із питань публічно-приватного
партнерства та створення міського центру підтримки та розвитку
підприємництва. Таким чином, є очевидним потенційні можливості
для організації іміджевих заходів в Харківському регіоні за участю
підприємців та розвитку подієвого туризму.
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Гросул В.А., д.е.н., проф.,
Круглова О.А., к.е.н., проф.,
Зубков С.О., к.е.н., доц.,
Харківський державний університет харчування та торгівлі
ПІДТРИМКА МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В
КРАЇНАХ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА
Зростання потенціалу молодіжного підприємництва в країнах
Східного партнерства обмежене відсутністю обізнаності про
специфіку та можливості ведення бізнесу. Нові проблеми й
можливості в економіці країн Східного партнерства пов'язані з
процесами європейської інтеграції. Однак недостатньо вивчений
досвід подолання труднощів і реалізації можливостей інтеграційних
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процесів значно знижує потенціал молодіжного підприємництва в
країнах Східного партнерства.
Описані проблеми актуальні в усіх країнах Східного партнерства.
Вивчення програмних засад економічного розвитку країн Східного
партнерства шляхом прямого порівняння показує, що одним із
пріоритетних завдань є активізація підприємницької діяльності.
Подолання цих проблем можливе шляхом передачі необхідних знань
про специфіку ведення бізнесу в різних країнах, реалізації успішних
бізнес-моделей, підприємницького досвіду для молодих підприємців.
Підвищення зайнятості серед молоді, а також активізація
підприємницької діяльності є пріоритетними завданнями європейської
політики в галузі освіти, стажувань та молоді. Вивчення досвіду та
особливостей ведення бізнесу в країнах Східного партнерства,
Європейського Союзу та передача цих знань молоді через академічне
середовище забезпечить синергізм між бізнесом, наукою та освітою в
контексті різних інтеграційних процесів.
Викладачами ХДУХТ спільно з партнерами з Білорусі, Молдови,
Грузії, Вірменії та Латвії було розроблено проект «Higher education
institutions for youth entrepreneurship» (589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2CBY-EP-PE), який увійшов до групи переможців у конкурсі грантів за
програмою Erasmus+, тип дії: Нарощення потенціалу у сфері молоді; тип
проекту: Партнерство для підприємництва. Партнерами Харківського
державного університету харчування та торгівлі стали 6 університетів з 5
країн Східного партнерства та ЄС: Академія економічної освіти Молдови,
Технічний університет Молдови, Батумський державний університет ім. Ш.
Руставелі, Білоруський торговельно-економічний університет споживчої
кооперації, Вірменський державний економічний університет, Ризька
міжнародна школа економіки та ділового адміністрування.
Університети, представлені в проекті, зацікавлені в транснаціональному
співробітництві між освітою, наукою та бізнесом; поліпшенні міжнародного
аспекту освіти; поширенні молодіжного підприємництва, передачі
передового досвіду ведення бізнесу.
Вибрані партнери представляють практично всі країни Східного
партнерства, які на певному етапі мають спільну історію сумісного
існування в рамках однієї держави (СРСР) в умовах адміністративнокомандної економіки. Після розпаду Радянського Союзу всі країнипартнери перебудувалися в ринкову економіку. У ході їх подальшого
розвитку вони зіткнулися з низкою нових проблем, які кожна країна
подолала по-своєму. Країни Балтії швидше за інших змогли відновити
свою економіку й увійти до Європейського Союзу. На цьому етапі
кожна з країн Східного партнерства знаходиться на різних етапах
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європейської інтеграції своєї економіки, у зв'язку з чим необхідно
набувати досвіду подолання труднощів інтеграції своєї економіки в
європейську, а також реалізації можливостей пропоновані
європейською інтеграцією, країни Балтії мають такий досвід, і вони є
членами Європейського союзу (партнер з Латвії).
Оскільки інтеграційні процеси можуть зайняти багато часу,
підготовка молодих поколінь підприємців, здатних реалізувати
потенціал європейської інтеграції в країнах Східного партнерства та
Європейського Союзу, виходить на перший план. Передача навичок та
компетенцій
молоді
здійснюється
найкращим
чином
в
університетському середовищі, тому як партнери беруть участь вищі
навчальні заклади, які мають досвід навчання підприємців в бізнесі, а
також успішне здійснення проектів підтримки підприємництва. Також
центри по просуванню підприємництва існують майже в усіх
університетах-партнерах.
Ідея проекту полягає в активізації молодіжного підприємництва в
контексті європейської інтеграції як всередині країн, так і між
країнами Східного партнерства та Європейського Союзу з
використанням досвіду створення успішних бізнес-моделей в країнах
Східного партнерства.
Цілями проекту є: зміцнення транснаціонального співробітництва
між освітою, наукою та бізнесом; підвищення міжнародного аспекту
підприємницького освіти; передача кращих ділових практик в
контексті європейської інтеграції, а також здійснення бізнес-сектором
можливостей для європейської інтеграції в країнах-партнерах;
підвищення компетентності та підприємницьких навичок серед молоді
в країнах-партнерах.
Завданнями проекту є:
- організація мережі центрів навчання і підтримки молодіжного
підприємництва у вищих навчальних закладах країн Європейського
Союзу та Східного партнерства;
- вивчення досвіду ведення бізнесу в країнах-партнерах проекту;
- розробка навчального курсу за специфікою ведення бізнесу в
контексті європейської інтеграції в країнах-партнерах і його реалізація
в навчальних програмах університетів-партнерів, а також його
відкрита презентація у віддаленій формі;
- створення онлайн-платформи для обміну інформацією,
передовим досвідом, пошуку потенційних ділових партнерів між
молодими підприємцями та центрами з навчання і підтримки.
Новизна проекту полягає в тому, що в результаті реалізації
проекту очікується вивчення успішного досвіду економічних
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перетворень та інтеграції в Європейський Союз країн Балтії та
передача його молодим підприємцям в країнах Східного партнерства.
Унікальність цього досвіду полягає в тому, що всі країни-партнери
були частиною СРСР до 1991 року, і після його краху вони були
перебудовані в ринкову економіку, а країни Балтії досягли найбільших
і виняткових результатів.
У рамках проекту планується проведення координаційних нарад,
досліджень проблем молодіжного підприємництва в країнах Східного
Партнерства, проведення робочих нарад щодо особливостей
молодіжного підприємництва в Україні, Білорусі та Молдові, країнах
Балтії та Закавказзя, розробку навчального курсу зі специфіки ведення
бізнесу в контексті Європейської інтеграції в країнах-партнерах,
розробку онлайн-платформи для спілкування, обміну передовим
досвідом, пошуком потенційних ділових партнерів між молодими
підприємцями, організацію роботи центрів з навчання та підтримки
молодіжного підприємництва, проведення міжнародної науковопрактичної конференції «Молодіжне підприємництво в країнах
Східного партнерства: досвід формування та перспективи розвитку»,
конкурсів молодіжних проектів, національних семінарів, круглих
столів, семінарів на національному рівні з метою виявленні пошуку
вирішення актуальних проблем молодіжного підприємництва,
поширення інформації про проект та його результати.
УДК 631.1:631.11

Горкавий В.К., к е.н.,
професор кафедри статистики і економічного аналізу
Ігнатова Ю.В., Панченко І.О. здобувачі ОС «Магістр»
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ
Стратегічний маркетинг, орієнтований на досягнення тривалих
конкурентних переваг за рахунок максимального задоволення попиту
споживачів, потребує глибокого і всебічного аналізу. Розробка
стратегії маркетингу, на якій ґрунтується перспективне та оперативне
планування маркетингової діяльності підприємства орієнтується, перш
за все, на оцінку ринкової кон’юнктури, характеристику конкурентів
та власних можливостей підприємства. Будь яке маркетингове рішення
приймається на основі кон’юнктурних оцінок. Для підприємства
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знання ринкової ситуації означає вміння тримати руку на пульсі
ринкової економіки. Оперативний кон’юнктурний аналіз є необхідним
елементом і дійовим знаряддям конкурентної боротьби.
Основними джерелами інформації для кон’юнктурного аналізу є
статистична звітність щодо виробництва продукції, товарообігу і
товарних запасів, цін, фінансів, соціально-демографічного стану,
матеріали фінансового та управлінського обліку, експертні оцінки,
результати опитування споживачів та ін.
Аналіз кон’юнктури ринку здійснюють за допомогою системи
показників, які всебічно характеризують масштаби і типологію ринку,
основні пропорції і типологію ринку, основні пропорції і
функціонування ринкового механізму, його динамічний і просторовий
розвиток (рис. 1).
Категорія
Показники
Обсяг, склад, структура і динаміка пропозиції
Пропозиція товарів і
Виробничий потенціал ринку
послуг
Еластичність пропозиції
Ступінь задоволення попиту
Купівельний попит
Потенціал споживання
Співвідношення попиту і пропозиції
Пропорційність
Товарна структура товарообігу
ринку
Структура продавців і покупців
Регіональна структура ринку
Загальний обсяг реалізації товарів
Масштаб ринку
Розподіл ринку
Частка величин, середніх і малих підприємств
Коливання,
Коефіцієнти варіації продажу і цін
циклічність
і Сезонні коливання ринку
тенденції розвитку
Темпи зростання продажу, цін і прибутку
Портфель замовлень
Розмір і динаміка угод
Ділова активність
Ступінь
завантаженості
виробничих
потужностей
Інвестиційний ризик
Комерційний ризик
Ризик прийняття маркетингових рішень
Регіональні коливання рівня попиту
Регіональна варіація співвідношення попиту і
Регіональні
пропозиції
особливості
Регіональна варіація показників динаміки
основних параметрів ринку
Рис. 1. Системи показників кон’юнктури ринку
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У наведеній на рис. 1 системі показників кон’юнктури ринку
головними серед них є співвідношення між попитом і пропозицією та
пов’язаною з ними ціною товару.
Останнім часом у світі спостерігається тенденція інтеграції
виробників, поставщиків і торговельних посередників у об’єднані
маркетингові системи. Аналіз повинен показати економічний ефект
такого об’єднання, виявити організаційно-комерційні фактори, які
визначають інтеграційне зростання і його форми.
В практиці маркетингового аналізу широко використовується
спосіб оцінки позиції підприємства на ринку, який дозволяє прийняти
рішення щодо вибору майбутньої стратегії. При цьому для оцінки
ситуації на ринку використовуються показники що характеризують
темпи зростання обсягу продажу товарів і товарних запасів, динаміку і
коливання цін, рівень конкуренції, середню норму прибутку та ін.
Власні можливості підприємства складаються з характеристики
частки,
яку
займає
підприємство
на
ринку,
рівня
конкурентоспроможності власної продукції, кредитно-фінансового
потенціалу підприємства, кваліфікації працівників маркетингової
служби тощо.
Положення підприємства на ринку і потенційна можливість
заволодіння новими ринками у значній мірі залежить від пропозиції
якісно нових товарів. Законом ринку є ситуація, коли пропозиція
породжує попит. Це необхідно розуміти як одну із форм
маркетингового впливу на сферу споживання, коли новий або
модернізований товар витісняє старий товар за рахунок нових,
привабливих для споживача якостей.
Поява на ринку нових або модернізованих товарів нерідко дає
підприємству конкурентні переваги. В зв’язку з цим у стратегії
маркетингу важливе місце відводиться принципу диверсифікації, тобто
одночасному
виробництву
товарів
з
різними
якісними
характеристиками.
Останнім часом сільськогосподарські підприємства реалізують
переробним підприємствам, як правило, сирі продукти рослинництва і
тваринництва: зерно, насіння соняшнику, молоко і т.п., при цьому
вони втрачають додану вартість, яка залишається у переробних
підприємствах. Наприклад, ціна продажу 1 літра молока
сільськогосподарськими товаровиробниками коливається у останні
роки від 5 до 7 грн, а реалізаційна ціна 1 літра питного молока у
торгівельній мережі – біля 20 грн. Отже, з точки зору кінцевого
результату підприємницької діяльності, сільськогосподарським
товаровиробникам доцільно здійснювати власну переробку сирих
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продуктів рослинництва та тваринництва і залишати додану вартість
для поліпшення своїх показників фінансової діяльності.
При наявності відповідної інформації прогнозна модель прибутку
може бути виражена динамічним багатофакторним рівнянням регресії,
де прибуток буде розглядатися як функції ряду факторів, зокрема
обсягу продажу товарів, ціни, витрат, рівня конкурентоспроможності
товару і т.п.
В маркетинговому дослідженні знаходить застосування і інший
спосіб прогнозування прибутку, так званий експериментальний. Його
суть заключається в тому, що при проведенні пробного маркетингу
варіюються рівні витрат. Для кожного рівня витрат проводяться
розрахунки показників продажу і цін, на основі яких розрахунковим
шляхом визначається валовий прибуток.
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УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ ВЗУТТЯ УКРАЇНИ
Сучасний вітчизняний ринок взуття представлений широким
асортиментом виробів вітчизняного та іноземного виробництва,
зокрема жіночими, чоловічими та дитячими босоніжками, сандалями,
туфлями,
черевиками,
напівчеревиками,
чоботами,
взуттям
спортивного призначення тощо.
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Ємність вітчизняного ринку взуття в кількісному виразі становить
52 млн пар на рік, у грошовому – 0,5 млрд доларів США (рис.1).
Середній показник споживання взуття на людину становить 1,2 пари,
що значно менше ніж у країнах Західної Європи – 6–8 пар. Зазначимо,
що вітчизняний виробник виробляє на одного українця всього 0,5 пари
взуття, що не забезпечує його потреби у взутті.

Український
ринок
взуття
52, 2 млн пар

2
0,3%

Вироблено
вітчизняними
підприємствами
22,5 млн пар

7

5

9,7%

2,9%

Імпортовано

Експортовано
11,9 млн пар

41,6 млн
пар

Рис. 1. Український ринок взуття
На ринку взуття в Україні працюють понад 287 малих та середніх
підприємств, які забезпечують роботою 14,3 тис. українців,
виготовляють 22,5 млн пар взуття, реалізовують продукцію на 2,8
млрд грн. та генерують 2 млрд грн. доданої вартості.
За 2016 р. вітчизняними виробниками було вироблено: взуття
водонепроникне з верхом з гуми або полімерних матеріалів, крім
взуття із захисним металевим підноском – 1,3 млн пар; взуття на
підошві та з верхом із гуми чи пластмас, крім взуття
водонепроникного та спортивного – 4,6 млн пар; взуття з верхом зі
шкіри натуральної, крім взуття спортивного взуття із захисним
металевим підноском та взуття спеціального різного – 3,0 млн пар;
взуття з верхом із текстильних матеріалів, крім взуття спортивного –
11,3 млн пар.
Ринок взуття в Україні є достатньо конкурентним. Основними
центрами з виробництва взуття є м. Харків, Дніпропетровськ,
Житомир, Львів, Кременчук, Кривий Ріг, а також м. Бровари Київської
області, де виготовляють приблизно п’яту частину вітчизняного
взуття. Найконкурентоспроможніші виробники: Талан, СП ТОВ "РІФ1", ТОВ "Бадер Україна", ТОВ "Белста", Запорізька взуттєва фабрика
Міда, Чернігівська виробнича фірма "Берегиня", ТОВ "Літма", ТОВ
474

"Валтекс", ТМ Лідер, ТОВ "Ірбіс". Поряд відкриваються й нові
підприємства, зокрема взуттєва фабрика під брендом Miracle Me.
У 2016 р. на зовнішній ринок було експортовано 11,9 млн пар
взуття на суму 154,5 млн дол. США, що склало 0,4% у товарній
структурі експорту України та 0,1% у світовому експорті. Останніми
роками ця динаміка мала тенденцію до зростання (рис. 1). У зв’язку з
втратою російського ринку та початком дії Угоди про Асоціацію між
Україною та Європейським Союзом українські виробники взуття
переорієнтовуються на ринки країн ЄС. Свою продукцію вони
експортували переважно до Румунії, Польщі, Італії, Угорщини,
Німеччини, Данії тощо. Експорт взуття зумовлений в основному
схемами роботи з давальницькими матеріалами або на замовлення.
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Рис. 1. Динаміка виробництва, експорту та імпорту взуття за 2013
– 2017 рр.
Джерело: побудовано за даними Держстату України [1].
Протягом 2000–2015 рр. на світовому ринку взуття українська
продукція не виявляла суттєвих конкурентних переваг (рис. 2). Як
бачимо, на початок 2016 р. українське взуття було більше ніж вдвічі
менш конкурентнішим за середньосвітовий рівень (0,42), воно також
поступалося за цим показником таким потужним світовим
експортерам як Китай (2,96), В'єтнам (10,52), Італія (2,66), Іспанія
(1,15), Індія (1,75). Після підписання Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС горизонт можливостей для українських підприємців
значно розширився, проте одночасно перед ними з'явилися серйозні
виклики, зокрема, необхідність гідно конкурувати як на зарубіжному,
так і на вітчизняному ринку. З моменту імплементації Угоди та
створення Зони вільної торгівлі (ЗВТ) український ринок стає все
більше відкритий для іноземних товарів і конкуренції з їхнього боку.
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Рис. 2. Виявлені порівняльні переваги взуття України із країнами
світу
Джерело: побудовано за даними Світового банку [2].
Наразі потреби українців у взутті компенсуються за рахунок
імпортного взуття. У 2016 р. було імпортовано 41,6 млн пар взуття на
суму 252 млн дол. США (табл. 1). Зауважимо, що імпортовано взуття у
3,4 рази більше ніж експортовано та у 1,8 разів більше ніж вироблено
вітчизняними виробниками.
Таблиця1
Зовнішня торгівля окремими видами взуття України
за 2014–2016 рр., тис. пар
Назва товару
6401
Водонепроникне
взуття з гуми або
пластмаси
6402 Інше взуття з
гуми або пластмаси
6403
Взуття
на
підошві з гуми та з
верхом з натуральної
шкіри
6404 Взуття з верхом
з
текстильних
з
матеріалів
6405 Інше взуття
Всього взуття

2014

Експорт
2015

2016

2014

Імпорт
2015

2016

304,4
20935,
2

281,6
26742,
5

1051,4

917,0

1264,9

4921,9

4574,7

6170,9

584,8
22438,
8

4275,6

3117,4

2230,3

9366,9

5169,0

3755,8

3683,0
0,8
13932,
6

3483,1
112,1
12204,
4

1699,3
508,9
11874,
3

8976,9
969,5
42337,
1

7389,2
1143,0
34940,
8

9437,3
1344,0
41561,
2

Джерело: розраховано за даними Держстату України [1].
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Для розширення внутрішнього ринку та створення стабільних
перспектив розвитку вітчизняного виробництва взуття необхідно
усунути жорстку недобросовісну конкуренцію імпортної продукції,
адже її частка складає близько 80% внутрішнього ринку. Передусім
мова йде про продукцію походженням з Китаю Туреччини, а також
про продукцію, що ввозиться в Україну із заниженням їх митної
вартості, контрабандно, товари секонд-хенд. Зазвичай ця продукція
дуже низької якості та дешева. Внаслідок низької купівельної
спроможності українського споживача ця продукція є більш
доступною, а отже більш користується попитом. Зауважимо, що
китайські товари у більшій їх кількості не відповідають санітарногігієнічним нормам. Саме тому необхідна протекціоністська політика,
яка повинна зрівняти рентабельність для торгівлі імпортної і
вітчизняної продукції, через збільшення мита на імпорт до 20-25%.
Значною проблемою розвитку внутрішнього ринку взуття також є
недосконала система просування товару на ринок.
Напрями удосконалення ринку взуття:
 сприяння реалізації існуючого потенціалу імпортозаміщення,
що вплине на поліпшення цінової конкурентоспроможності
вітчизняних товарів на внутрішньому ринку;
 сприяння інноваційній та експортній діяльності малих та
середніх підприємств з виробництва взуття шляхом формування
інноваційної інфраструктури на засадах державно-приватного
партнерства, створення умов для комерціалізації інновацій, сприяння
розвитку промислових регіональних кластерів, забезпечення
відповідності якості взуття євростандартам;
 удосконалення митної політики з метою захисту внутрішнього
ринку від сірих схем ввозу імпортного взуття шляхом запровадження
посиленого контролю щодо недопущення навмисного заниження
митної вартості товарів (готову продукцію) взуттєвої промисловості на
митниці, особливо товарів "SecondHand" та товарів походженням з
КНР;
 стимулювання вітчизняного сектору глибинної переробки
шкірсировини, що сприятиме збільшенню обсягів та насиченню
внутрішнього ринку вітчизняною шкірсировиною, її здешевленню для
українських виробників взуття;
 сприяння розвитку мереж просування товарів на ринки
шляхом інформаційно-консультативної, аналітичної та ресурсної
підтримки підприємств з боку торгово-промислових палат та
державних установ у напрямах розвитку міжрегіональної та
міжгалузевої товаропровідної мережі вітчизняного виробника;
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створення торгових платформ; розвитку електронної комерції;
створення та популяризації власних українських брендів взуття.
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ВНУТРІШНЬООРГАНІЗАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ В
КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
З огляду на швидкі непередбачувані зміни в державі вітчизняні
організації змушені формувати ефективні механізми адаптації до них.
В таких складних умовах керівництву часто доводиться приймати
непопулярні рішення і вдаватися до нетрадиційних заходів. Це, в свою
чергу, в колективах викликає опір нововведенням і створює
напружений соціально-психологічний клімат, що значно ускладнює
процес пристосування організацій до змін у зовнішньому середовищі.
Проте при розумному використанні можливостей комунікаційного
менеджменту керівництву вдається вийти із складних ситуацій з
найменшими втратами. Все це значно підвищує роль і значення
організаційних комунікацій.
Сам термін «комунікація» (від лат. – communicatio – робити
загальним, повідомляти, бесідувати, пов’язувати) з’явився в науковій
літературі на початку XX ст. Ч. Бернанд був одним з перших і
принаймні одним з найбільш відомих авторів, хто серйозно
досліджував комунікацію на великих підприємствах. Він розглядав її
як засіб, за допомогою якого люди об'єднуються в організації для
досягнення загальної мети. Це досі залишається основною функцією
комунікації [1]. Серед інших зарубіжних вчених слід виділити внесок в
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розробку даної проблеми Р.Т. Крейга, К.-О. Апеля, Ю. Хабермаса,
І.Л. Ансоффа, А.А. Томпсона, М.Х. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоурі,
М.М. Бахтіна, С.Н. Капустіна, О.С. Віханського, В.П. Конецької,
Г.Г. Почепцова, І.П. Яковлева, А.Б. Звєрінцева та ін. В Україні
проблемою комунікацій займалися В.M Бебик,
І.Г. Шавкун,
О.Б. Бутник-Сіверський, О.В. Матвієнко, Г.В. Осовська, Я.В. Мех,
В.О. Новак, Л.Г. Макаренко, М.Г. Луцький та ін.
В науці найбільшого розгляду отримали питання теорії, соціології
та психології комунікацій. Проте недостатньо уваги приділено
комунікаціям як фактору забезпечення конкурентоспроможності
організації та підвищення ефективності її діяльності в умовах,
зумовлених не лише економічною, політичною, а й світоглядноціннісною кризою. В кращому випадку увага дослідників зосереджена
на ролі комунікацій як ресурсу організацій і управління, що викликає
необхідність подальшої розробки теоретичних положень в галузі
комунікацій.
На наш погляд, комунікація як об’єкт дослідження вийшла за межі
її традиційного сприйняття як одного з багаточисельних ресурсів
організації й управління. В управлінні для повного розуміння сутності
і змісту комунікації важливо розглядати її не тільки як ресурс, а
насамперед як рушійну силу всіх процесів в системі управління.
Дослідники в сфері менеджменту зазначають, що в інформаційному
суспільстві капітал багатьох компаній формується в основному за
рахунок факторів невиробничого характеру. Одним з них якраз і
виступають організаційні комунікації [2].
В Україні через наявність великої кількості проблем, боротьби за
збереження існуючих ринкових позицій, різкого скорочення персоналу
і падіння рівня життя питанням удосконалення комунікацій в
організаціях останніми роками стало приділятися все менше уваги.
Вітчизняні компанії сьогодні тільки починають усвідомлювати
необхідність формування і покращення організаційних комунікацій[3].
Разом з тим, об’єктивні умови примусили українські організації
приділяти значну увагу зовнішнім комунікаціям, що сформувало
розуміння їх важливості і закріпило позитивний напрацьований досвід.
Як показує практика, питання взаємодії зовнішніх і внутрішніх
комунікацій залишаються поза увагою. Більш того, на відміну від
зовнішніх, внутрішньоорганізаційним комунікаціям, на жаль,
вітчизняні керівники приділяють незначну увагу, а то і часто нехтують
ними. Це відбувається через перевантаженість діловою інформацією,
необхідністю вирішення важливих невідкладних справ, а головне –
через традиційне застосування на вітчизняних підприємствах
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односпрямованих комунікаційних зав’язків “зверху донизу”.
Ефективність комунікацій може бути різною. За даними зарубіжних
досліджень результативність горизонтальних зав’язків досягає 90%,
вертикальних − 20−25%. Іншими словами, виконавці здатні
реалізувати свої функції, маючи в своєму розпорядженні лише п'яту
частину призначеної їм інформації. Недостатню ефективність
вертикальних (як висхідних, так і низхідних) комунікацій
підтверджують дані про те, що керівник найнижчої ланки управління
має в своєму розпорядженні лише 30% інформації, яка була спущена
“згори”. Комунікації “знизу доверху” ще більш неефективні, оскільки
до вищого керівництва доходить не більше 10% інформації [4]. Це
переконливо свідчить про те, що в організаціях не використовуються
всі можливості внутрішніх комунікацій, які функціонально залежні від
мінливого зовнішнього середовища.
Внутрішньоорганізаційні комунікації повинні відповідати ряду
вимог. Вони повинні бути чіткими і зрозумілими для персоналу. Ці
зв’язки мають бути прозорими, а отримані повідомлення –
ґрунтуватися на достовірних фактах. Також вони повинні бути
спрямовані до кращих потреб та інтересів людей і допомагати
боротися з атмосферою недовіри в колективі. Для забезпечення
ефективності організацій в сьогоднішніх складних умовах керівництво
змушене приділяти цим питанням значну увагу.
Потрібно врахувати, що сучасні працівники не схильні сліпо
підкорятися наказам керівництва. Професіонали, для яких дуже
значимі особисті потреби, сьогодні володіють великою незалежністю:
не замислюючись, вони звільняються з організації. Якщо їх щось не
влаштовує, вони часто виїжджають за кордон. Цьому сприяють сучасні
умови євроінтеграції України. Люди хочуть бути упевнені в тому, що
працедавці піклуються про них і рахуються з їхньою думкою. На жаль,
цього не беруть до уваги деякі керівники і не намагаються завоювати
довіру своїх підлеглих. А зростанню довіри до організації сприяють
своєчасна і регулярна комунікація з адміністрацією, демонстрація
довіри до співробітників, залучення співробітників до вирішення
організаційних проблем, з'ясування їх думок тощо.
Науковий менеджмент наполягає не тільки на серйозному
ставленні до даних проблем, але й на розробці продуманої
комунікаційної стратегії [5]. Для цього необхідно провести внутрішнє
дослідження і встановити, які форми комунікацій працівники
вважають найбільш доцільними і ефективними саме для цієї
організації. Результати перевірки покажуть, чи можна вже зараз
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вводити в організації нові види комунікацій, або виявлять певні
складнощі, напруженість в колективі [6].
Найпоширеніші
способи
здійснення
комунікацій
між
працівниками і керівництвом – скринька пропозицій і загальні
зібрання [4]. Але вони стають неефективними, якщо пропозиції
працівників лишаються без відповіді. Часто це відбувається внаслідок
того, що повідомлень буває досить багато і відповісти на всі
неможливо. Інколи керівництво організації ставиться формально до
самої ідеї скриньок і не утруднює себе відповідями. Щоб названі
методи були ефективні, слід ініціювати групові (командні) пропозиції,
що значно спрощує процедуру відповідей. Цього недоліку можна
позбутися при проведенні загальних зібрань, грамотно спрямовуючи їх
проходження і забезпечуючи двосторонній діалог. Не варто змушувати
працівників відвідувати такі збори і відсиджувати їх. А записки, що
передаються керівнику, не можна піддавати цензурі. Керівництво не
повинно протиставляти себе колективу, а всіляко націлювати колектив
на спільне розв’язання проблем і досягнення цілей організації.
Важливо також встановити чіткі критерії для визначення
інформації, яка підлягає поширенню серед персоналу. Такі відомості
можуть підвищити ступінь задоволеності роботою в даній організації і
стимулювати продуктивність праці. Обізнаність про справи організації
і усвідомлення своєї ролі в ній приводить до того, що працівники
підтримують цілі компанії, у них виробляється упевненість, довіра до
керівництва. Навпаки, приховування інформації або просто її
замовчування веде до появи чуток і дестабілізує роботу в колективі.
Отже, внутрішньоорганізаційні комунікації виступають однією з
ключових точок концентрації уваги сучасних керівників. Вони
сприяють розвитку організації, формують довіру і лояльність до неї,
забезпечують її стійку позитивну репутацію і гарантують стабільність
діяльності.
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ОЦІНКА СТРУКТУРИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК ФАКТОРУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ
Сучасний
розвиток економіки України характеризується
динамічними процесами трансформації в цілому та аграрного сектору
зокрема. Характерними ознаками функціонування аграрного
комплексу сьогодення є нарощування валового виробництва
сільськогосподарської продукції та зростання обсягів експорту
агропродукції. Проте, позитивні тенденції зростання обсягів
виробництва не супроводжуються якісними змінами у житті селян,
адже стабільно гострими залишаються проблеми пов’язані із
соціально-економічним розвитком сільських територій. Вирішення
проблем розвитку сільських територій перебуває в центрі уваги
значної кількості вітчизняних та закордонних науковців, адже існує
необхідність сформувати комплексний підхід для вирішення проблем
розвитку сільських територій.
На думку Гончаренко І.В. сільська територія – це складна і
багатофункціональна природна, соціально-економічна і виробничо482

господарська структура, що характеризується сукупністю властивих їй
особливостей, а саме: площею земельних угідь; особливостями
ландшафту; чисельністю проживаючих людей і типом їх зайнятості;
чисельністю, видовим різноманіттям рослинного і тваринного світу;
обсягами і структурою виробництва; розвитком соціальної і
виробничої інфраструктури та іншими рисами [1].
Основними нормативними документами, які регулюють розвиток
сільських територій в Україні є: Концепція Державної цільової
програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020
року[2]; Концепція розвитку сільських територійЄдина комплексна
стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на
2015-2020 роки[3].
Не зважаючи на значну чисельність програм національного та
регіонального рівнів щодо розвитку сільських територій, фактичний
стан виконання задекларованих заходів є вкрай низьким. Українське
село продовжує занепадати, загострються такі проблеми як:
несприятлива демографічна ситуація та невпинне зменшення
чисельності населення в сільській місцевості; високий рівень
безробіття; висока міграція сільського населення і, як наслідок,
«вимирання» села; недостатній рівень забезпеченості медичними
закладами та медичним обслуговуванням, низька забезпеченість
мережею сільських освітніх закладів; низький рівень розвиненості
дорожньо-транспортної інфраструктури.
Розвиток сільських територій та добробут їх жителів тісно
взаємопов’язані із розвитком малого та середнього фермерства, і як
наслідок із розвитком усього аграрного сектору. Вінниччина – це
традиційний аграрний край із значною часткою сільського населення,
тому проаналізуємо тенденції розвитку сільських територій
Вінницької області.
Дослідження розвитку сільських територій доцільно відобразити
через призму чисельності населення та аналіз основних показників
добробуту населення регіону. Відповідно до статистичних даних у
2016 році загальна чисельність населення Вінницької області
становить 1 602 163 осіб , питома вага сільського населення становить
49,23%, тобто 788 776 осіб, а міського відповідно 50,77%. Отже,
співвідношення сільського і міського населення Вінниччини майже
рівне. Якщо аналізувати данні щодо структури населення Вінницької
області у розрізі районів, то спостерігаємо, що сільське населення
складає понад 60% у таких районах як: Тульчинський,
Погребищанський,
Піщанський,
Немирівський,
Липовецький,
Іллінецький, Калинівський, Барський райони. Значну частку (майже
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90% від загальної чисельності населення) сільське населення займає у
Шаргородському,
Чернівецькому,
Могилів-Подільському
та
Жмеринському районах.
На наш погляд, одним із визначальних факторів розвитку сільських
територій є добробут населення. Оцінку добробуту населення
сільських територій можливо представити через аналіз структури
грошових доходів домогосподарств Вінницької області та дослідження
структури витрат.
У 2015 році одне домогосподарство у містах має середній дохід
5433,6грн, у той час як у селах - 4307,9 грн [4]. Унаочнемо структуру
грошових доходів домогосподарств сільських територій Вінницької
області на діаграмі 1.
Грошова
допомога від
родичів
10%

Усього
0%
Оплата праці
35%

Пенсії, стипендії, допомоги
32%

Дохід від
продажу с.-г.
прод-ії
18%

Доходи від
підпр. д-сті
6%

Діаграма 1.Структура грошових доходів домогосподарств сільських
територій Вінницької області за 2015р.
Джерело: сформовано авторами за джерелом 4
Із діаграми 1 очевидно, що у сільській місцевості в 2015 році
відсоткова частка оплати праці і наданих пенсій, стипендій, субсидій
майже рівні, 34,5% і 31,9% відповідно.
Для вивчення грошових витрат домогосподарств Вінницької
області визначимо що належить до споживчих витрат. За Шевченко О.
споживчі витрати або витрати на споживання поділяються на три
групи: витрати на товари повсякденного вжитку, тобто на товари
харчування, переважну частину одягу, засоби особистої гігієни тощо;
витрати на товари, термін використання котрих є тривалим (побутова
техніка, предмети електроніки тощо); витрати на послуги (здійснення
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оплати житла та комунальних послуг, послуг, наданих у сфері освіти,
медицини тощо)[5].
Грошова
допомога
родичам
5%

Інші витрати
8%

Непрод.
товари та
послуги
35%

Продоволь-чі
товари
52%

Діаграма 2.Структура грошових витрат сільських домогосподарств
Вінницької області за 2015 рік.
Джерело: сформовано автором за джерелом 4.
У 2015 році одне домогосподарство у містах здійснює витрати на
суму 5287,4 грн., а у селах - 3604,9грн [4]. Зообразимо структуру
грошових витрат сільських домогосподарств на діаграмі 2.
Витрати на продовольчі товари (52%) і непродовольчі товари (35%)
формують споживчі витрати (87%). Із діаграми 2 очевидно, що
найбільшу частину займають споживчі витрати на продовольчі товари
(52%).
Отже, проведене дослідження структури доходів та структури
витрат сільських домогосподарств Вінниччини дозволяє визначити ряд
пріоритетних напрямків щодо подальшої підтримки розвитку
сільських територій та забезпечення вищого рівня добробуту жителів
сільських територій: дотримуватися при реалізації аграрної політики
пріоритетів Концепції Державної цільової програми сталого розвитку
сільських територій на період до 2020 року[2] та Єдиної комплексної
стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на
2015-2020 роки[3], які передбачають реформування аграрного сектору
на засадах підтримки розвитку сільських територій ; стимулювати
створення малих та середніх фермерських господарств, здатних
забезпечувати робочі місця та підтримувати інфраструктуру.
485

Список використаної літератури
1.Гончаренко І. В. Соціально-економічний розвиток сільських
територій регіону: проблеми теорії та практики : монографія / І. В.
Гончаренко ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів,
2009. – 370 с.
2. Концепція Державної цільової програми сталого розвитку
сільських територій на період до 2020 року [Електронний ресурс]/
Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: www.kmu.gov.ua.
3. Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського
господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки
[Електронний ресурс] / Міністерство аграрної політики та
продовольства України. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua
4. Статистичний щорічник Вінничини за 2016рік. 2016 : стат.
зб./Головне управління статистики у Вінницькій області. Вінниця,
2017. – С.119-133.
5. Шевченко О.О. Формування споживацької поведінки
домогосподарств
в
умовах
розвиткунової
економіки:
інституціональний аспект / Шевченко О.О. // Формування ринкових
відносин в Україні. – 2009. – № 7-8. – С. 26-30.

УДК 658.8

Любачівська Р.З.
аспірантка кафедри європейської інтеграції
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ
Ринок нових технологій та інноваційних товарів пропонує їх
величезний асортимент, що ускладнює процес вибору найбільш
конкурентних для самих покупців. Тим часом, багато компаній не
можуть продати свої інноваційні товари, оскільки вони не
користуються високим попитом. Проблема позиціонування товарів для
високотехнологічних виробників та оптимізація часу вибору для
покупців є однаковою для обох груп. Постійне удосконалення
інноваційного продукту не гарантує збільшення попиту серед покупців
та отримання високих прибутків.
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Комбінація та застосування обох термінів «інновації» та
«маркетинг» - це впровадження нового методу позиціонування
товарів, у тому числі високотехнологічних, які раніше не
використовувався, і зазвичай передбачає великі зміни в дизайні
продукту, ціноутворенні, рекламі та навіть упаковці. На думку С. М.
Ілляшенка інноваційний маркетинг – це концепція ведення бізнесу, яка
передбачає створення вдосконаленої або принципово нової продукції,
інновації, і використання в процесі її створення та поширення
вдосконалених чи принципово нових – інноваційних – інструментів,
форм та методів маркетингу з метою більш ефективного задоволення
потреб як споживачів, так і виробників [1, с. 32]. Завданням
інноваційного маркетингу є не тільки просування готового
інноваційного продукту, але й управління самим процесом його
створення враховуючи потреби та вимоги ринку. Він пов'язаний з
розробкою
стратегії
проведення
інноваційних
процесів
з
використанням комплексу маркетингу-мікс. Як приклад, запуск
продукту в нетрадиційних місцях, унікальний ціновий продукт або
унікальний спосіб рекламування продукту. Важливим завданням
відділу маркетингу є розроблення стратегії проникнення інноваційного
товару на ринок. Перед відділом маркетингу стоїть важливе завдання,
визначити вплив технологічного прогресу та потреби споживачів на
ринку. У промислових підприємствах виникає потреба розробки
моделі щодо комунікацій між підприємством та зовнішнім
середовищем.
В документі «Керівництво Осло. Рекомендації щодо збору та
аналізу даних стосовно інновацій» визначаються чотири типи
інновацій: інновації щодо продуктів, інновації в процесі, маркетингові
інновації та організаційні інновації [2, c. 47]. Дослідження нових
концепцій маркетингу та внесення змін у систему прийняття
маркетингових рішень повинні бути включені у розробку інноваційних
стратегій на самих підприємствах. По-перше, маркетингові інновації
мають важливе значення для продуктивності фірми та загального
інноваційного процесу. Визначення маркетингових інновацій дозволяє
аналізувати їх вплив та взаємодію з іншими видами інновацій. Подруге, визначальною рисою маркетингових інновацій є орієнтація на
клієнтів та ринки з метою збільшення обсягів продажу та частки
ринку. Ці економічні цілі можуть сильно відрізнятись від
технологічних інновацій, які мають тенденцію зосереджуватися на
продуктивній якості та ефективності. Групування маркетингових
інновацій з організаторськими інноваціями є проблематичним,
оскільки деякі маркетингові методи не включають в поняття
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«організаційні зміни», що призводить до зменшення даних щодо
організаційних інновацій, ускладнюючи інтерпретацію результатів.
Багато компаній тестують різні методи та шукають найбільш
ефективні стратегії щодо покращення продуктів через дослідження
внутрішніх інновацій та зовнішніх ефектів від них. Важливим є
встановлення зв’язку між інноваційними продуктами та заохоченням
споживачів.
Американський вчений Чень розглядає маркетингові інновації, як
розробку нових маркетингових інструментів і методів орієнтованих на
дві форми інновацій, а саме: (1) інновації за допомогою яких фірми
отримують інформацію про споживачів; (2) інновації, які сприяють
зменшенню споживчих транзакціних витрат [3, c. 2].
Маркетингові інновації спрямовані на реалізацію маркетингового
методу, який не використовувався раніше і є частиною нової
маркетингової концепції чи стратегії, яка суттєво відрізняються від
існуючої. Крім того, нові методи можуть бути задіяними як для нових,
так і для існуючих продуктів.
Як результат роботи компанії товар потрапляє на ринок. В процесі
реалізації виокремлено такі види інновацій: вдосконалюючі,
радикальні та проривні інновації. Вдосконалюючі інновації включають
модифікацію, спрощення, консолідацію та вдосконалення існуючих
продуктів, процесів, послуг, а також діяльності з виробництва та
розподілу (наприклад, більшість автомобілів щорічно виходять на
ринок з незначними покращеннями в системі безпеки, ефективності та
зручності користування). Радикальні нововведення передбачають
впровадження нових продуктів або послуг, які створюють нові галузі,
або які викликають значні зміни у всій галузі та схильні до створення
нових цінностей (банківський бізнес пройшов хоча б м'яку
метаморфозу - банкомати, фонди, доступні практично будь-де у світі, з
відповідною пластиковою карткою). Проривні інновації є рідкісними,
оскільки вони створюють те, що більшість людей не усвідомлює
наскільки це було можливим. Прориви створюють щось нове або
задовольняють раніше невідомі потреби [4, c. 9-10].
Творчий підхід в інноваційному маркетингу веде до високих
ризиків. Інноваційний продукт повинен складатися з ключових
елементів, а саме досліджень, науки та технологій. Симбіоз творчості
та інновацій призводить до успіху компаній, адже освоєння нових
територій може призвести до відкриття унікального інноваційного
елементу. Інноваційний процес характеризується високими цілями та
довгими шляхами їх досягнення. Високі ризики присутні на кожному
етапі впровадження нових методів. Маркетингова стратегія компанії
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повинна вдосконалюватися та видозмінювати свою форму відповідно
до тенденцій ринку та потреб споживачів. Неможливість детального
планування та узгодження економічних інтересів учасників
інноваційного процесу є ризиком неправильного позиціонування
нового продукту. Очевидно, що переваги інновацій не обмежуються
лише компаніями. Інновації дозволяють країнам та регіонам
підвищити рівень зайнятості та доходів, а також відкривають доступ
до глобалізованого світу. Інновації є ще більш важливими на ринках з
великою кількістю товарів, наприклад, ті, що представляють високий
рівень конкуренції та продукція яких приблизно еквівалентна між
конкурентами. Отже, інноваційний маркетинг є невід’ємним у
розробці стратегії інноваційного продукту, адже ринок переповнений
товарами та їх аналогами; правильне визначення потреб споживачів та
створення відповідного продукту дасть змогу компаніям посилити свої
позиції.
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НЕЙРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Підприємництво, в широкому значенні, – самостійна діяльність,
яка приносить дохід та пов’язана із певним ризиком. Так, легітимне
визначення цього поняття закріплено у ЗУ "Про підприємництво"
[1] як безпосередня «самостійна, систематична, на власний ризик
діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання
послуг з метою отримання прибутку, який здійснюється фізичними
і
юридичними
особами,
зареєстрованими
як
суб'єкти
підприємницької
діяльності
в
порядку,
встановленому
законодавством».
Філософія оперує поняттям «діяльність» як специфічним
людським способом ставлення до світу – "предметна діяльність";
що є процесом, в ході якого людина творчо перетворює природу,
роблячи тим самим себе суб'єктом діяльності, а освоювані нею
явища природи – об'єктом своєї діяльності [2, с. 118].
Сучасна економічна теорія розширює горизонт своїх досліджень
і вже неможливо чітко визначити межу між типом діяльності, що є
власне областю економічної науки у вузькому значенні, і рештою
людської діяльності. Таким чином, економічну діяльність в аспекті
нейроекономіки можна визначити як існування потреби
цілеспрямованих дій, у процесі яких людина творчо перетворює
явища, що мають економічну природу походження. Відповідно до
даного підходу із поняттям підприємництво корелює законодавче
визначення поняття «зайнятість» [3] як діяльність громадян,
пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, й така,
що, як правило, приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.
Розвиток підприємництва та ринкових відносин в Україні
відрізняється особливістю, що наша країна відноситься до групи
країн пострадянського простору, які були вимушені спиратися у
своїй економічній поведінці не стільки на економічні, скільки на
адміністративні методи керування. Основний акцент робився не на
свободу підприємництва та ринкові закони попиту та пропозиції, а
на планову економіку та вертикальне адміністративне регулювання,
що зумовило відносно жорстку підпорядкованість підприємницької
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діяльності загальнодержавним задачам і достатньо байдуже
ставлення держави до низької ефективності господарювання. Навіть
у період НЕПу інтересами держави були: тримати підприємців для
своїх цілей, "... лише в міру припуститися розвитку цих відносин,
які корисні і необхідні в зупинці дрібного виробництва, і щоб
контролювати ці відносини" [4]. Тому розвиток підприємництва, за
своєю суттю, підкорявся перш за все, цілям держави, а не
економічним законам.
Приймаючи до уваги зміст вищевказаних понять, слід звернути
увагу, що активний розвиток сучасного малого підприємництва
може стати джерелом проблеми для крупних компаній: звільнення
креативних співробітників, які прагнуть до самостійної кар'єри самостійної форми зайнятості.
Акцентуючи увагу, що суб’єктом та об’єктом підприємництва
виступає людина, теорія нейроекономіки, організаційної психології
та менеджменту виділяє певні моделі-стереотипи поведінки
людини, які справедливі й для підприємницької діяльності та
можуть бути використані для управління розвитком підприємства.
О. Дейнека зазначає, що витоки історії створення моделей
людини можна знайти перш за все в працях економістів А.Сміта,
А.Маршалла, Дж.Кейнса, в яких оформилася теорія раціональної
"економічної людини", мета діяльності якої полягає в отриманні
власної вигоди. Принциповою ідеєю концепції є "економічний
егоїзм", тобто прагнення людини до максимізації прибутку [5 с. 5].
Еволюція змісту моделі "економічна людина" докладно наведена І.
Андрєєвою [6, с.19 – 24]. Вона наводить основні теоретичні
допущення, на яких будується класична модель економічної
людини [6, с.18].
У даний час автори додатково визначають інші моделі людини,
істотно відмінні від класичної моделі "економічної людини" та
засновані на дослідженнях людини з погляду її психологічних і
соціальних особливостей. Наприклад, Е. Маймінас вважає, що
економічне становище країни, оцінка ходу економічних реформ та
їх можливих наслідків істотно залежать від пануючого в суспільстві
соціально-економічного генотипа (СЕГ) [7]. За його визначенням
соціально-економічний генотип — це "інформаційний механізм
соціального спадкоємства і соціальних змін, що забезпечує
відтворення структури, принципів функціонування, процесів
регламентації
та
навчання
(відбору,
запам'ятовування
і
розповсюдження позитивного досвіду) в суспільній системі". СЕГ
також включає стимули до інновацій, форми навчання, типові для
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кожного суспільства, тобто елементи, що становлять категорію
"людський капітал".
Таким чином, сучасна нейроекономіка оперує декількома
моделями людини – суб’єкта підприємницької діяльності.
Найчастіше автори наводять опис наступних моделей, які існують у
свідомості як керуючого, так і керованого персоналу [8;9]:
економічна людина; функціональна людина; психологічна людина;
соціальна людина; етична людина.
Нейроекономіка звертається до гіпотез передумов успіху
підприємницької діяльності: 1) підприємці – особлива категорія
людей, що наділяються певними нейропсихологічними якостями; 2)
підприємницькою активністю володіють всі, але різною мірою.
Наприклад, І. Андрєєва, досліджуючи питання генетичної
схильності [6, c. 181] людини до підприємницької діяльності,
наводить наступний факт: "за обстеженнями, що проводяться в
США та інших країнах, у 72% 50-випадків у засновників фірм
принаймні один з батьків має вільну професію. Ці цифри значно
перевищують показники за іншими видами діяльності".
І. Андрєєва також справедливо зауважує, що природною
передумовою розвитку підприємницьких здібностей є наявність
певних задатків — деяких природжених анатомо-фізіологічних
особливостей мозку і нервової системи. Найостанніша версія про
можливу анатомо-фізіологічну основу задатків, що виникла вже в
другій половині XX ст., і дотепер привертає до себе увагу вчених,
пов'язуючи задатки з генотипом людини. Проте дотепер не вдалося
знайти генетичну основу формування підприємницьких здібностей,
їх генотипні задатки.
Згідно з нейрогуморальною теорією, існує базовий вегетативний
тонус, який відображає фонові активності структур, що здійснюють
регуляцію функцій організму в процесі адаптогенної діяльності, і
може розглядатися як одна з конституційних характеристик
особистості. У свою чергу, найвищі показники мобільності
нервових
процесів,
працездатності
головного
мозку
спостерігаються у представників з симпатотонічним типом
регуляції. Стимуляція симпатотонічного типу регуляції відділу
нервової системи дозволяє знімати м'язове втомлення. Встановлено,
що володарі підвищеної активності симпатотоничної нервової
системи мають своєрідний обмін речовин, електропровідність
тканин, властивості та швидкості хімічної реакції крові [10].
Таким
чином,
узагальнюючи
основні
характеристики
підприємництва (ризик, інноваційність та прагнення вигоди),
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виділимо нейроекономічні аспекти розвитку підприємництва,
враховуючи особливості симпато-парасимпатичної регуляції :
1) потреба в самореалізації та свободи (потреба в
самореалізації відповідно до піраміди А. Маслоу – найвища потреба
особистості. Вона виникає в різній формі у кожної людини, як і
потреба у свободі. Відчуття фрустрації зумовлює особистість
шукати шляхи задоволення даних потреб, тобто вона обирає
підприємницьку діяльність)
2) схильність до ризику (схильність особистості до ризику
пов’язана з діяльністю її ендокринної системи)
3) креативні здібності (творче мислення виховуються
упродовж всього життя людини, вміння креативно, нестандартно
вирішувати питання є необхідною умовою розвитку вищої нервової
системи особистості)
Таким чином, в аспекті нейроекономіки можна припустити, що
підприємництво — це особливий стан, виражений інтегральним
комплексом емоційних станів, викликаних специфічним балансом
нейрогуморальних регуляторних механізмів, прагненням до
домінантності та підвищеною опірністю організму до стресів.
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МАРКЕТИНГ НОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ
У ситуації, коли конкуренція на банківському ринку стає
жорсткішою з кожним днем, а споживач диктує свої правила,
маркетинг повинен бути головним механізмом в боротьбі за клієнта
і джерелом стратегії прийняття рішень [1]. Традиційні послуги, що
надаються банками в даний час не можуть повністю задовольнити
потреби клієнтів. Серед основних тенденцій розвитку банківських
інновацій необхідно в першу чергу відзначити зміщення акценту з
цінових та кількісних характеристик фінансових продуктів на
сервісні та якісні характеристики, такі, як індивідуальний підхід до
клієнта, швидкість і якість його обслуговування.
Банківські інновації являють собою не тільки створення та
використання нових продуктів і послуг,але й диверсифікацію
послуг, застосування сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій, що надають клієнтам банку унікальні можливості
максимально задовольнити їх потреби в отриманні банківських
послуг. Це якісно новий продукт, здатний задовольнити
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невраховані раніше потреби потенційного покупця [2, с.206]. У
результаті впровадження нововведень з'являються такі принципово
нові товари та послуги з споживчою цінністю, які є значущими для
комерційного успіху діяльності банку.
В основі стратегії створення нових банківських продуктів та
впровадження інноваційних послуг лежать такі теоретикометодологічні передумови:
 формується нова парадигма інноваційного розвитку
економіки;
 банківські інновації складають частину загального потоку
інновацій, що є типовими для сучасної економіки;
 банківські інновації поділяються на продуктові і
технологічні;
 інформаційні
технології
стали
єдиною
системою
банківського бізнесу;
 дистанційне банківське обслуговування клієнтів на основі
Інтернет - технологій, має стати однією з основних форм
банківських послуг.
З точки зору маркетингу ми виокремили три рівні банківського
продукту і послуг:
 основний продукт, послуга (базова номенклатура) –
кредитування, розрахунки, операції з валютою, депозитні операції і
т.д. ;
 реальний продукт (поточна номенклатура) – підготовка
документів клієнту з кредитування, ведення реєстру акціонерів.
Операції з цінними паперами, інші операції, метою яких є
залучення непостійних клієнтів в розряд постійних;
 розширений продукт – спрямований на зміцнення
постійних, довірчих відносин з клієнтом, його комплексне
обслуговування, надання йому всебічної допомоги, сприяє розвитку
бізнесу клієнта.
Розробка і впровадження банківських інновацій передбачає такі
чотири основні етапи (рис.1).
Для того щоб обрати маркетингову стратегію впровадження
банківських інновацій, потрібно провести аналіз, як внутрішніх
можливостей банку, так і зовнішніх умов. Створюючи нові продукти і
послуги, банкам слід переслідувати не тільки особисту вигоду, а й
прагнути задовольнити очікувані потреби клієнтів.
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Етапи розробки і впровадження банківських інновацій
1-й етап. Збір та обробка інформації про стан ринку, аналіз
даних про потенційні потреби в нових банківських продуктах і
послугах
2-й етап. Розробка інноваційної стратегії банку, концепції
нового продукту і технології його впровадження на ринок
банківських послуг, підготовка документів, розробка технології
банківських операцій, навчання співробітників, визначення способів
впровадження продукту (послуг) в ринкове середовище,
випробування якості продукту серед клієнтів
3-й етап. Організація з просування інноваційного продукту
(послуги), його продаж клієнтам. Ключовими факторами успіху на
даному етапі є: правильний вибір політики ціноутворення,
визначення каналів руху товару, врахування життєвого циклу
банківського продукту (стадії – впровадження, зрілості, спаду).

4-й етап. Оцінка результатів реалізації інноваційних
продуктів (послуг) та економічне обґрунтування стратегії
оновлення продукції

Рис. 1. Маркетинг розробки і впровадження банківських інновацій
Ідеальним рішенням даної проблеми може стати реалізація єдиної
системи взаємних цінностей між банком і клієнтами. Переваги, які
можуть отримати учасники даної системи, представлені в таблиці 1
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Таблиця 1
Переваги інновацій в єдиній системі цінностей (банк – клієнт)
Учасник
інноваційних
перетворень
Забезпечує

Отримує

Банк

Клієнт

Створює пільгові банківські
продукти і нові способи
надання
послуг,
навчає
співробітників, використовує
високотехнологічне і сучасне
обладнання
Необхідну інформацію про
затребуваність реалізованих
продуктів і послуг, їх якість,
недоліки і переваги

Формує потребу в нових
банківських
продуктах,
створює попит на нові
товари
та
фінансові
послуги,
заявляє
про
існуючі недоліки
Знижки
на
послуги,
скорочення
термінів
розгляду операцій, нові
продукти з високим рівнем
ефективності.

Актуальним завданням для вітчизняного банківського сектора
сьогодні залишається формування інноваційного середовища, яке
сприяло б швидкому впровадженню банківських інновацій. Вважаємо,
що маркетинг є інструментом, що дозволяє максимально точно
вивчити і зрозуміти клієнтів, їх потреби і проблеми, вчасно
модернізувати існуючий асортимент, розробити нові продукти та
послуги, вивчити діяльність конкурентів і ситуацію на ринку. Окрім
цього, необхідно постійно підтримувати ділову репутацію і
корпоративну культуру банку, його імідж, тому маркетингова
діяльність кожного працівника і кожного підрозділу банку – це
невід'ємна частина прогресу впровадження інновацій банку.
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ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ЕКОЛОГІЧНО СЕРТИФІКОВАНОГО
ВИРОБНИЦТВА
Екологічне спрямування глобального екологічно безпечного
виробництва за умов його високої економічної та екологічної
ефективності набуло сьогодні високої актуальності. Міжнародні
стандарти серії ISO 14001 встановлюють вимоги до систем
екологічного менеджменту, щоб надати організаціям (компаніям,
підприємствам, виробникам) ефективний інструмент для розроблення
політики і визначення задач задля досягнення зменшення негативного
впливу на навколишнє середовище. Використовуючи цей інструмент,
виробники здобувають можливість отримати додаткову конкурентну
перевагу та покращити свій імідж як на регіональному рівні, так і в
масштабах країни.
Багаторічна практика розвинених країн світу демонструє
екологічні,
екологічні
та
соціальні
переваги
екологічно
сертифікованого виробництва, що свідчить про перспективність
запровадження
такого
способу
виробництва
вітчизняними
підприємствами з метою задоволення
потреб споживачів
сертифікованою продукцією та сприяння розвитку внутрішнього і
зовнішнього ринків екологічної продукції [1]. Додатковим є ефект
забезпечення фінансової стабільності та прибутковості для
самовдосконалення, зростання професіоналізму та екологічної
відповідальності працівників, а також впровадження кращих практик
міжнародного досвіду.
За даними світової організації зі стандартизації динаміка кількості
виданих підприємствам в світі сертифікатів серії ISO 14001 має
позитивний характер (рис.1). Згідно з офіційним даними Міжнародної
організації зі сертифікації, станом на 2015 рік кількість таких
підприємств склала 319324 од., річний приріст – 22588 виробників
(рис.1). Щодо сільськогосподарських підприємств, то їх кількість
сягнула 2282 [5]. Протягом досліджуваного періоду більшість регіонів
продемонструвала зростання частки екологічно сертифікованих
виробництв. Зокрема, частка Східно-азійського і Тихоокеанського
498

регіону зросла на 3 %, проте частка Європейського регіону
зменшилась на 4 %, що зумовлено по-перше активнішою участю у
екологічно сертифікованому виробництві підприємств менш
економічно розвинених проте більшими за площею регіонів, і по-друге
збільшенням обсягу інвестицій у країни з перехідною економікою та
економікою, що розвивається.
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243393

2010

239880
222974
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188574
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2007
2006

154572
128211

Рис. 1. Світова динаміка кількості виданих сертифікатів серії ISO
14001, 2006 - 2015 рр.
Джерело: [5].
Щодо галузевого складу сертифікованих за стандартами
Міжнародної системи управління навколишнім середовищем серії ISO
14001 підприємств станом на 2015 р., переважають підприємства
галузі будівництва (18 %), виробництва металу та металевих виробів
(10 %), електротехніки, оптики (9 %), суб’єкти оптової та роздрібної
торгівлі, ремонту автотранспортних засобів (7 %), машинобудування
(6 %) [2]. Частка підприємств галузі сільського господарства,
рибальства склала лише 1 %. Проте, необхідно зазначити що
простежується загальна позитивна динаміка кількості виданих за
останніх 10 років сільськогосподарським підприємствам сертифікатів
Міжнародної системи управління якістю серії ISO 14001 в світі. У ході
дослідження встановлено, що більшість респондентів – (46,7 %), серед
видів екологічно безпечної продукції роблять вибір на користь
продуктів харчування, основою яких є сільськогосподарське
виробництво. Крім того, 29,3 % споживачів купують екологічно
499

сертифіковане дитяче харчування, 18,6 % – косметичні вироби, 3,9 % –
побутову хімію, 1,5 % – інші сертифіковані вироби, серед яких одяг,
канцелярські вироби та предмети декору та інтер’єру.
У досліджуваний період Італія не тільки залишилась лідером за
кількістю сертифікованих підприємств (22350 станом на 2015 р.), але й
продемонструвала суттєвий приріст – на 5010 підприємств у
порівнянні з 2011 роком. Також, за офіційними даними Міжнародної
організації зі стандартизації, у досліджуваний період значний приріст
кількості сертифікованих виробництв спостерігався у Туреччині
(121%), Румунії (43%), Швейцарії (34%) та Німеччині (32 %) [3].
Проте, у деяких європейських країнах, навпаки, спостерігалось
зменшення кількості екологічно сертифікованих підприємств (Іспанія,
Франція, Чехія та ін.)., що частково було зумовлено нестабільним
політичним становищем як у світі, так і в цих країнах; передкризовими
явищами та перенесенням виробничих потужностей у країни що
розвиваються з дешевшою робочою силою.
Базовою
передумовою
для
запровадження
екологічно
сертифікованого сільськогосподарського виробництва є динамічний
розвиток ринку сертифікованої продукції. Так, Швейцарський ринок
екологічно
сертифікованої
сільськогосподарської
продукції
демонструє довгострокову тенденцію до значного зростання не
піддаючись впливу жодних негативних економічних чинників та у
2015 р. досягнув 1,5 млрд євро. Німеччина ж має найбільший ринок
екологічно сертифікованих продуктів в ЄС, ємність якого у 2015 р.
перевищила 8,6 млрд євро. а на світовому рівні поступається лише
США – 35,8 млрд євро [2]. Експерти FIBL відзначають що середні
темпи росту ринку екологічно сертифікованої продукції в ЄС
складають 10% на рік [4].
Розвиток виробництв екологічно сертифікованої продукції також
слід розглядати як потенціальне джерело зменшення соціальної
напруги на сільських територіях шляхом скорочення рівня безробіття
сільського населення. Встановлено, що у досліджуваний період
склалась тенденція до зниження потреби роботодавців у працівниках,
залучених у сільське господарство. У 2015 р. ця потреба склала всього
1,2 тис. осіб, що становить всього 41 % від попиту у 2011 р. (2,9 тис.
осіб). Також зменшилась кількість зайнятих у сільському господарстві
працівників – з 714,6 тис. ос. у 2011 р. до 597,6 тис. ос. у 2015 р., що
свідчить про скорочення робочих місць. Саме тому, екологічно
сертифіковане сільськогосподарське виробництво як трудомістка
галузь, може стати одним із шляхів вирішення проблеми зайнятості у
сільській місцевості.
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Отже, враховуючи розмір, темпи зростання та географічне
положення, найбільш перспективним для вітчизняних виробників на
сьогодні є ринок ЄС. Посиленню ролі екологічної сертифікації
виробництва при створенні кооперативних сільськогосподарських
об’єднань може сприяти наукове обґрунтування та імплементація
мотиваційних механізмів залучення вітчизняних аграрних виробників
до процесу запровадження сертифікованого виробництва, прецедентне
використання міжнародних сертифікатів у маркетинговій діяльності
підприємств, визначення конкретних преференцій з боку держави.
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РИНОК СИРУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Молочна галузь України є однією з провідних в агропромисловому
комплексі, а виробництво сиру є її вагомою складовою. В структурі
молокопереробної галузі країни виробництво сиру складає близько 10
%. Український ринок сирів сьогодні є одним з основних сегментів
українського харчового ринку, який динамічно змінюється [13].
У теперішній час виробництвом сирів в країні займаються більше
ніж 150 підприємств, 2/3 із яких виробляють тверді сичужні сири,
решта – м’які та перероблені (плавлені). На українському ринку сирів
спостерігається не тільки висока конкуренція, але й очевидна
тенденція до консолідації ринку – великі виробники витісняють
середні й малі підприємства, оскільки в останніх недостатньо
фінансових засобів для удосконалення і модернізації виробництва.
Так, понад 60 % продукції, представленої на українському ринку,
випускається такими компаніями: «Бель Шостка Україна»,
«Гадячсир», «Дубномолоко», «Клуб сиру», «Мілкіленд-Україна»,
«Моліс», «Молочний Альянс», «Терра Фуд». Дані компанії утримують
свої лідерські позиції завдяки значним капіталовкладенням, постійній
модернізації виробництва, оновленню технічної бази та розширенню
асортименту [3].
Ринок сирів України традиційно представлений твердими сирами
(«Російський», «Голандський», «Сметанковий» та інші) і тільки
невеликою кількістю м’яких сирів, тоді як європейські країни
(Німеччина, Франція, Італія й інші) традиційно славляться
вишуканістю асортименту м’яких сирів. Крім розширення
асортименту м’яких сирів приділяють значну увагу підвищенню їх
харчової цінності, насамперед отриманню сиру з максимальною
концентрацією всіх складових частин молока [1,3].
На українському ринку твердих сирів спостерігаються негативні
тенденції до зниження обсягів виробництва, споживання та експорту.
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Існує цілий ряд факторів, через які працювати в цій сфері з кожним
роком стає все складніше. Проблеми, з якими стикаються виробники
твердого сиру в Україні:
 високі ціни на якісну сировину;
 застаріле обладнання;
 зростання цін на енергоносії;
 висока конкуренція;
 зниження споживання сиру українцями;
 обмежені можливості виходу на нові зовнішні ринки;
 митні бар'єри;
 неефективна система збуту і реалізації продукції.
Аналіз ринку сирів показує, що є достатня їх пропозиція в Україні.
Попит на сири та їх споживання щорічно збільшується. На думку
експертів Україна має всі потужності для розширення експортних
можливостей. Для цього в першу чергу необхідно проводити контроль
якості продукції, налагоджувати логістику, постачати фермерські
господарства обладнанням, яке забезпечить збереження всіх корисних
речовин у молоці при транспортуванні.
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SWOT АНАЛІЗ СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОКОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
В кризових умовах господарювання актуальною для вітчизняних
сільськогосподарських підприємств, які опиняються на межі
банкрутства є необхідність розробки дієвого механізму поширення
знань, досвіду та достовірної інформації, який сприятиме успішному
проведенню заходів для їх економічного оздоровлення.
Розвиток ринкових відносин, зміна державної форми власності,
створення
різних
сільськогосподарських
формувань
та
перепрофілювання працівників привело до організації в Україні
інформаційно-консультативної діяльності
Визначною функцією сільськогосподарських інформаційноконсультаційних служб є надання допомоги сільськогосподарським
підприємствам в розробці стратегії їх розвитку. Важливе місце в
діяльності консультаційних служб займає наука, це, насамперед,
робота з організації зустрічей, семінарів, курсів, фермерських гуртків
самоосвіти.
Досвід таких країн як Латвія, Литва, Польща, Чехія, Угорщина,
Румунія, Словенія та ін. підтверджує високу ефективність
сільськогосподарського консультування як інструменту, що сприяє
інноваційним процесам в аграрному секторі.. Така політика
пояснюється тим, що інноваційний розвиток аграрного сектору
визначається на сьогодні не тільки кількістю і якістю науковотехнічних розробок, а й перш за все, масштабами і темпами їх
освоєння на виробництві [2].
В Україні сільськогосподарські дорадчі служби функціонують в
усіх областях, їх діяльність регламентується рядом нормативноправових актів, а саме: Закон України «Про сільськогосподарську
дорадчу діяльність» від 17.06.2004 № 1807-IV; Наказ Міністерства
аграрної політики України «Про затвердження Положення про
кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та
сільськогосподарського експерта – дорадника» (від 26.04 2005 р. №
176); Наказ Міністерства аграрної політики України «Про професійне
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навчання дорадників та експертів-дорадників» (від 11.07.2005 р. №
311);
Концепція
формування
державної
системи
сільськогосподарського дорадництва, затверджена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. № 1098 [3].
Ми погоджуємося із твердженням Н.В. Бондарчук, яка наголошує
на доцільності організації інформаційно-консультаційної служби на
базі науково-дослідних і освітніх установ [1].
В Дніпропетровській області прикладом сільськогосподарських
інформаційно-консультаційних служб є створене 22 вересня 2005 року
ТОВ «Дніпропетровська сільськогосподарська дорадча служба».
Однією з необхідних умов економічного оздоровлення
сільськогосподарських
підприємств,
є
своєчасне
виявлення
проблемних аспектів діяльності, ще на етапі виникнення кризової
ситуації. Кваліфікована консультаційна допомога забезпечить
керівників сільськогосподарських підприємств теоретичними та
практичними навичками вирішення кризових ситуацій.
При організації агроконсалтингової діяльності в сільському
господарстві важливо сформувати кадровий потенціал, як з фахівців
універсалів, так і з вузькопрофільних фахівців з конкретних питань
інноваційного розвитку. Такий підхід дозволить максимально
використовувати робочий час фахівців, адже питання, з якими
приходять клієнти, можуть відноситись до різних галузей знань, і
вимагають різного ступеня опрацювання. В умовах кризи, попит на
консультаційні послуги не значний, а економічний стан більшості
сільськогосподарських підприємств є збитковим, отже утримувати
великий штат високооплачуваних фахівців консультаційним службам
не доцільно. В зв’язку з цим надання консультаційних послуг
працівниками галузевих вищих навчальних закладів та навчальнонаукових інститутів, є досить перспективним напрямком.
Кризовий стан економіки України має негативні тенденції, тренди
і прогнози для вітчизняних сільськогосподарських підприємств. Все
частіше виникає необхідність в проведенні економічного оздоровлення
сільськогосподарських підприємств, тому потреба в консультаційних
послугах вузькопрофільних фахівців в умовах сьогодення набуває все
більшої актуальності. Для організації агроконсалтингової діяльності в
Дніпропетровській
області,
необхідно
виявити
проблеми
сільськогосподарських товаровиробників, та визначити сильні і слабкі
сторони, які впливають на їх розвиток. Для визначення доцільності
впровадження агроконсалтингової діяльності вважаємо доцільним
провести SWOT аналіз інноваційної активності та ринку
консультаційних послуг в області (1).
505

Таблиця 1
SWOT аналіз стану інформаційно-консультаційної діяльності в
сільському господарстві Дніпропетровської області
Сильні сторони
Слабкі сторони (Weaknesses)
(Strengths)
1. Реалізація
єдиної
1. Недостатнє фінансування
комплексної стратегії розвитку сільськогосподарських
сільського господарства та консультаційних
служб
з
сільських територій на 2015- обласного бюджету.
2020 роки.
2. Недостатність
2. Високий
науковий кваліфікованих
кадрів
для
потенціал галузевих ВНЗ та здійснення
консультаційних
навчально-наукових
послуг.
інститутів.
3. Відсутність
ринку
3. Підвищення
інформаційних послуг.
конкурентоздатності
4. Відсутність у більшості
сільськогосподарської
сільськогосподарських
продукції на підприємствах, підприємств фінансових ресурсів
які активно впроваджують у для оплати висококваліфікованих
виробництво
інноваційні спеціалістів
для
розвитку
технології та техніку.
діяльності.
Можливості
Ризики та загрози (Threats)
(Opportunities)
1. Інтенсифікація
1. Вступ України до ЄС і
використання наукового та втрата
конкурентоздатності
консультаційного потенціалу вітчизняних товарів.
всіх суб’єктів консультаційних
послуг.
2. Необхідність
створення
єдиного
інформаційного центру для
сільськогосподарських
підприємств.
Враховуючи
важливість
діяльності
сільськогосподарських
підприємств для Дніпропетровської області, доречно виділити
напрямки розвитку консультаційної діяльності для впровадження в
діяльність сільськогосподарських підприємств, в основі яких, повинні
бути такі важливі елементи [4]:
джерела фінансування консультаційних послуг з подолання
кризи, на базі наукових і освітніх центрів Дніпропетровської області;
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поліпшення платіжної дисципліни, нормування запасів;
методики оцінки ефективності використання консультацій
фахівців для сільськогосподарських підприємств;
механізми
державного
стимулювання
співпраці
консультуючих організацій з сільськогосподарськими підприємствами.
Аналіз сильних і слабких сторін стану інформаційноконсультаційної діяльності для сільськогосподарських підприємств
Дніпропетровської області з точки зору потенціалу розвитку
агроконсалтингового центру з питань економічного оздоровлення
свідчить, що:
більшість сильних сторін не є перевагами області, так як вони
властиві й іншим областям;
більшість переваг нейтралізується аналогічними недоліками,
зокрема брак власних ресурсів у сільськогосподарських підприємств,
рівень
державної
підтримки,
нерозвиненість
інформаційної
інфраструктури.
Однак, необхідно відзначити достатній потенціал для ефективного
розвитку інформаційно-консультаційної діяльності в сільському
господарстві, що насамперед пов’язано з функціонуванням в
обласному центрі Дніпропетровського державного аграрноекономічного університету, який є важливою ланкою в забезпеченні
висококваліфікованими
консультантами,
а
саме
науковопедагогічними працівниками.
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ВПЛИВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
Управління державним боргом - це сукупність заходів
держави з виплати відсоткових доходів кредиторам і погашення
позик, зміни умов уже випущених позик, визначення умов і
випуску нових позик. Під час управління державним боргом,
передусім зовнішнім, треба шукати варіанти, які б мінімізували
втрати для держави і населення [1].
Метою управління державним боргом є досягнення
стабільного економічного розвитку, забезпечення необхідних
темпів приросту ВВП та повної зайнятості, стримування
інфляційних процесів, забезпечення фінансування соціальних
програм, формування достатніх обсягів кредитних ресурсів для
розвитку підприємницької діяльності, залучення необхідних
обсягів (і відповідної структури) іноземних інвестицій.
Основними методами управління державним боргом є:
- конверсія;
- рефінансування;
- уніфікація;
- обмін облігацій за регресивним співвідношенням;
- відстрочення погашення;
- анулювання позики.
Управління державним боргом здійснюється при тісній
взаємодії і співпраці різних міністерств та відомств, які несуть
відповідальність за розробку та реалізацію ефективної боргової
стратегії держави. В управлінні державним боргом України беруть
участь: Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів
України, Національний банк України, Державна казначейська
служба України. Державне управління залученням коштів, як
правило, здійснюється в контексті бюджетного процесу, де
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законодавчо встановлюються граничні розміри боргу і державні
гарантії його повернення. Мета політики управління боргом —
одержати найвищий ефект від фінансування за рахунок
запозичених коштів та уникнути макроекономічних труднощів і
проблем платіжного балансу в майбутньому.
Головними причинами виникнення державного боргу є :
- хронічний дефіцит державного бюджету;
- перевищення темпів зростання державних видатків над
темпами зростання державних доходів;
- розширення економічної функції держави;
- залучення коштів нерезидентів з метою підтримки
стабільності національної валюти.
Зміни показників державного та гарантованого державою
боргу України впродовж 2012-2016 рр. свідчать що в Україні на
кінець 2016 року плановане боргове навантаження складає 86,0 %
ВВП, тобто воно вдвічі перевищує оцінку економічно
обґрунтованого критичного боргового навантаження для
української економіки [2;3].
Контроль за ризиками, пов’язаними з управлінням державним
(місцевим) боргом, регламентується постановою Кабінету
Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення
контролю за ризиками, пов’язаними з управлінням державним
(місцевим) боргом” від 01.08.2012 № 815 [4].
Ефективне
управління
державним
боргом
включає:
мобілізацію коштів з метою забезпечення фінансування програм,
не перекритих іншими (крім пов'язаних з державним боргом)
джерелами;
організацію
раціонального
використання
мобілізованих ресурсів; погашення одержаних в борг коштів за
умовами і строками; обслуговування державного боргу у розмірах
і структурі, узгоджених з кредиторами.
Таким чином,
в умовах сьогодення система управління
ризиками державного боргу має бути істотно посилена.
Невід’ємним елементом системи управління ризиками у сфері
державного
боргу
мають
бути
аналіз
і
моніторинг
макроекономічних ризиків, які впливають на стан державних
фінансів і боргову спроможність уряду. Можна запропонувати
такі заходи: здійснити операцію зі зворотного викупу облігацій
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після проведення реструктуризації, активізувати структурні
реформи у секторі загальнодержавного управління, посилити
взаємодію України з іншими міжнародними фінансовими
інститутами та урядами країн для формування потоку іноземних
інвестицій. Борговий фактор є визначальним у процесі
структуризації видатків бюджету та врівноваження платіжного
балансу України.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
На сьогодні зовнішньоекономічна діяльність є одним із
найважливіших аспектів розвитку економіки України, що включає в
себе поступове відмовлення країни від монополії на зовнішню
торгівлю. Підприємства мають право самостійного виходу на
іноземний ринок.
Особливістю діяльності підприємств кондитерської галузі є
постійне посилення конкуренції між ними. Підприємства мають
активно вирішувати питання оцінки стратегії своєї поведінки як у
перспективі, так і сьогодні та визначати рівень стійкості на цьому
ринку.
Дослідження зовнішньоекономічної діяльності кондитерської
галузі висвітлювалися у працях І. В. Багрова [1], Н.М. Тюріна [2], М.І.
Дідківський [3], О.С. Галушко[4],
Ученими було обґрунтовано
потребу у необхідності вивчення ринку кондитерських виробів та
активного збуту продукції на зовнішньому ринку. Але залишаються
проблеми, що потребують подальшого вирішення; а саме, розробка
комплексного підходу до формування ефективного ринку збуту та
точне окреслення факторів впливу зовнішньоекономічної діяльності
(ЗЕД).
У зовнішньоекономічній діяльності бере участь велика кількість
підприємств в тому числі і кондитерські. Основними компаніями на
українському кондитерському ринку є - Кондитерська Корпорація
«ROSHEN», Компанія «КОНТІ», які входять в ТОП-100
кондитерських компаній світу за підсумками 2016 року. Чистий
продаж яких становить: «ROSHEN» - 800 млрд. дол. США, «КОНТІ» 469 млрд. дол. США.
Одним із найрозвинутіших ринків кондитерської галузі є
український, обсяг виробництва якого складає близько 3 % ВВП
країни. (табл. 1), [5].
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Таблиця 1
Обсяг виробленої продукції
Найменування продукції

Обсяг виробленої продукції
2013
2014
2015
2016
134208
19076
116136 118923

Торти і вироби кондитерські, т
Печиво солодке, вафлі та
вафельні облатки, т
Шоколад і аналогічні вироби з
вмістом какао, т
Вироби шоколадні, т

76919

60207

34528

36264

20787

18790

16923

20741

1767

884

373

356

Цукерки шоколадні із вмістом
алкоголю (крім шоколаду в
брикетах), т
Цукерки шоколадні , т

36522

20911

16221

16385

36522

86381

59541

52286

Карамелі, тофі (ірис)
солодощі аналогічні, т

та

74357

70515

83700

75591

Шоколад білий, т
Вироби кондитерські з цукру
інші, н.в.і.у., т
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У 2016 році порівняно з 2013 роком , загальний обсяг виготовленої
продукції зменшився на 18,17 %.
Обсяг виробництва є показником того яка частка товару
українських виробників буде імпортована за кордон, що дає змогу не
тільки забезпечити потреби внутрішнього ринку, а й створити значний
експортний потенціал (табл. 2) [5].
Таблиця 2
Експорт та імпорт товарів кондитерської галузі
Експорт

Імпорт

Роки

Од.
вимі
ру

Кількість
67482828,5

Варт.,
тис.дол.С
ША
123876,7

Кількість
14452477,7

Варт.,
тис.дол.СШ
А
44010,6

2014

кг

2015

кг

75954827,6

104300,2

7605188,0

22888,5

2016

кг

77457687,3

104453,9

8493614,2

26341,5

2017 січ-лип

кг

44100606,4

61115,6

5847135,2

16755,3

Кількість експортованого товару збільшилась на 12,88%, коли у
вартісному вимірі зменшилась на 38,07%. Обсяги імпортованих
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кондитерських виробі відносно зменшились у 2016 році порівняно з
2014 роком як у кількісному – 41,23% так і у вартісному – 41,15%
вимірі. Якщо в 2014 році нами було імпортовано близько 14,45 тис. т.,
то у 2016 році цей показник становив 8,49 тис. т. Що свідчить про
задоволення внутрішнього попиту вітчизняною продукцією.
Зменшення обсягу виробництва кондитерської галузі, спад
експортного потенціалу країни – свідчить про, недостатньо високий
рівень управління зовнішньоекономічною діяльністю. Тож автором
було розроблено наступну модель факторів, що впливають на
зовнішньоекономічну діяльність підприємств (рис. 1).
ресурсні
виробничі

Внутрішні

технологіч
ні
інформаці
йні

Фактори
впливу на
ЗЕД

політичні
Зовнішні

законодав
чо-правові
економічні

Рис. 1 Фактори впливу на зовнішньоекономічну діяльність
При ефективному та доцільному використанні описаних автором
факторів впливу на зовнішньоекономічну діяльність, підприємства
кондитерської промисловості матимуть стабільну позицію на
зовнішніх ринках.
Створення функціональної системи управління ЗЕД на
підприємстві потребує наявність достатньої кількості ресурсів для
ефективної діяльності на зовнішніх ринках, наявність навичок
стратегічного планування діяльності підприємства, ефективної
системи інформаційного забезпечення підприємства, що допоможе
створити відповідні конкурентні переваги на зовнішньому ринку.
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Головним
чинником
забезпечення
розвитку
держави
є
зовнішньоекономічна діяльність. Адже її рівень, насамперед, впливає на
стабільність економічних процесів, розвиток економічного потенціалу та
забезпечує гідний рівень як окремим підприємствам, так і державі в
цілому. Тому вона є невід’ємною складовою регулювання всіх
економічних процесів на ринку.
Зовнішньоекономічна діяльність кожної держави характеризує стан та
динаміку економічних процесів за допомогою обсягів експорту та
імпорту. Саме вони характеризують ефективність розвитку економіки чи
її занепад, показують рівень конкурентоспроможності на ринку та
відтворюють рентабельність підприємств, які мають вагомий вплив на
економічний стан країни. Багато дослідників зовнішньоекономічної
діяльності (ЗЕД) вивчають проблеми співвідношення експортно –
імпортних операцій, фактори впливу на обсяги реалізації продукції
(товарів, послуг) за кордон та забезпечення внутрішнього ринку
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імпортними товарами. Однак, у зв’язку з постійними змінами в
економічному середовищі актуальність даної проблеми залишається
постійною. Тому, метою дослідження є аналіз стану, перспектив розвитку
ЗЕД та обгрунтування пріоритетності експортно – орієнтованої діяльності
підприємств.
Експорт та імпорт товарів є основними складовими ЗЕД. Експорт
товарів – це реалізація вітчизняної продукції на умовах зовнішньої
торгівлі іншим країнам. Найвищий рівень експортних поставок належить
високорозвиненим країнам зі стабільною економікою та високою
конкурентоспроможністю на ринку праці. Імпорт – це купівля такої
продукції чи товарів, якої потребує країна для збільшення рівня розвитку
та активного насичення свого внутрішнього ринку необхідними
ресурсами. За останнє п’ятиріччя в Україні відслідковується тенденція до
зниження обсягів як експортних, так і імпортних товарів (Рис. 1).
тис.дол. США
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40000000
20000000
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Рис. 1 Обсяги експорту та імпорту товарів України з 2013 року по
січень – липень 2017 року, тис. дол. США [1].
Рівень експорту та імпорту з 2013 року по січень-липень 2017 року
знижується з кожним роком. Зокрема, у 2013 році показник експорту
становив 63312022,1 тис. дол. США, а у 2017 році становить тільки
23854635,3 тис. дол.США. Ідеться передусім про те, що попит на
вітчизняну продукцію стає меншим, а рівень економічного потенціалу
знижується. Крім того, у 2013 році рівень імпорту становив 76963965,4
тис. дол. США, а у 2017 році - 26562996,8 тис. дол.США. З одного боку,
зменшення імпортних товарів на територію країни означає те, що вона з
кожним роком стає більш самостійною, орієнтується на вітчизняні товари
та не залежить від поставок інших країн. Однак, для України спад
імпортної діяльності спричиняє зниження економічного забезпечення
підприємств товарами та послугами. Основними причинами зниження
обсягів імпорту є:
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1) скорочення на споживчому ринку попиту на імпортні товари у
зв’язку зі зниженням доходів населення та підвищення цін на товари;
2) зменшення поставок матеріалів та сировини виробничим
підприємствам, оскільки їх кількість стрімко знижується.
Тому, важливим завданням України є вирішення існуючих
проблем щодо рівня обсягів експорту та імпорту. На розвиток ЗЕД
діють фактори впливу на мікро- та макроекономічному рівні, що дають
змогу проаналізувати основні чинники, які гальмують економічний
потенціал країни (табл. 1).
Таблиця 1
Класифікація чинників впливу на розвиток ЗЕД (узагальнено
автором за джерелами [2,3,4].
№
1

Ознаки
Виробничі

2

Ресурсні

3

Технологічні

4

Законодавчо
- правові

5

Економічні

6

Соціальні

7

Політичні

Чинники
-якість та кількість товарів;
-відповідність вітчизняної продукції міжнародним
стандартам;
-стан виробничих підрозділів;
-достатня кількість ресурсів на підприємствах;
-наявність різноманітного асортименту;
-рівень технологічного прогресу;
-ефективність інформаційного забезпечення;
-автоматизація та модернізація виробництва;
-наявність чітко сформованої законодавчої бази;
-відповідність законів України до законодавства ЄС;
-нормативно – правові акти зовнішньої торгівлі;
-залучення інвестицій в експортну діяльність;
-рівень конкурентоспроможності між підприємствами;
-способи та методи управління торгівлею;
-цінова політика на ринку товарів;
-рівень рентабельності підприємств;
-економічний потенціал галузей економіки;
-рівень життя та добробуту населення;
-відповідність доходів суспільства реальним цінам на
ринку;
-попит на вітчизняну продукцію та на імпортні товари;
-торгівельно - економічні зв’язки з зарубіжними
країнами;
-нестабільність політичного стану, воєнні конфлікти на
сході України, військові сутички;
-політичні реформи;

Основним чинником впливу на розвиток ЗЕД вважаємо
економічний тому, що стабільність економічного розвитку країни є
складовою наявності усіх інших ознак. За умов ефективного
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вирішення проблем пов’язаних із ЗЕД окреслимо основні перспективні
напрями розвитку експорту та імпорту в Україні:
1) завдяки збільшенню якості та кількості товарів на
підприємствах, відбудеться зростання торговельного обороту до
зарубіжних країн
2) покращення рівня технічного прогресу, збільшення
автоматизованих та модернізованих засобів виробництва, покращить
виробничий потенціал підприємства та попит на зарубіжних ринках
3) наявність чітко сформованої законодавчої бази встановить чіткі
та загальні вимоги для зовнішньої торгівлі, а прийнятті закони будуть
відповідати законодавству ЄС.
4) збільшення частки залучених інвестицій, рівня конкуренції,
введення ефективних способів та методів управління торгівлею,
покращить економічний потенціал, рентабельність підприємств та
попит на вітчизняну продукцію
5) досягнення стабільності політичного стану, зменшення воєнних
конфліктів на сході, зміцнить існуючі позиції та направить всі зусилля
на досягнення конкурентного рівня на ринку.
Тому, необхідно приділити увагу найвпливовішим чинникам, які, в
свою чергу визначають перспективи розвитку зовнішньої торгівлі.
Адже, їх покращення призведе до досягнення гідного рівня
конкурентоспроможності та зміцнить експортно – імпортні позиції на
ринку товарів з зарубіжними країнами.
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Важливим фактором економічного розвитку будь-якої країни є
рівень розвитку її зовнішньоекономічної діяльності.
Одним з
пріоритетних напрямків даної діяльності є покращення відносин з
іншими країнами, на взаємовигідних умовах, за допомогою
підвищення експортного потенціалу продукції.
З огляду на економічне становище, яке склалося в Україні за
останні роки, надходження коштів ззовні має вплив не лише на процес
зовнішньої торгівлі, а й на науково-технічний прогрес, підвищення
рівня життя населення, зміну кількісних та якісних показників
внутрішньо-економічної діяльності, а також впливає на процес
модернізації виробництва, який, в свою чергу, дає змогу покращити
умови праці, збільшити кількість робочих місць, підвищити
ефективність виробництва. Саме тому дослідження прямих іноземних
інвестицій є актуальним, і має вагоме значення для економіки країни, а
також підвищенні рівня експорту товарів.
Тому необхідно дослідити вплив прямих іноземних інвестицій на
зовнішньоекономічного потенціалу держави, а також динаміку
коливань обсягів експорту в залежності від зміни кількості зовнішніх
надходжень.
На сьогоднішній день, Україна зазнає значних змін у структурі
економіки, саме тому існує гостра необхідність у залученні коштів
ззовні. Це, насамперед, дасть змогу модернізувати виробництво,
провести переобладнання на підприємствах, що в свою чергу
підвищить конкурентоспроможність вітчизняної продукції не лише на
внутрішніх, а й на зовнішніх ринках, відповідно обсяги експортованих
товарів будуть зростати, що покращить стан внутрішньої економіки.
Тому доцільним буде розглянути рівень прямих інвестицій країн світу
для того, щоб проаналізувати динаміку залучених ззовні коштів
(рис.1).
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Рис. 1 Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в
економіці України (2010-2016 р.р) [4].
До 2014 року кількість прямих іноземних інвестицій в економіку
України поступово зростала. У 2014 році був пік іноземних
надходжень, і у наступні роки рівень надходжень різко пішов на спад.
Це звичайно негативно вплинуло на економіку країни, і було
зумовлено низкою причин, зокрема:
нестабільною економічною та політичною ситуацією в країні;
недоліками в законодавчій базі країни;
високим рівнем корупції.
Після аналізу загальних інвестицій в Україну доцільним буде
розглянути внески країн у відсотковому відношенні (рис.2).
Інші країни
Польща
16%
2%
Кіпр
22%

Віргінські США
острови 3%
3%

Франція
5% Австрія
Нідерланд
4%
и
Російська
19%
Федерація Велика
Британія
5%
Німеччина
6%
16%
Рис. 2 Структура прямих інвестицій (акціонерного капіталу) із
країн світу в економіці України [4].
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Також необхідно розглянути обсяги інвестицій з України в інші
країни (рис. 3).
Віргінські Латвія
острови
1%
1%
Російська
федерація
2%

Інші країни
2%

Кіпр
94%

Рис. 3 Структура прямих інвестицій з України за країнами світу
(виконано автором за даними [4]).
Найбільше інвестицій надходить від Кіпру, також значне
інвестування надходить з Нідерланд. А ось розвинені країни світу не
надають значного фінансування, це може бути пов’язане з тим, що
Україна неефективно використовує інвестиційні кошти. Доцільно
було б залучити ці кошти для підвищення якості виробленої продукції
та продуктивності виробництва, це дало б можливість налагодити
співпрацю з країнами-лідерами, і позитивно вплинуло на
зовнішньоекономічну діяльність держави.
Найбільш активна зовнішня політика ведеться з Кіпром. Але,
значна частина отриманих з цієї країни коштів, була виведена
українськими бізнесменами з території України з метою ухилення від
податків. Тому, для того щоб налагодити взаємовигідну співпрацю з
провідними
країнами
світу
необхідно
реформувати
зовнішньоекономічне законодавство, та встановити більш жорстку
антикорупційну політику.
Отже для того, щоб збільшити рівень експорту, необхідно,
залучатися підтримкою провідних країн світу, і співпрацювати з ними
на взаємовигідних умовах, це дасть змогу розширити ринки збуту
вітчизняної продукції, але для цього необхідно підвищити рівень
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конкурентоспроможності товарів, тому потрібно, в першу чергу,
внести зміни у встановленому законодавстві стосовно зовнішньої
політики, податковому, соціальному та інших законодавствах. По
друге необхідно розробити систему страхування від інвестиційних
ризиків для іноземного капіталу. Також, необхідною умовою є
посилення антикорупційної політики. Якщо вищезгадані зміни будуть
виконуватися інтенсивним шляхом, то Україна матиме можливість
залучити більшу кількість інвестицій, і за умови доцільного їх
використання, зовнішньоекономічний потенціал країни стрімко
зростатиме, що в свою чергу дасть потужний поштовх для подальшого
її розвитку.
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Житомирський національний агроекологічний університет
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ
ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ У СЕРТИФІКОВАНІЙ
АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ
Важливим аспектом трансформаційних перетворень у рамках
переходу до збалансованого розвитку є розширення ринку екологічно
сертифікованих
сільськогосподарських
продуктів.
Атрибути
збалансованого розвитку відповідають екологічним потребам
сучасного вибагливого споживача [3]. Еволюція екологічних потреб
сформувала систему, яка орієнтує виробництво і збут на задоволення
екологічних потреб і запитів суспільства, стимулювання попиту на
екологічно сертифіковану сільськогосподарську продукцію.
Оцінку відношення споживачів до екологічно сертифікованої
сільськогосподарської продукції проведено на основі анкетного
опитування жителів м. Житомира, загальна чисельність яких становить
271,3 тис. ос. Респондентами обрано чоловіки та жінки у віці від 16 до
60 років, які частіше за інших членів родини здійснюють покупки
продуктів харчування. З метою екстраполяції результатів опитування
на генеральну сукупність респондентів визначено репрезентативний
об’єм вибірки шляхом розрахунку довірчого інтервалу.
Отримані результати дослідження демонструють (табл. 1), що
основним фактором, який впливає на рівень екологічної свідомості
населення є місце проживання. Зокрема, чим крупніший населений
пункт, тим суттєвіше усвідомлення необхідності споживати екологічно
безпечні продукти харчування, а також тим більш інформованими
відносно екологічної сертифікації є покупці. Що ж стосується
розуміння змісту та особливостей екологічного маркування, то
освіченіші споживачі краще орієнтуються у цьому питанні. Також
встановлено, що чим вищим є рівень освіти, тим екологічно
свідомішими почувають себе опитані. Логічною вбачається суттєва
кореляція між розміром доходу та готовністю платити більше за
безпечну продукцію. Важливим при цьому є те, що заможніші люди
визнають себе екологічно свідомими і це свідчить про узгодженість
між фінансовими можливостями та попитом на екологічно
сертифіковану продукцію.
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Таблиця 1.Оцінка впливу факторів щодо споживання екологічно
сертифікованої продукції
Результативна ознака
Факторна ознака
вік

освіта

дохід

Парний коефіцієнт кореляції
Визнання необхідності споживати
екологічно чисті продукти

0,03

0,08

0,05

Визнання себе екологічно свідомим
споживачем

0,03

0,17

0,11

Розуміння
змісту
сертифікації

0,06

0,08

0,06

0,00

0,14

-0,03

0,07

0,05

0,24

Наявність знать
маркування

про

Готовність платити
безпечність продукції

екологічної
екологічне
більше

за

Критерій значущості коефіцієнт кореляції ( t-критерій Стьюдента)
Визнання необхідності споживати
екологічно чисті продукти

0,63

1,85

1,01

Визнання себе екологічно свідомим
споживачем

0,77

3,84

2,50

Розуміння
змісту
сертифікації

1,34

1,81

1,37

Наявність знань про екологічне
маркування

0,09

3,23

0,71

Готовність платити
безпечність продукції

1,60

1,05

5,55

екологічної

більше

за

Примітка: критичний рівень
1,96.

t -критерію Стьюдента становить

Варто звернути увагу на те, що 93,4 % респондентів вважають за
необхідне споживати саме екологічно чисті, безпечні для здоров’я та
довкілля товари. У розвинутих країнах світу складається така
тенденція, що покупці готові платати вищу ціну за екологічно
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безпечну продукцію [7]. Доплачувати за сертифіковану продукції
додаткові 10 % порівняно із цінами на традиційну продукцію готові
платити 59,3 % респондентів, з яких більшість – споживачі із доходом
нижче середнього; сплачувати на 20–30 % більше готові 32,2 %
опитаних, представлених споживачами із середнім і вище середнього
доходом. Щодо ціни більшої на 40–50 %, то її погоджуються
сплачувати лише 8,5 % населення, представленого переважно
респондентами із доходом вище 5 тис. грн, та середнім доходом.
Найбільша питома вага опитаних, неготових доплачувати
екологічність продукції, припадає на респондентів із рівнем доходу
нижче за середній. Натомість, основну масу готових платати більше
(85,8 %), формують споживачі із середнім та вище середнього
доходом. Саме тому масове виробництво екологічно сертифікованої
продукції має орієнтуватись на задоволення потреб споживачів із
середнім та вище середнього заробітком.
Отже, за допомогою соціологічного опитування отримано
інформацію щодо рівня обізнаності споживачів про екологічно
сертифіковану продукцію та виявлено позитивну тенденцією у
переважанні споживачів (74,2 %) готових сплачувати більшу ціну за
екологічно сертифікований товар. Споживачами екологічно
сертифікованої продукції можуть бути не тільки кінцеві покупці (вони
є в основному споживачами продукції харчування, екологічно чистих
товарів для побуту, засобів індивідуального захисту тощо), а й окремі
суб’єкти господарювання – виробники, переробники та державні
органи.
Одним із найзначніших методів мотивації виробництва екологічно
безпечних товарів споживачами є пред’явлення попиту на товари, що
містять екологічну складову, і відмова від традиційних
(неекологічних). Виробник завжди прагне випускати тільки таку
продукцію, яка користується попитом. Саме тому вітчизняне
сільськогосподарське виробництво потребує суттєвої модернізації
виробничих процесів, особливо їх екологічних аспектів, доведення їх
до відповідності міжнародним вимогам та стандартам.
Сучасне демонстративне споживання еволюціонувало із такого, що
стимулює надмірне споживання, до такого, що підтримує інноваційне
екологічне виробництво, створюючи додаткові можливості для
отримання як економічного прибутку, так і прибутку у вигляді
підвищення якості життя. Переважна більшість вітчизняних
споживачів вважають за необхідне споживати саме екологічно
сертифіковані товари, а також готові сплатити за них вишу, у
порівняні із традиційними, ціну. Серед видів екологічно безпечної
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продукції респонденти роблять вибір на користь продуктів
харчування. Споживачами екологічної продукції як в економічній, так
і в соціальній сферах, можуть бути не тільки індивідуальні покупці
(вони є в основному споживачами екологічно чистої продукції
харчування та екологічно чистих товарів для побуту), а й окремі
суб’єкти господарювання – виробники та держава.
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ
УКРАЇНИ
За даними Всесвітньої туристичної організації ООН внесок туризму
до світового ВВП становить близько 10 відсотків. Тому, розвиток
туристичної галузі України пов'язаний з діяльністю більш ніж 50
галузей, сприяє підвищенню рівня зайнятості, диверсифікації
національної економіки, збереженню і розвитку культурного
потенціалу, збереженню екологічно безпечного навколишнього
природного середовища, а також підвищує рівень інноваційності
національної економіки, сприяє гармонізації відносин між різними
країнами і народами. Крім того, туризм є одним із засобів реалізації
зовнішньої політики держави [1].
Туристична галузь у світовому господарстві є однією з основних
складових світового ринку послуг, найбільш потужних та динамічних
галузей, що розвиваються. В Україні туристична галузь є одним з
чинників інтеграції країни до європейської та світової спільноти.
З точки зору міжнародного туризму Україна має величезний
потенціал для розвитку туристичної галузі у довгостроковій
перспективі: є географічним центром Європи, має велику кількість
культурних, релігійних, природних заповідників, історико-культурних
та природні пам’яток, які внесені до всесвітньої культурної спадщини
ЮНЕСКО, а також ресурсів курортного та лікувального призначення.
Фінансово-економічна криза, що загострилася останніми роками,
події, пов’язані з анексією Автономної Республіки Крим та
проведенням антитерористичної операції на території Донецької та
Луганської областей, призвели до зменшення в’їзного туристичного
потоку, негативно вплинули на структуру туризму та реалізацію
туристичних можливостей країни на внутрішньому і зовнішньому
туристичному ринку. Фактично вдвічі зменшилася кількість іноземних
туристів. Україна втрачає популярність як туристичний напрям,
оскільки
у
потенційних
туристів
складається
враження
повномасштабної війни і країна сприймається як “гаряча точка” [1].
Проведення спортивних, культурних та музикальних заходів
європейського рівня в останні роки також підвищили інтерес
іноземних туристів до України.
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На пісенний конкурс "Євробачення-2017" загалом Україна
витратила на конкурс 20,4 мільйона євро (603 мільйони гривень). 328
мільйонів склали витрати з державного бюджету, 193 млн. - витрати з
бюджету Києва, 83 млн. – це кошти із оренди коментаторських кабінок
та інші комерційні надходження.
За даними керівництва пісенного конкурсу надходження від
продажу квитків становило 72,5 млн. гривень; з кошторису
"Євробачення-2017", то за попередніми підрахунками фактично було
витрачено з державних коштів близько 520 мільйонів гривень (17,6
мільйонів євро). 142 мільйони спрямовані на пост-оплату послуг та
товарів, які були придбані для організації та проведення пісенного
конкурсу.
За даними управління туризму Київської міської державної
адміністрації в Київ на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення2017" приїхало близько 60 тис. туристів: близько 20 тис. іноземців і 40
тис. внутрішніх туристів.
Водночас, зі вступом у дію безвізового режиму, значно
спростились подорожі за кордон ділового, спортивного, наукового та
розважального характеру.
Згідно з даними Державної прикордонної служби України,
5 799 360 громадян України станом на початок вересня 2017 року
відвідали ЄС протягом трьох місяців з моменту набрання чинності
безвізового режиму [2].
За даними Всесвітньої туристичної організації, кількість в’їздного
туризму у 2001 році складала 5,8 млн. осіб, а Україна займала 22 місце
у світовому рейтингу. За прогнозами на 2020 рік кількість туристів
становитиме 15 млн. осіб.
На сучасному етапі, як у більшості розвинених країн світу, так і в
Україні, все більше захоплює малий та середній бізнес процедура
франчайзингу, у тому числі і у туризмі.
В умовах слабкості інноваційної інфраструктури для власного
саморозвитку національних туроператорів спостерігається значний
приплив представництв транснаціональних корпорацій, які активно
просувають продукт ринку закордонного туризму та вважають наш
ринок перспективним та ємним [3].
Туристичні компанії країн, які знаходяться на вищих стадіях
процесу консолідації (поглинання, злиття та формування альянсів),
проявлятимуть увагу до угод по злиттю і поглинанню підприємств
менш консолідованих і таких, що мають істотно менший запас
фінансової міцності. Максимальну активність (в якості суб'єкта
консолідації) мають німецький і американський (США) туристичний
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бізнес (TUI Travel PLC, OTI Holding A.S., ін.), з іншого боку,
максимальний інтерес як об'єкти для міжнародного злиття і поглинань
представлятимуть туристичні сфери країн, що розвиваються (в тому
числі і України) [3].
Враховуючи специфічність туристичного продукту, як товару та
особливість виробництва туристичних послуг слід зважити на:
- недостатньо виражену схильність туристичного продукту до
структурних інноваційних змін;
- низький рівень наукоємності у процесах обслуговування, де
головним критерієм є експлуатація туристичних ресурсів, якість
наданих сталих пакетних послуг (розміщення, харчування,
транспортування та ін.);
- суттєву складову незмінних цінностей у складі турпродукту,
таких як: кроскультурні особливості гостинності та доброзичливості у
прийомі й обслуговуванні іноземних туристів; унікальний історичний,
культурний спадок, що є джерелом туристичної атрактивності;
етичність та самосвідомість у використанні туристичних ресурсів,
гармонійний розвиток туристичних дестинацій тощо;
- подекуди низький рівень продуктивності праці працівників,
задіяних в туристичному обслуговуванні, що інколи має соціальний
ефект, аніж матеріальний [4].
Розвиток інтеграційних процесів у сфері міжнародного туризму в
Україні вимагає, перш за все, сприяння процесу локалізації
військового конфлікту на сході країни, запровадження вдосконалення
законодавчої бази, що сприятиме інвестиційній привабливості галузі,
сприяння розвитку інфраструктури туризму та зниження негативний
вплив як внутрішніх, так і зовнішніх факторів навколишнього
середовища підприємств галузі.
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THE ANALYSIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
THROUGH THE PRISM OF REVERSE LOGISTICS
Social sustainability is part of the company’s concern for society and
environment which is expressed in corporate social responsibility.
Corporate social responsibility (CSR) includes activities that are not
required by law and do not contradict the enterprise, but at the same time
these activities provide it with social products and extend beyond its explicit
transactional interests [4, p. 117-127]. A similar view is also expressed by
T. Filipova who believes that social responsibility of the trader is
inseparably linked to the macro environment [6, с. 40].
The connection between the activities, involved in the process of
reverse logistics, social sustainability and corporate social responsibility can
be considered depending on the direction of action – outside the
organisation, interested parties and society, and within the company –
focused on the available human resources [5, p. 339-343].
Carter and Jennings aim to identify CSR through the prism of logistics
calling it “logistics social responsibility”. Their research focuses on the
manufacturing enterprise as part of the supply chain and from this point of
view the guidelines are aimed at identifying the specific activities included
in the scope of logistics social responsibility, establishing the prerequisites
and consequences of logistics social responsibility [2, p. 146]. CSR in the
field of logistics is manifested through reverse logistics, green supply chain
management, ecological purchase, choice of suppliers protecting the
environment, etc. [2, p. 148-149], [3, p. 145-186].
CSR combines four main aspects: economic responsibility – meeting
consumer needs of goods and services; legal responsibility – obedience to
legal regulations; ethical responsibility – building and implementing a
business without disturbing the accepted norms in society; volunteering and
philanthropy [1, p. 39-48].
CSR is aimed at maintaining a good relations with stakeholders.
Sustainable development includes three main dimensions – environmental,
economic and social. Social sustainability directly corresponds to the levels
of companies’ CSR development.
In a self-study, 140 questionnaires are sent. The number of returned
questionnaires are 29. After inspection, it was found that 26 survey cards
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can be used in the empirical analysis. The relative share of used
questionnaires compared to the total number of those which are sent is
18.57%. Potential enterprises are chosen depending on their membership in
national chambers and associations.
Table 1.
Summarised data of respondents
Occupie
d position
Owner
Director
Head of
department
Another
position

%
2
6.9
1
1.5
2
3.1
3
8.5

Number of
staff
under 10
employed
from 10 to 49
employed
from 50 to 99
employed
from 100 to
149 employed
from 150 to
199 employed
from 200 to
249 employed
from 250 to
299 employed
over 300
employed

%
2
6.9
4
6.2
3
.8
0
0
0
3
.8
1
9.2

Turnover for the
last year
up to 249 thousand
BGN
from 250 to 999
thousand BGN
from 1 to 2.99
million BGN
from 3 to 4.99
million BGN
from 5 to 9.99
million BGN
from 10 to 14.99
million BGN
from 15 to 49.99
million BGN
over 50 million
BGN

%
3
4.6
1
9.2
1
9.2
0
3
.8
3
.8
7
.7
1
1.5

As shown in Table 1, the majority of respondents are in managerial
positions – 61.5%. By number of staff, enterprises are at both extremes
73.1% have staff up to 49 employed, 3.8% of the enterprises have staff from
50 to 99 employed, and 22% of the enterprises have over 250 employed. In
terms of turnover, in 53.8% of cases, the turnover for the last year is up to
999 thousand BGN. 19.2% are with turnover ranging from 1 to 2.99 million
BGN while the remaining 26% have turnover of over 5 million BGN.

Fig. 1 Presence of defined rules for CSR
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In Fig. 1, the degree of respondents’ agreement on the availability of
defined CSR rules in their enterprise is presented. It can be seen that 57.1%
of respondents strongly agree or somewhat agree with the statement, 19% –
neither agree nor disagree, and 23.8% – somewhat disagree and strongly
disagree.

Fig. 2 The existence of a strategy for implementing CSR Standards
In 55% of the cases, respondents indicate that their enterprise has
developed a strategy for implementing CSR Standards (Fig. 2). The relative
share of those who neither agree nor disagree is 20%, and 25% – somewhat
disagree or strongly disagree with the statement.
The analysis of Fig. 3 shows that 22.2% of respondents strongly agree
with the statement that their enterprise is taking action to protect the
environment and human health. Those who somewhat agree are 27.8% of
the respondents. The relative share of the respondents who neither agree nor
disagree is 44.4%, and 5.6% – strongly disagree.

Fig. 3 The participation of the enterprise in actions taken on the
protection of the environment and human health
The theoretical and empirical analysis shows that:
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 In the field of logistics, particularly in reverse logistics, there are
many activities which can be perceived as manifestations of CSR;
 Empirical research shows that in the surveyed enterprises there is a
base for implementation and use of CSR in building the image of the
company;
 At this stage respondents believe that their companies have
established rules defining the scope of CSR;
 Based on the rules set out, a framework is established defining the
steps for introduction and implementation of CSR actions;
 When assessing the actions taken in accordance with CSR, a large
number of respondents cannot give opinion about the extent to which their
enterprise participates and supports the protection of the environment and
human health.
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СЕКЦІЯ 4
МОДЕЛЮВАННЯ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ
ЕКОНОМІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В
УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

533

УДК 339.94:658
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КарИЭИ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК МОЩНЫЙ
СТИМУЛ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА
В условиях углубления экономических реформ и либерализации
экономики Республики Узбекистан возрастает роль и значение
проблемы широкого привлечения иностранных инвестиций в
экономику для осуществления глубоких структурных сдвигов,
технического
перевооружения
производства,
роста
конкурентоспособности
продукции
Успешное
выполнение
поставленных задач обусловливает необходимость глубокого изучения
накопленного опыта решения проблемы привлечения иностранного
капитала в экономику страны, выработки новых подходов и методов
стимулирования. За последние годы в этой области сделано немало:
разработаны правовые основы и приняты соответствующие законы;
создана необходимая нормативная и методическая база оценки
инвестиционного климата в республике. Вместе с тем, изменение форм
и методов инвестиционного процесса, переход к проектам и
программам освоения и использования инвестиций, в том числе
иностранных, потребовали совершенствования сложившихся методов
и приемов стимулирования привлечения иностранного капитала с
учетом накопленного мирового опыта. Усилилось внимание к
экономическим и организационным механизмам их привлечения и
использования
Привлечение иностранных инвестиций является одним из
важнейших условий обеспечения структурных преобразований нашей
экономики, модернизации производства и роста экспорта.
Иностранные инвестиции, в первую очередь, должны быть направлены
в ведущие отрасли экономики, которые должны стать локомотивами
для обновления всей экономики и стабильного роста.
Инвестиции не случайно называют «топливом» экономики, её
кровью», пусковым механизмом для бизнеса. Их важность для
развития государства настолько очевидна, что эта тема стала
неотъемлемой частью многочисленных экономических публикаций. В
осуществлении структурных преобразований экономики Узбекистана
иностранные инвестиции играют чрезвычайно важную роль,
поскольку производительные силы республики нуждаются в крупных
капиталовложениях для модернизации и реконструкции, а внутренние
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источники финансирования инвестиций недостаточны. Поэтому
привлечение в широких масштабах иностранных инвестиций
преследует стратегические цели и является одним из важнейших
направлений проводимой государственной политики.
Важным фактором инвестиционного климата является система
финансово-экономических стимулов и льгот для иностранных
инвесторов, которая сориентирована на увеличение прямых
иностранных инвестиций в производственную сферу и, в особенности
в отрасли и производства, обладающие большим экспортным
потенциалом. Дальнейшее углубление экономических реформ
подразумевает выработку и осуществление новой стратегии
привлечения иностранных инвестиций, основанной не на "точечном"
инвестировании отдельных отраслей, производств, а на комплексном,
программно- целевом подходе, заключающемся в создании и
реализации целевых или комплексных инвестиционных программ,
охватывающих всю совокупность предприятий различных отраслей,
расположенных на одной территории. Это могут быть территориальнопроизводственные
комплексы,
специальные
экономические,
экспортные или другие зоны.
Причем наиболее важны не текущие краткосрочные программы, а
долгосрочные, рассчитанные на решение стратегически значимых
задач либерализации экономики. Указанные направления реализуются
по мере формирования необходимых условий и в прямой связи с
характером и масштабом общих экономических преобразований
оптимальных форм инвестиционной деятельности. К этим критериям
относятся: сфера деятельности и вид продукции (наукоёмкие,
технически сложные и т.д.); масштабы проекта (мелкий, средний,
крупный); стратегическая цель привлечения (от импорта оборудования
до использования производственно-управленческого опыта).
Изучение достоинств и недостатков существующих форм
привлечения иностранных инвестиций показывает, что наиболее
приемлемыми можно считать прямые инвестиции, так как они
характеризуются наличием долговременных интересов инвестора в
хозяйстве принимающей страны и обусловливают большую выгоду по
сравнению с внешними займами.
Сегодня можно смело констатировать, что Узбекистан переживает
период значительного инвестиционного подъёма. Теперь на повестке
дня стоит принципиально иная задача, количественные показатели
должны перерасти в качественные. Это и ориентация инвестиционных
потоков на развитие высоких технологий, и повышение
конкурентоспособности национальной экономики, и достижение
535

высокого
уровня
деятельности
государственных
структур,
ответственных за инвестиционную политику и совершенствование
деятельности судебных органов и масштабное инвестирование в
человеческий и социальный капитал.
За годы независимости в Республике Узбекистан создан
благоприятный инвестиционный климат, широкая система правовых
гарантий и льгот для иностранных инвесторов, разработана целостная
система мер по стимулированию деятельности предприятий с
иностранными инвестициями. Инвестиционное законодательство
Республики Узбекистан является одним из передовых в системе
законодательства стран СНГ, вобрав в себя основные положения
международного инвестиционного права, в частности, положения о
гарантиях
прав
иностранных
инвесторов,
предоставлении
определенных преференций для инвесторов и другие. Основой
правового регулирования в области привлечения иностранных
инвестиций в Республики Узбекистан являются Закон «Об
иностранных
инвестициях»,
Закон
«Об
инвестиционной
деятельности», Закон «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных
инвесторов», а также ряд нормативно-правовых актов, принимаемых в
форме решений Президента Республики Узбекистан и постановлений
правительства. С этой целью разрабатывается и реализуется
определенная
инвестиционная
политика,
формируется
соответствующий инвестиционный климат.
Сегодня в Узбекистане открываются новые горизонты для
вложения инвестиций – созданы самые благоприятные условия для
бизнеса, включая политическую и макроэкономическую стабильность,
установлены сильные гарантии защиты прав иностранных инвесторов
и для них предусмотрена обширная система льгот. Кроме того,
иностранных инвесторов привлекают низкие по сравнению с
соседними странами цены на жизненно важные для производства
сырье, материалы, энергоресурсы, высококвалифицированная рабочая
сила. Правительство Республики Узбекистан проводит активную
политику в целях создания наиболее благоприятных условий для
иностранных инвесторов. Говоря о формах участия иностранных
инвесторов в процессе приватизации в Узбекистане можно отметить
следующее. Иностранные инвесторы могут участвовать в процессе
приватизации
путем
приобретения
государственной
доли
собственности, реализуемой вышеперечисленными методами. В
основном, инвесторы заинтересованы в создании предприятия с
иностранными инвестициями, так как таким предприятиям
предоставлены большие налоговые льготы. Предприятие с
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иностранными инвестициями — это предприятие, в котором доля
иностранного инвестора в уставном капитале составляет не менее 30
%, а размер уставного фонда составляет не менее 150 тысяч долл.
США. Такую долю в 30 % можно выкупить в приватизированном
предприятии из числа тех пакетов акций, которые продаются на
фондовом рынке, затем перерегистрировать это предприятие в
Министерстве юстиции РУз в качестве предприятия с иностранными
инвестициями. Процесс привлечения иностранных инвестиций в
экономику республики осуществляется также в форме создания
совместных предприятий с участием иностранного капитала (СП). К
тому же это является одной из наиболее современных форм
организации производства в Узбекистане. Изучение достоинств и
недостатков существующих форм привлечения иностранных
инвестиций показывает, что наиболее приемлемыми можно считать
прямые инвестиции, так как они характеризуются наличием
долговременных интересов инвестора в хозяйстве принимающей
страны и обусловливают большую выгоду по сравнению с внешними
займами.
В докладе Президента нашей страны на заседании Кабинета
Министров, посвященном итогам социально-экономического развития
страны в 2016 году и определению важнейших направлений и
приоритетов экономической и социальной программы правительства
республики на 2017 год отмечено, что в экономику инвестировано
более 16,6 миллиарда долларов США, или на 9,6 процента больше, чем
в 2015 году. Завершена реализация 164 крупных инвестиционных
проектов общей стоимостью 5,2 миллиарда долларов США [1].
Подводя итог сказанному, можно сделать однозначный вывод:
осуществление рыночных реформ в Узбекистане, включая углубление
процессов
приватизации,
достижение
макроэкономической
стабилизации и обеспечение устойчивого экономического роста,
коренные
структурные
преобразования
в
национальном
народнохозяйственном комплексе неразрывно связаны с проведением
активной инвестиционной политики.
Список использованой литературы:
1. Доклад Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам
социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшим
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АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО
ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
У структурі фінансового менеджменту суб’єктів господарювання
ключове місце займає фінансове планування. Його розглядають як процес
підготовки управлінських рішень перспективного виміру, що прямо чи
опосередковано впливають на розрахунок потреби фінансування
господарської діяльності та забезпечення збалансованості джерел
фінансування за плановими потребами виробничо-комерційної та інших
видів діяльності. Для реалізації цього процесу необхідне відповідне
аналітичне забезпечення, яке розглядається як система доказів і
аргументацій до параметрів фінансового плану.
Аналітичне забезпечення фінансового планування розглядається у двох
площинах: у площині перспективного планування (аналіз і оцінка
фінансової стратегії та прогнозування фінансових показників) і у площині
поточного планування (розробка бізнес-планів календарного року,
платіжного календаря, касового плану та кредитного плану).
Вибір і обґрунтування фінансової стратегії передбачає два комплекси
аналітичних досліджень:
 аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища фінансового
менеджменту;
 аналіз виконання фінансових планів минулих періодів і оцінка
резервів реалізації місії суб’єктів господарювання.
Основними завданнями аналітичного забезпечення перспективного
фінансового планування є:
 визначення обсягу і структури активів підприємства та їх
оптимізація;
 визначення обсягу і структури капіталу підприємства та
раціоналізація капіталопотоків відповідно до фінансової стратегії;
 якісна параметризація фінансового стану за фінансовою стійкістю,
платоспроможністю, оборотністю активів і капіталу та ризиковістю
фінансових операцій;
 стратегічна параметризація грошових потоків за видами діяльності.
Аналітичне забезпечення фінансових операцій у системі бізнеспланування здійснюється за такою системою аналітичних завдань:
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 аналітичні оцінки величини доходів в цілому, за видами діяльності,
за періодами.
 аналітичні оцінки суми витрат за видами діяльності та за
періодами;
 обґрунтування суми оборотних активів та їх структуризація;
 обґрунтування обсягу та структури джерел покриття потреб в
оборотних коштах за рахунок власного і залученого капіталу;
 оптимізація грошових потоків за критеріями фінансової стійкості і
платоспроможності.
Для реалізації бізнес-планів складається аналітична основа
оперативного фінансового планування, спрямованого на складання:
платіжного календаря касового плану та кредитного плану.
При складанні платіжного календаря здійснюють такі аналітичні
роботи:
 забезпечення збалансованості грошових надходжень і витрат у
часі;
 резервування збалансованості грошових потоків;
 мобілізація резервів непродуктивного використання коштів та змін
зовнішнього середовища.
Аналітичні розрахунки при складанні касового плану пов’язані із
лімітуванням готівки у касі на предмет виплати заробітної плати,
здійснення виплат за авансовими звітами та інші платежі оперативного
періоду.
Аналітичні розрахунки щодо кредитного плану пов’язані із оцінками
потреби поточного кредитування, вибору кредитодавача розрахунків із
погашення поточних кредитів та за іншими аспектами поточного
кредитування (вибір валюти, коректування умов позики, тощо).
У фінансовому прогнозуванні найбільш поширеними є такі методи
розрахунку прогнозних показників:
а)
метод прогнозування обсягу реалізації;
б)
метод відсотка (від продажу);
в)
метод прогнозування балансу активів і пасивів підприємства.
Розрахунок прогнозу зовнішнього фінансування здійснюють
двома методами: бюджетний метод і метод відносного проценту.
Список використаної літератури:
1. Мних Є.В., Барабаш Н.С. Фінансовий аналіз : підруч. /Є.В. Мних,
Н.С. Барабаш. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 523 с.
2. Ситник Г.В. Поточне фінансове планування в системі управління
підприємством торгівлі /Г.В. Ситник //Економічний простір. – 2014. –№83.
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КРИТЕРИИ УСПЕХА ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА
«БУКОВЕЛЬ»
Постепенно в мире горнолыжный туризм начинает превращаться в
один из самых популярных видов активного отдыха. Украина не
является исключением. Сегодня горнолыжный туризм отвечает
современным социально-экономическим реалиям на Украине. Всего на
Украине насчитывается 51 горнолыжный курорт. Одним из
бесспорных лидеров на Украине и одним из лучших горнолыжных
курортов Европы является Буковель.
Основными из показателей анализа горнолыжного туризма
является развитая инфраструктура, трассы, доступность цен на
проживание, прокат снаряжения и стоимость одного подъема на
вершину.
Основной целью исследования является понимание того, почему
поток туристов растет на данный курорт, какие преимущества имеет
курорт и каким критериям способствует выбор отдыха на Буковеле.
Курорт Буковель в Карпатах - самый молодой из крупных
горнолыжных курортов Украины. Это единственный на Украине
пример курорта, который сочетает высокие темпы роста и новейшие
технологии проектирования и строительства. В 2012 году курорт
Буковель был признан самым быстрорастущим горнолыжным
курортом мира. Общая характеристика инфраструктуры горнолыжного
курорта Буковель приведена в таблице 1.
Курорт Буковель имеет 62 горнолыжные трассы: 13 синих (для
начинающих) - 15 км.; 41 красную (средней сложности) - 31 км.; 8
черных (для профессионалов) - 5 км. А также 16 видов подъемников:
11 кресельных подъемников (4-х местных); 1 кресельный подъемник
(3-х местный); 1 кресельный подъемник (2-х местный); 1 бугельный
подъемник и два мультилифта.
Активный отдых на данном курорте это: горные спуски на лыжах
и сноуборде, катание на снегоходах, фрирайд, лыжные вертолетные
туры, катание на коньках, хоккей, сноупарк для джиббинга, катание с
хаски, сноубайкинг, зорбинг, слалом-гигант, могул, сноутюбинг.
Структура каждого из видов услуг ГК «Буковель» в сезон
изображена на диаграмме (рис. 1).
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Таблица 1
Общая характеристика инфраструктуры горнолыжного курорта
«Буковель»
№п/п/
Наименование
Характеристика
1 Количество трасс
62 шт.
2 Общая протяженность трасс
50 км.
3 Пропускная способность
34700 чел./час.
4 Длина трасс
от 300 до 2353 м.
5 Расположение маршрутов
от 900 до 1372 м.
6 Перепад высот
от 40 до 285 м.
7 Количество подъемников
16 шт.
8 Количество средств размещения
37 шт.
9 Количество койко-мест
Более 15000
10 Количество туристов, сезон 2014/2015 гг.
13000 чел.
катание на
снегоходе;
1,0%
другое; 3,0%
катание на
лыжах;
50,0%
катание
хаски; 0,5%

сноутюбинг;
0,5%
катание на
коньках;
5,0%
катание на
сноуборде;
30,0%
сноу-парк;
зорбинг;
5,0%
1,0%

Рис. 1. Структура видов туристических услуг ГК «Буковель»
В Буковеле очень большой перечень развлечений на любой вкус,
из снежных развлечений гостей ожидает катание на снегоходах,
ледовый каток, хоккей, сноупарк, сноутюбинг, катание на Segwey и
сноубайках («лыжный велосипед»), прокат квадроциклов, аттракцион
Big-Airbag. А для того, чтобы расслабиться и отдохнуть на курорте
имеются ночные клубы, бильярды, боулинги, спа-комплексы, сауны и
бани, караоке и многое другое.
Ознакомившись с состоянием организационной стороны лыжных
услуг Буковеля, охарактеризуем её состояние с инфраструктурной и
экономической стороны. Цены здесь не отличаются дешевизной, на
курорте все дороже, чем в менее популярных местах, на 20-30%.
Прокатная деятельность в ГК «Буковель» широко развита. Количество
прокатных пунктов - 20 и все они оборудованы надежными камерами
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хранения. Прокатную деятельность лыж в ГК «Буковель»
осуществляют частные предприниматели. Многие отели также
предоставляют возможность взять в аренду сноуборд, лыжи и другие
необходимые составляющие комплекта, специальная одежда также
доступна для аренды.
ГК «Буковель» имеет для проживания: семь собственных
комфортабельных гостиничных комплексов - номерной фонд - 1500
койко-мест; 6 отелей, 10 мини-отелей и 2 мотеля на 2000 койко-мест; 2
пансионата на 300 койко-мест; около 10000 койко-мест различных
категорий в регионах вокруг курорта (базы отдыха, частный сектор); 4звездные и 5-звездные отдельные виллы-шале с собственным гаражом,
бассейном, сауной и персональным ski-out. Потоки туристов в ГК
«Буковель» в сезон изображены на диаграмме (рис. 2).
2,0%
10,0%

1,5% 2,5%
украинцы
россияне
беларусы
молдоване
другие
84,0%

Рис. 2. Потоки туристов в ГК «Буковель»
Одной из развлекательных услуг является - рыболовная
деятельность. В Буковеле существует большой выбор ресторанов,
кафе, пиццерий. Для желающих отдохнуть «с размахом» работают
дорогие рестораны, а для бюджетных туристов функционируют
вареничная и корчма. Посетители ресторанов могут попробовать
разные супы, в основном здесь представлена изысканная Карпатская
кухня, которая, в первую очередь, известна такими блюдами как
баныш, деруны (картофельные оладьи), борщ, вареники и карпатский
чай. На вершинах трех гор расположены панорамные бары.
Вблизи курорта функционируют три сувенирных рынка, на
которых туристы имеют возможность приобрести изделия местных
мастеров. Положительные стороны курорта, несомненно, это хорошая
маркетинговая политика в вопросах продажи абонементов на
подъемники, проката снаряжения, бронирования проживания, как в
отелях курорта, так и в частных коттеджах в окрестностях. Если
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вовремя воспользоваться предложениями, то есть шанс неплохо
сэкономить. В разгар сезона на трассах курорта одновременно
комфортно могут кататься до 15000 человек.
Подводя итоги с учетом особенностей занятий горнолыжным
спортом на Украине, следует сделать вывод, что горнолыжный туризм
с каждым годом становится одним из наиболее популярных видов
отдыха украинских и зарубежных граждан. Постоянное улучшение
инфраструктуры курорта, расширение и улучшение трасс делают ГК
«Буковель» отличной альтернативой ведущим горнолыжным курортам
Австрии, Швейцарии, Италии, Франции, а также таким традиционным
направлениям, как Закопане в Польше.
ГК «Буковель» стал стержнем интенсивного развития
туристической инфраструктуры, предпринимательства в сфере
туризма и обслуживания, который сочетает высокие темпы роста и
новейшие технологии проектирования и строительства, привлечения
инвестиций в Карпатский регион. Сегодня инфраструктура курорта
хорошо и быстро развивается в направлении самых разнообразных
развлечений и услуг, которые каким-либо образом связаны с лыжным
катанием. Анализ инфраструктуры говорит о том, что он отличается
комфортом и безопасностью.
Таким образом, ГК «Буковель» - быстрорастущий горнолыжный
курорт, предлагающий различные услуги и развлечения по
европейским стандартам. Он основан на примере проектов
европейских горнолыжных курортов, с современными отелями, SPAкомплексами и ресторанами. Отдых зимой в Буковеле давно уже стал
любимым способом зимних развлечений. Здесь сделано все для
любителей экстремальных ощущений и для тех, кто просто любит
любоваться зимними красотами Карпат.
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Результативний рівень

Результативний рівень

Стрімкий розвиток (урбанізація) міст відбувається за рахунок
сільських територій. В економічному плані це, в основному,
диспаритет цін, а в демографічному – перетік населення з «села» в
«місто». Згідно з офіційними даними, щорічно з мапи України
знімається 20 сільських населених пунктів. Всього за роки
незалежності зникли з мапи України більше 600 населених пунктів, а
це приблизно 300 тис. га, які звільнились і обов’язком держави є
проведення там ґрунтозахисних заходів, фінансування яких є
обмеженим.
Розвиток навичок, формування та підкріплення змін відбувається
на основі очікувань та практичного втілення задач розвитку. Реально
вкладаються зусилля в короткостроковій перспективі, коли рівень
розвитку системи росте (на початку змін будь-які надбання підіймають
результат на рівень вище, пізніше темпи зростання в відсотковому
співвідношенні зменшуються – події розвиваються як множина
малозначущих надбань – велика частина справ є опанованими, що
знижує мотивацію в силу того, що прогрес стає менш помітним).
Крива мотивації формується на основі початкових прагнень, які
спонукають до дій (рис. 1).

Мотиваційний рівень

a) крива мотивації
кривої мотивації та кривої прогресу

Рис. 1. Криві мотивації та прогресу
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Рівень
мотивації/зусиль

б) накладання

Зростання потенціалу підкріплюється початковими результатами,
що досягаються. Поступово мотивація починає знижуватися – з позиції
соціально-психологічного аналізу випливає, що чим довше справа
реалізується, тим в неї менше шансів мати позитивний результат (якщо
результат не отримано в досяжному майбутньому, підтримка мотивації
стає все складнішою). Момент перетину кривих мотивації та прогресу
фіксує завершення періоду мотивації та завершення прогресу
(результату), що б міг її підняти.
Вирішення психологічного парадоксу полягає не в формуванні
короткострокового результату, а в формуванні звичок, що підвищить
рівень мотивації, коли захоплення від процесу буде знижуватися.
Вихід з зони комфорту, коли період короткого прогресу закінчується, а
звичка формується, бажаним є переключення уваги на слабкі сторони
процесу. Фокусування доцільно не на тому скільки, а на тому як.
Краще зробити менше в повному обсязі, ніж багато з низькою якістю
(орієнтація на мету, кінцевий результат та зворотній зв’язок –
постійний, глибокий та миттєвий).
Гармонізація взаємодії елементів системи досягається за рахунок
багатоманіття форм та проявів процесів підсистем, що входять до її
складу. При цьому один елемент системи виконує багато функцій, а
багато елементів спроможні виконувати одну функцію. Це дозволяє
забезпечувати стійкість системи та страхування. Зберігаючи
унікальність, самобутність та індивідуальний підхід, досягається
задоволення інтересів системи та її розвиток.
Базовим підходом до управління є формування цілісної системи,
головним елементом якої є формування відповідного рівня розуміння
ситуації та підкріплення свідомості позитивним досвідом. Механізм
забезпечення вказаних задач є узгодженим з нормативно-правовими
підходами в управлінні, інструментами прямого адміністрування та
економічними засобами заохочення до цілеспрямованої поведінки.
Ще в березні 2013 року спеціалістами Міністерства аграрної
політики України, за дорученням керівництва, разом з представниками
Національної академії аграрних наук України були проведені
дослідження практики створення нових населени пунктів (родових
поселень). Як показали дослідження, не торкаючись багатьох дуже
цікави економічних результатів, питання зайнятості в районі має пряму
кореляцію від кількості започаткованих родових садиб. Так 1 родова
садиба, згідно проведених досліджень, забезпечує в середньому 2 (два)
середньорічних робочих місця на протязі 10 років.
Отже, лише від районних органів місцевої влади залежить питання
створення сприятливих умов для започаткування родових поселень.
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Слід відмітити, що середній вік поселенців в родових поселеннях
становить 35 (+;- 5) років. І дітей в сім’ях поселенців, в середньому – 3 і
більше. Таким чином вирішується демографічна проблема району на
сільських територіях. Адже відроджений населений пункт на 50 дворів:
- забезпечує само зайнятість господарям РС (50*2) 100 осіб,
- дає роботу 2-м середньорічним працівникам (50*2) 100 осіб,
- наповнює сільські території району як мінімум на 250 осіб,
- в тому числі, приблизно,
150 з них діти.
В середньому сільська школа (2014 р.) налічує, Україна 105 дітей,
вчителів (5 дітей на 1 вчителя)
20 осіб,
техперсонал школи
5 осіб,
зелений туризм
2 особи,
медицина (ФАП)
2 особи,
додаткові робочі місця в сфері послуг
5 осіб.
Таким чином, одне організоване родове поселення на 50 дворів
забезпечує щорічну зайнятість приблизно 235 особам.
Кореляційні залежності зайнятості, від розвитку сільських територій
шляхом реалізації концепції «Родова садиба», можуть бути виражені
формулою:
Q=k (2Rs + 2Ri + W/5 + h + G), де :
Q – загальна кількість зайнятих осіб, забезпечених через реалізацію
в районі концепції «Родова садиба»;
k – кількість родових поселень в районі;
Rs – самозайнятість господарів родової садиби;
Ri - створення робочих місць за рахунок фінансових вкладень
господарів РС – 2 робочих місця за рахунок однієї садиби;
W – кількість учнів в сільській школі;
W/5 – кількість вчителів у сільській школі;
h – кількість технічного персоналу згідно нормативу;
G – кількість додаткових працівників сфери обслуговування
(енергетика, зв’язок, пошта, торгівля, кооперативи, зелений туризм).
Враховуючи, що громадяни України, які виявляють бажання взяти
земельні ділянки для започаткування власної родової садиби в районі
мають різнопланову, багатовекторну освітню і практичну підготовку, на
сільських територіях складаються реальні умови багатофункціонального
економічного розвитку даних територій. Районні органи місцевої влади
повинні стати дієвими регуляторами створення в родових поселеннях
багатовекторних підприємств з виробництва різнопланових товарів і
надання послуг, чим буде покращуватись
економіка району і
підвищуватись зайнятість сільського населення.
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Фінансово-економічна криза суттєво змінює фінансові умови
функціонування підприємств. Як результат – низька ліквідність та
часткова неплатоспроможність українських підприємств є основними
проблемами на шляху формування їх фінансової стійкості та
інвестиційної привабливості. Аналіз показників ліквідності та
платоспроможності дає змогу визначити здатність підприємств
відповідати за своїми зобов’язаннями. Ліквідним вважається
підприємство, що має у наявності такий обсяг оборотних коштів, що
дозволяє погасити короткострокові зобов’язання. Платоспроможність
характеризується здатністю підприємства своєчасно і повністю
розраховуватися за своїми довгостроковими зобов’язаннями [1]. Отже,
дані показники є одними з найбільш значущих факторів, що
впливають на прийняття ефективних управлінських рішень.
На прикладі даних ПАТ «Укртатнафта» було розраховано основні
показники ліквідності та платоспроможності протягом 2013-2015 рр.
(табл. 1).
Таблиця 1
Основні показники ліквідності та платоспроможності ПАТ
«Укртатнафта», 2013-2015 рр.*
Відхилення
Норм.
(2015/2013)
Коефіцієнти
2013
2014
2015
знач.
абс.
відн.
Коефіцієнт
платоспроможності
> 0,5
0,11
0,11
0,05
-0,06 -0,55
Коефіцієнт
фінансової
стабільності
>1
0,13
0,12
0,05
-0,08 -0,62
Коефіцієнт
забезпеченості
власними засобами
> 0,1
-0,28 -0,13
-0,2
0,08 -0,29
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Продовження таблиці 1
Коефіцієнт
абсолютної
0,20,
ліквідності
0,35
002
Коефіцієнт
0,
швидкої ліквідності
1-2
43
Коефіцієнт
загальної
1,5
0,
ліквідності
-2,5
78
* розраховано на основі даних [2]
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Аналіз табл. 1 дає змогу зробити висновок про зниження рівня
платоспроможності та ліквідності підприємства в цілому у 2015 р.,
порівняно з попереднім. За результатами діяльності підприємства
жоден із розрахованих показників не відповідав теоретично
обґрунтованому нормативному значенню.
Так, значення коефіцієнта платоспроможності у 2015 р. знизилося
з 0,11 до 0,05, тобто частка власних засобів у загальній сумі активів
становила лише 5%. Причиною цього стало зменшення розміру
власного капіталу підприємства та збільшення суми пасивів за рахунок
довгострокових і короткострокових зобов’язань.
Коефіцієнт фінансової стабільності характеризує покриття боргів
власним капіталом. Протягом 2013-2015 рр. він мав тенденцію до
зменшення і не відповідав нормативним значенням, що пов’язано
також зі зростанням обсягу довгострокових і короткострокових
зобов’язань. Це свідчить про нестійкий фінансовий стан ПАТ
«Укртатнафта» і високу залежність від зовнішніх джерел.
Коефіцієнт забезпеченості власними засобами характеризує рівень
забезпеченості власними джерелами формування оборотних активів
підприємства. Упродовж 2013-2015 рр. значення коефіцієнтів були
від’ємними через те, що значення розділу «Власний капітал» було
нижчим за вартість необоротних активів підприємства. При цьому
відбувалося зниження коефіцієнта забезпеченості власними засобами,
що вказує на нестачу джерел формування оборотних активів, а, отже,
фінансовий стан підприємства можна назвати нестійким.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності є найбільш жорстким
критерієм платоспроможності та ліквідності підприємства і показує,
яку частину короткострокової заборгованості воно може погасити в
поточний момент або найближчим часом. Згідно з розрахунками, ПАТ
«Укртатнафта» станом на 2015 р. могло погасити лише 1% своїх
короткострокових боргів, що менше, порівняно із 2014 р. на 1%.
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Зниження рівня абсолютної ліквідності відбулося через ріст
зобов’язань та зменшення значення статті найліквідніших активів –
«Гроші та їх еквіваленти».
Коефіцієнт швидкої ліквідності допомагає оцінити можливість
погашення підприємством короткострокових зобов'язань у випадку
його критичного стану. У 2014 р. значення показника було найвищим
та становило 0,54. Наступного року значення показника зменшилося –
підприємство мало змогу миттєво покрити лише 39% своїх
короткострокових зобов’язань.
Загальний коефіцієнт ліквідності показує, якою мірою поточні
зобов'язання забезпечуються поточними активами. Даний показник
має таку ж тенденцію, як і попередній – у 2014 р. спостерігається
зростання, що змінюється спадом у 2015 р. Зниження коефіцієнта
означає зростаючий ризик неплатоспроможності.
Отже, аналіз вищеперерахованих показників дає змогу виявити
порушення фінансової стійкості підприємства, що створює загрозу
непокриття витрат та невиконання зобов’язань у майбутньому. Тому
фінансовим менеджерам підприємства необхідно терміново розробити
план по оздоровленню діяльності підприємства, що зможе зміцнити і
підвищити ліквідність та платоспроможність ПАТ «Укртатнафта».
Основними заходами управління можуть бути рефінансування
дебіторської заборгованості, використання послуги факторингу,
залучення нових інвесторів, впровадження більш досконалої системи
моніторингу.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УКРАЇНІ
На сучасному етапі розвитку страхової діяльності впровадження
інновацій є необхідною умовою для успішної конкуренції на
страховому ринку. За своєю суттю інноваційна складова страхової
діяльності є невід'ємним її елементом, оскільки страховик повинен
розуміти та передбачати потреби своїх потенційних клієнтів і мати
можливість ефективно реагувати на них, пропонуючи відповідні
страхові послуги.
Страхування як особливий елемент фінансової системи має
специфічні особливості інноваційного розвитку, що є результатом
специфіки його функціонування. До специфіки страхової діяльності
можна віднести наступне: страхова компанія реалізує специфічний
продукт – страхову послугу; невіддільність страхової послуги від
страховика, який бере на себе зобов'язання по відшкодуванню збитків,
які відбулися внаслідок настання страхового випадку; відсутність
патентування страхових послуг, що означає можливість копіювання
вдалих страхових продуктів конкурентами; значне державне
регулювання страхової діяльності, що виявляється у вимогах до
платоспроможності страхових компаній, розміщенні страхових
резервів, регулюванні страхових [5,ст.74].
Для запровадження та розвитку інноваційних процесів в страховій
діяльності в Україні, проаналізувавши зарубіжний досвід
впровадження інновацій та перепони, які необхідно подолати, можна
виділити такі основні напрями та заходи для забезпечення ефективної
страхової діяльності:
1. продаж страхових продуктів через медичні заклади
(наприклад, створення офісів при тих відділеннях лікарень, куди особа
приходить на медичний огляд,);
2. удосконалення інформаційно-технологічних та електронних
засобів обслуговування клієнтів, перехід на ефективніше програмне
забезпечення з метою скорочення часу на звернення до страховика й
отримання необхідної інформації у доступнішій формі (через
планшетні комп’ютери, мобільні додатки, соціальні мережі, страхові
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портали, агрегатори тощо). Ними слугують асистанс-програми, webінтерфейс та ін.;
3. поглиблення ролі банкострахування і запровадження новітніх
кобрендінгових продуктів – скриммінгу, спільного використання
старт-карт;
4. збільшення ролі Інтернету у продажі страхових продуктів,
(серед основних причин зростання частки онлайн-страхування є:
можливість обрання персоніфікованих страхових продуктів; низька
вартість страхового продукту з високою якістю; можливість
порівняння страхових продуктів страхувальниками; зручність для
споживачів);
5. утворення відповідної структури, що відповідатиме за якість,
достовірність і прозорість інформації, викладеної в мережі Інтернет з
метою недопущення шахрайських дій з боку учасників страхових
відносин.
6. комбінований продаж страхових продуктів (страхова компанія
продає через свою мережу поліси, що передбачають і надання певного
переліку сервісних послуг) [4];
7. широке використання
соціальних мереж в
якості
альтернативного каналу дистрибуції;
8. використання хмарних технологій, SaaS рішень тощо, в
процесі використання різних каналів продажу;
9. автоматизація бізнес-процесів (андерайтингу, врегулювання
збитків тощо) та збільшення частки прямих продажів [3].
Також успішним можна вважати досвід зарубіжних країн щодо
таких інноваційних каналів збуту страхових продуктів у сфері
особистого страхування, як проект "Family Always Protected" (сім'я
завжди захищена), який включає лінійку страхових полісів,
реалізованих в якості споживчих товарів. Страхові пакети
реалізуються через мережі основних комерційних підприємств країни:
супермаркети, роздрібні магазини, автозаправні станції, кіоски з
продажу преси і т.д. В основі продукту лежить принцип
самообслуговування (наприклад, при використанні подарункових
карт). Нова модель набагато ближче до споживача, а сам підхід
кардинально відрізняється від будь-яких інших існуючих каналів
реалізації страхових послуг. Все, що клієнту необхідно зробити для
купівлі страховки, — це вибрати коробочку з полісом на стендах у
провідних роздрібних магазинах країни або в торгових автоматах,
заплатити за неї в касі магазину або безпосередньо за допомогою
автомату. та активувати страховку на сайті через код активації, що
представлений на упаковці продукту, або на квитанції, яка видається
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торговим автоматом. Страховка бажаного об'єкта починає діяти через
24 години після активації поліса в системі. Саме цей вид збуту
страхових продуктів було б раціонально запровадити на ринку
страхових послуг України, оскільки він не потребує багато
матеріальних затрат, а попит різко почав би зростати [6].
Оскільки розробки страхових компаній нічим не захищенні,
єдиним варіантом забезпечення конкурентних переваг компанії є
миттєве реагування на кон'юнктуру ринку, що вимагає гнучкості в
управлінні бізнес процесами. Збільшується роль інформаційних
технологій у страховій діяльності, що вимагає значних витрат на
розвиток ІТ-інфраструктури. Якщо раніше цифровий бізнес
асоціювався в основному із використанням електронної комерції, то
сьогодні із широким застосування соціальних мереж, смартфонів та
комп'ютерної техніки, спеціалізованих програмних пакетів, систем
підтримки управлінських рішень, автоматизованих систем управління,
хмарних технологій його масштаби значно розширенні.
Отже,
для
того,
щоб
страхові
компанії
були
конкурентоспроможними на ринку виникає необхідність у створенні й
адаптації каналів реалізації страхових продуктів з урахуванням потреб
різних категорій клієнтів, оскільки це зумовлюватиме зменшення
обсягів витрат, пов'язаних з реалізацією страхових продуктів, та,
відповідно, забезпечуватиме зростання рентабельності діяльності
страховика.
Список використаної літератури:
1. Базилевич В.Д. Страхування: підручник. — К.: Знання, 2008
2. Єрмошенко А. Дистрибуція фінансових продуктів у контексті
взаємодії страховиків і банків / А. Єрмошенко // Вісник Київського
національного торговельно-економічного університету. – № 3. – 2010
3. Кулина Г. Інноваційні технології дистрибуції страхових
продуктів / Г.Кулина. – ТНЕУ «Світ фінансів»: Випуск №1. – 2016
4. Павлова О. Страховой бизнес берет курс на инновации / О.
Павлова // PCWeek: идеи и практики автоматизации [сайт]. – Режим
доступу: http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=123103
5. Пікус Р.В. Інноваційний розвиток страхової діяльності як
основа підвищення її ефективності / Р.В. Пікус. – Вісник КНУ
ім.Т.Шевченка. – Випуск № 3(168). – 2015
6. Пікус Р.В. Інноваційні канали збуту страхових продуктів у
сфері особистого страхування / Р. В. Пікус. – Вісник КНУ
ім.Т.Шевченка. – Випуск № 7. – 2016.
553

УДК 658.152

Гайченя П. В., магістрант гр. ЕПМ-14, ФЕМ
Науковий керівник – к.е.н., доц. С. І. Павлова
Житомирський державний технологічний університет
ПОТЕНЦІАЛ ПРОДУКЦІЇ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ:
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
Хлібопекарська галузь є важливою складовою харчової
промисловості, яка надає населенню соціально-важливу продукцію,
впливає на харчову безпеку держави, потрапляє під регулюючу цінову
політику країни. Забезпечення продуктивної діяльності підприємств
хлібопекарської галузі в таких умовах є важливим завданням.
Нині на ринку хлібобулочних виробів, 99,9% якого є товари
вітчизняного виробництва, діють великі індустріальні підприємства,
середні підприємства, малі підприємства, міні-пекарні та окремі цехи.
Ключові виробничі потужності хлібопекарської галузі перебувають на
територіях найвищого виробництва борошна, а ще у великих
промислових осередках та столиці.
Хлібопекарська промисловість України за виробничими
потужностями, механізацією технологічних ходів, асортиментом, може
забезпечити
населення
України
багатоманітними
видами
хлібобулочних виробів. Продовольча значущість хлібобулочних
виробів має вагому роль, адже вона забезпечує понад 50% добової
потреби людини в життєвій енергії. У зв’язку з цим, забезпечення
продуктивного використання технологічних ліній хлібопекарського
підприємництва і зменшення втрат праці всіх категорій робітників,
отримують велику роль, тому що хлібопекарські підприємства
здійснюють свою діяльність в умовах сильного державного контролю,
що є головним фактором при формуванні механізмів оперативної
діяльності підприємств.
Основними проблемами в нинішній продовольчій галузі України з
виготовлення хліба постають: вдосконалення технологій; контроль
харчової значущості хліба та покращення якості товару; виготовлення
новітніх дієтичних видів хліба та хлібобулочних виробів; розвиток
асортименту виробів, у тому числі дієтичного призначення; широке
застосовування упаковки для більш довгострокового зберігання
свіжості хліба. Переважна кількість великих хлібозаводів мають
потребу в переобладнанні, заміні технологічного обладнання на
сучасне, енергозберігаюче.
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Велика частка підприємств досліджуваної галузі представлена
приватними
підприємствами.
Основоположними
причинами
зменшення масштабів виготовлення хлібобулочної продукції є
зниження чисельності населення України, збільшення обсягів
випікання хліба міні-пекарнями та супермаркетами, розмір
виробництва яких не обліковується. В умовах ринкового суперництва,
переміною потреб до відмінних характеристик товарів великі
підприємства не можуть ефективно реагувати на вимоги споживачів.
Щорічне зменшення виготовлення хлібобулочної продукції є
наслідком
часткового
завантаження
існуючих
виробничих
потужностей, що знижує фінансовий результат операційної діяльності
хлібопекарських підприємств.
Зважаючи на найголовніші тенденції розвитку хлібопекарської
галузі, можна сформулювати подальші напрями стимулювання
розвитку хлібопекарської галузі на рівні підприємств, основними з
яких можна виділити [1]:
1. Реорганізація та перебудова підприємств в напрямку
покращення виробничої та адміністративної структури. Зважаючи, що
вони користуються великими виробничими територіями, земельними
площами на території міст, накопичення фінансових ресурсів для
здійснення технічної трансформації може проводитись в зв‘язку з
продажем окремих підрозділів або здачі в оренду вільних ділянок, або
побудова при хлібозаводах міні-пекарень, обладнаних новітнім
оснащенням. Це дозволить істотно зменшити витрати, ефективно
реагувати на зміну потреб споживачів, збагатити асортимент і
покращити якість товарів, вводити пришвидшені технології
виготовлення хліба.
2. Опрацювання і здійснення аспектів технічного розвитку з метою
оснащення виробничої діяльності новітнім обладнанням, що
забезпечене необхідними фінансовими ресурсами. Основою
фінансування можуть виступати як приватні кошти, так і позики
банківських інституцій. Зважаючи на пришвидшену оборотність
грошей в цій галузі, високий попит продукції, банки будуть
забезпечувати фінансування підприємств, навіть при невисоких
показниках прибутковості.
3. Покращення якості управління, застосування стратегії
антикризового управління, що дозволить виявляти міцні та вразливі
сторони діяльності, перспективи та небезпеки з метою формулювання
можливостей зменшення витрат, напрямів покращення ефективності
застосування існуючого потенціалу.
555

4. Поліпшення маркетингової політики в напрямку опанування
місцевих ринків і витіснення конкурентів в результаті покращення
якості та гнучкої цінової політики, збільшення асортименту товарів.
На макрорівні невідкладними питаннями є розроблення і
виконання програм державного сприяння розвитку хлібопекарської
галузі:
1. Зростання об'єму та реалізація запланованих зернових втручань.
2. Забезпечення прозорості та сталості пільгового оподаткування
хлібопекарських
підприємств,
що
виконують
технічне
переобладнання.
3. Запровадження механізмів контролю різниці цін на матеріали та
сировину та готову продукцію.
4. Впровадження податкових пільг на імпорт хлібопекарського
обладнання і техніки; розроблення та введення технічних інструкцій та
стандартів технологічних ходів, які є пристосованими до міжнародних
правил.
5. Здійснення інформаційної бази даних про найбільш
конкурентоспроможні підприємства для інвесторів.
6. Підтримка розвитку добросовісної конкуренції в галузі та
зменшення тіньового сектору створення хлібобулочної продукції.
Вагомою задачею подальшого розвитку ринку хлібобулочних
виробів є істотне покращення забезпечення попиту споживачів
високоякісними хлібобулочними виробами за доступними цінами,
одержання в зв’язку з цим достатнього об’єму доходу
хлібопекарськими підприємствами та покращення ефективності їх
діяльності. Тільки об’єднання зусиль підприємств даної галузі та
органів державного регулювання дозволить створити передумови для
технологічного переоснащення підприємств, збільшення асортименту
товарів, врахування потреб різних категорій споживачів.
Список використаної літератури:
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Проблематика категорій “вартість” і “цінність” є традиційним
об’єктом дослідження вчених-економістів. Питанням їх порівняння,
взаємообумовленості, визначення суті, поділу на види, обґрунтування
раціональності застосування в конкретних випадках присвячують
увагу як зарубіжні, так і вітчизняні дослідники. Основною метою
нашого
дослідження
виступає
обґрунтування
адекватності
використання однієї з цих категорій в контексті концепції Value-Based
Management (VBM).
Економічні терміни зарубіжного походження в перекладі
українською мають еквівалентно відображати смислове наповнення
без викривлення базисів, на яких вони стоять. Термін “Value-Based
Management” вперше зустрічається в 1994 році в праці
Дж. Мактаггарта “Імператив вартості: як управляти компанією, щоб
доходи акціонерів зростали з максимальною швидкістю” (The Value
Imperative: Managing for Superior Shareholder Returns), хоча першим,
хто теоретично обґрунтував цю концепцію, вважається А. Раппапорт.
Праця останнього “Створення акціонерної вартості: керівництво для
менеджерів і інвесторів” (Creating Shareholder Value: A Guide for
Managers and Investors) побачила світ в 1986 році та розвинула ідею
максимізації акціонерної вартості як “глобального стандарту” оцінки
бізнесу.
На сьогодні єдиний підхід до визначення концепції VBM
відсутній. За словами Д.Д. Мартіна і Дж.В. Петті, це загальний термін,
що означає ряд інструментів управління, що використовуються для
удосконалення діяльності компанії з метою підвищення акціонерної
вартості. Капіталовкладення є успішними для акціонерів в тому
випадку, коли його інвестиції приносять прибуток [3, с. 3]. Тобто,
концепція VBM спрямована на створення акціонерної вартості або
вартості для акціонерів.
Для теорії та практики українського менеджменту дана концепція
є відносно новою, адже теоретичні дослідження особливостей
застосування принципів VBM на вітчизняних підприємствах
спостерігаються протягом двох останніх десятиріч. В ході дослідження
дисертаційних робіт з означеної тематики визначено, що автори
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перекладають VBM по-різному. Українські варіанти перекладу даної
концепції наступні: вартісно (ціннісно)-орієнтоване управління;
управління, основане на вартості (цінності); управління вартістю
(цінністю); вартісно (ціннісно)-орієнтований підхід до управління;
вартісний (ціннісний) підхід до управління; управління, націлене на
створення вартості (цінності); менеджмент, оснований на управлінні
вартістю (цінністю); вартісний (ціннісний) менеджмент тощо.
Основною різницею наведених варіантів є використання категорії
“вартість” або “цінність” в контексті концепції VBM. Існує і третій
варіант – синонімічне застосування категорій “вартість” і “цінність” в
межах дослідженої концепції, що є помилковим по суті.
Існує думка про те, що англійське поняття “value” в межах
дослідження VBM повинно перекладатися як цінність, натомість
вартість в англійському буде звучати як “cost”. Саме тому категорію
“вартість” необхідно використовувати тільки тоді, коли проявляється
витратна природа об’єкта оцінки, а категорію “цінність”, коли
проявляється природа корисності або прибутковості. Варіанти
перекладу даних термінів з англійської наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Варіанти перекладу термінів “cost” і “value”
Термін
Варіанти перекладу українською
англійською
Витрати, видатки, собівартість, вартість [1, с. 136]
Ціна, вартість, витрати тощо [4]
Cost
Ціна, витрати, вартість, ціна СІФ (cost, insurance, freight
– вартість, страхування, фрахт) [2]
Значення, цінність, вартість, важливість [5, с. 58, 204]
Цінність, важливість, корисність, вартість, величина,
Value
значення тощо [4]
Ціна, цінність, корисність, оцінка, оціночна діяльність
тощо [2]
Точного перекладу щодо англійських слів value і cost немає, тому
думку про те, що в контексті використання концепції VBM слід
використовувати саме категорію “цінність”, виходячи з перекладу
слова value як цінність, вважаємо неаргументованою по причині
багатоваріантності можливих перекладів.
Цінність підприємства, збільшення якої може позиціонуватися як
основна мета управління, може мати нефінансовий характер і
уособлюватись в суспільних благах або суспільній відповідальності.
Причому для кожної групи стейкхолдерів цінність підприємства буде
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визначатися індивідуально. Наприклад, якщо для власників або
акціонерів цінність виражається через величину акціонерної вартості,
то для управлінців підприємства – це можливості збільшення їх
доходів, матеріального заохочення або винагороди за досягнення
певних результатів. Ціннісно-орієнтоване управління підприємством
може включати і виконання постулатів вартісно-орієнтованого підходу
до управління. Тобто, збільшення цінності підприємства не
обов’язково буде уособлюватися в зростанні акціонерної вартості,
тому ціннісно-орієнтоване і вартісно-орієнтоване управління є видами
управління, що спрямовуються на досягнення різних ефектів.
В контексті дослідження концепції Value-Based Management для
теоретичних досліджень і розробок, спрямованих на практику
українських компаній, слід використовувати поняття “вартість
підприємства”, а не “цінність підприємства”. Тому український аналог
концепції VBM буде звучати як вартісно-орієнтоване управління або
інший варіант з використанням категорії “вартість”, основним
аргументом чого є спрямування даної концепції на зростання
акціонерної вартості, а не цінності підприємства.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ
РИЗИКОМ
Незважаючи на те, що банки розвинутих країн працюють в інших
економічних умовах, їх методи роботи можуть бути адаптовані до
застосування і в нашій державі. В світовій банківській практиці велика
увага приділяється оцінці і мінімізації кредитного ризику на рівні всього
кредитного портфеля. Зарубіжні банки для оцінки кредитного ризику
застосовують спеціальні методики кредитного рейтингу, що становлять
сукупність оцінних параметрів кредитоспроможності позичальника. Для
них характерна комплексність і порівнянність усієї палітри факторів
кредитного ризику.
Англійські клірингові банки здійснюють оцінку потенційного ризику
неплатежу по кредиту із використанням методик «PARSEL» і «CAMPARI».
Методика «PARSEL» включає: Р (Person) — інформація про
потенційного позичальника, його репутація; A (Amount) — обґрунтування
суми затребуваного кредиту; R (Repayment) — можливість погашення; S
(Security) — оцінка забезпечення; Е (Expediency) — доцільність кредиту; R
(Remuneration) — винагорода банку (відсоткова ставка) за ризик надання
кредиту.
Методика «CAMPARI» більш розширена в системі оцінки: С
(Character) — репутація позичальника; A (Ability) — оцінка бізнесу
позичальника; М (Means) — аналіз необхідності звертання за позичкою; Р
(Purpose) — ціль кредиту; A (Amount) — обґрунтування мети кредиту; R
(Repayment) —можливість погашення; I (Insurance) — спосіб страхування
кредитного ризику.
У практиці американських банків використовують «правило п’ятьох
С»: 1С (customer’s character) — репутація позичальника; 2С (capacity to pay
— фінансові можливості) — припускає аналіз доходів і витрат
позичальника; ЗС (capital) — капітал, майно; 4С (collateral) — забезпечення
позики, достатність і якість застави; 5С (current business conditions and
goodwill) — визначають діловий клімат у країні і впливають на становище
банку і позичальника.
Цікавим є досвід зарубіжного банківського сектора із залучення до
оцінки кредитного ризику незалежних рейтингових агентств. Рейтингове
агентство має у своєму розпорядженні великий об’єм інформації і досвід
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створення неупереджених оцінок, у нього відсутня будь-яка зацікавленість,
крім формування достовірної оцінки кредитного ризику банку.
Важливою формою контролю за якістю кредитного портфеля, що
використовується західними банками, є аудиторська перевірка позик. Вона
проводиться спеціальним відділом та відрізняється від контролю
кредитного інспектора тим, що здійснюється негласно працівниками
незалежних служб, які не пов’язані з кредитним відділом. Результати
аудиторських перевірок відображаються в спеціальному звіті, що надається
керівництву банку.
За кордоном поширені загалом такі методи управління ризиком, як
продаж кредитів, сек’юритизація та скоринг.
Дуже поширеним є спосіб захисту від кредитного ризику через продаж
кредитів. Банк, виходячи з проведеної ним оцінки кредитного портфеля,
може продати певну частину наданих кредитів іншим інвесторам. За
рахунок цієї операції банк має змогу повернути кошти, що були спрямовані
у кредитні вкладення (повністю або частково). Ефект від здійснення таких
операцій багатобічний. По-перше, за рахунок продажу активів з низькою
прибутковістю звільняються ресурси для фінансування більш прибуткових
активів; по-друге, таким чином зменшуються відповідні статті балансу
банку (ті, що характеризують його діяльність не з кращого боку).
Однією із поширених у деяких країнах форм продажу банками своїх
кредитних вкладень є так звана сек’юритизація кредитів. При здійсненні
сек’юритизації банк пропонує для продажу не самі кредити, а цінні папери
(фінансові вимоги), які були випущені під ці кредити.
В основному сек’юритизація застосовується до банківських кредитів,
даючи можливість банкам передавати кредитний ризик іншим учасникам
ринку — інвесторам, які купують цінні папери. Крім того, за допомогою
сек’юритизації банк може здійснити трансферт ризику зміни відсоткової
ставки та ризику дострокового погашення кредиту. Процес сек’юритизації
дозволяє перемістити балансові активи банку за баланс, тобто є одним із
видів позабалансової діяльності банку. Сек’юритизація активів знижує
рівень ризикованості банку, покращує якість активів, дозволяє підвищити за
інших рівних умов показники адекватності капіталу.
У США і Західній Європі при кредитуванні широко використовують
скоринг. Кредитний скоринг — технологія, що використовується кредитнофінансовими установами, для визначення та оцінки платоспроможності
клієнтів. Початковим матеріалом для скорингу служить різноманітна
інформація про минулих клієнтів, на основі якої за допомогою різних
статистичних і нестатистичних методів класифікації прогнозують
кредитоспроможність майбутніх позичальників. На даний момент більш
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прогресивною є тенденція індивідуального підходу до кожного клієнта при
оцінці його кредитоспроможності.
Та найоптимальнішим, на нашу думку, є створення в Україні системи
спеціалізованих кредитних бюро. Вивчення світового досвіду показало, що
такі бюро створюють для того, щоб кредитор міг отримати інформацію про
стан платоспроможності позичальника, порушення з його боку платіжної
дисципліни і на її підставі оцінити ступінь ризику майбутньої угоди.
Аналіз зарубіжного досвіду розв’язання проблем недоброякісних
кредитів комерційних банків свідчить, що усунення сумнівної
заборгованості з балансів комерційних банків - справа складна і потребує
виважених підходів. До того ж, досвід ряду країн із перехідною економікою
(Чехія, Угорщина, Польща), що спромоглися суттєво зменшити обсяги
безнадійної заборгованості у банківському секторі, доводить, що ефективна
практична реалізація програм із поліпшення якості кредитних вкладень
банків відбувалася за значної державної підтримки.
Таким чином, використання в українських банках зарубіжного досвіду
вдосконалення управління кредитним ризиком має тривати шляхом
створення комплексного механізму управління кредитними ризиками, дія
якого полягає в страхуванні від імовірних, небажаних відхилень фактичних
результатів від прогнозованих за допомогою фінансових інструментів, котрі
застосовують у світовій практиці. На нашу думку, в Україні має бути
створено незалежні надійні рейтингові агентства або системи кредитних
бюро, які вже давно діють за кордоном, і ефективність яких доведена.
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ РИЗИКОСТІЙКІСТІ
БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
В умовах нестабільності та невизначеності зовнішнього
середовища успішність діяльності підприємства визначається високим
рівнем ризикостійкості бізнес-моделі ресторанного господарства.
Оскільки ризик – складає об’єктивно неминучий елемент прийняття
будь-якого управлінського рішення в силу того, що невизначеність –
неминуча характеристика умов господарювання. Він має місце тільки
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там, де може бути як мінімум два і більше можливих альтернативних
результатів. У ситуації, коли можливий тільки один результат, ризику
немає, оскільки альтернативи відсутні. Більшість управлінських
рішень підприємства приймається в умовах невизначеності та
економічного ризику. Щоб вижити підприємствам потрібно не
уникати ризику, а вміти правильно оцінювати його рівень і
безпосередньо управляти ним з метою обмеження. Для цього необхідні
своєчасне врахування факторів ризику при прийнятті управлінських
рішень; кваліфікована організація процесу управління ризиковою
ситуацією відповідно до мінливих умов зовнішнього та внутрішнього
середовища [1].
Посилення невизначеності зовнішнього середовища та високий
рівень конкуренції в Україні часто призводить до виникнення
кризових ситуацій у діяльності вітчизняних підприємства. Як
зазначено у [2]: «В таких умовах окрім типових ризиків виникають
також ризики: викликані різноманітними кризовими явищами;
нестабільністю економічного і політичного розвитку; значними
темпами інфляції; відсутністю чіткої законодавчої бази і частими
змінами в ній; використанням застарілої технології та зношеного
устаткування; низькою економічною культурою».
Щоб вижити за цих умов, менеджерам підприємств необхідно
своєчасно ідентифікувати можливі ризики, застосовувати інноваційні
методи для оцінки ризику, упроваджувати нові технології та технічні
новинки, приймати сміливі та нетрадиційні рішення. Зокрема, як
зазначено у Стандарті ризик-менеджменту ISO 31000 [3]:
«Ідентифікація ризиків – це процес, який включає пошук, визначення
та опис ризиків, які можуть мати вплив на досягнення цілей
організації. Цей процес використовується для ідентифікації можливих
джерел виникнення ризику, а також подій та обставин. Включає
ідентифікацію можливих причин та потенційних наслідків».
Ураховуючи складність процесу ідентифікації ризиків методи
оцінювання ризику активно розвиваються та адаптуються відповідно
до вирішення конкретних завдань. Підвищений останнім часом інтерес
до оцінки ризику обумовлений тим, що абсолютно уникнути
ймовірності настання ризикової ситуації неможливо будь-якому
суб’єкту господарювання. Питання врахування ризику, управління
ризиком, зведення його до прийнятих меж, зниження можливих
негативних наслідків є предметом активних наукових дискусій серед
дослідників та практиків. Опанування українськими підприємцями
сучасних підходів до інтегрального управління ризиками здатне
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позитивно вплинути на кількісні та якісні показники економічного
зростання в кризовий період розвитку економіки України [4].
Значна кількість наукових пошуків вчених [5-6] присвячена
розробці різного роду систем управління ризиками. Так, автор статті
[5] акцентує увагу на питаннях забезпечення гнучкості системи
управління ризиками та пропонує адаптивну структуру системи
управління ризиками проекту, яка дозволяє адекватно реагувати на
виникаючі ризикові ситуації. Поряд із тим, запропонований науковцем
методичний інструментарій оцінки системи управління ризиками
ґрунтується на класичному використанні статистичних методів
оцінювання. Такий підхід дозволяє лише частково здійснювати
відповідну адаптацію підприємства в залежності від ступеня прояву
ризику.
Акцентуючи увагу на інноваційному процесі в роботі [6]
пропонується система управління ризиками, що орієнтована на
зменшення ризиків, пов'язаних з невизначеністю та складністю
впровадження нової бізнес-моделі. В науковій статті [8] висвітлено
практичні аспекти управління ризиком при формуванні інноваційної
бізнес-моделі. Проте, сформувати раз і назавжди бізнес-модель
підприємства неможливо. По мірі розвитку будь-яке підприємство
повинно вдосконалювати діючу бізнес-модель, трансформувати та
адаптувати її відповідно до зміни умов зовнішнього середовища. Це
обумовлює необхідність розроблення універсальної методики
оцінювання ризику на різних стадіях реалізації бізнес-моделі.
Варто відзначити, що окремі науковці пропонують програми, які
спрямовані на мінімізацію наслідків прояву ризику в діяльності
підприємств. Так, автор статті [9] визначає, що основними етапами
реалізації програми управління ризиками для підприємств є: опис
бізнесу, визначення місії та цілей; опис та розмір збитків
підприємства; визначення факторів ризику; оцінка ризику; побудова
сигнальної карти; вибір методів впливу на ризик. Такий підхід може
бути використаний, але потребує відповідного коригування та
врахування галузевої специфіки підприємств ресторанного бізнесу.
З метою пошуку дієвих інструментів мінімізації впливу ризику на
різні аспекти діяльності підприємства науковцями активно
досліджуються питання формування системи управління ризиками
підприємств у ланцюгу поставок. Характерною особливістю
підприємств сфери ресторанного господарства є поєднання чотирьох
фаз розширеного відтворення: виробництво; розподіл; обмін;
споживання. Вважаючи на це, науковцем лише частково висвітлено
питання управління ризиком на різних фазах відтворення.
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Облік ризиків в інших системах (наприклад, створення споживчої
цінності) в системі управління бізнес-моделлю підприємства
ресторанного господарства потребує подальшого наукового пошуку.
Загальноприйнятого та універсального алгоритму оцінки системи
управління ризикостійкістю бізнес-моделі підприємства ресторанного
господарства не розроблено. Деякі автори пропонують оцінювати
вплив ризику на окремих етапах формування бізнес-моделі
підприємства, надаючи перевагу методиці інтегрального оцінювання
показників фінансово-господарської діяльності. Такий підхід не
дозволяє якісні показники ризику в системі управління бізнес-моделлю
підприємства.
Таким чином, будь-яка діяльність в умовах невизначеності
характеризується відповідними цієї діяльності видами ризиків. Рівень
ризику залежить від безлічі факторів, як пов'язаних, так і не пов'язаних
з діяльністю підприємства. Ризик завжди існує об’єктивно, незалежно
від того, враховують його чи ні. Наслідком прояву ризику є зниження
ефективності діяльності підприємства в цілому. Вважаючи на це,
надзвичайно важливим є формування системи управління
ризикостійкістю бізнес-моделі підприємства. Сучасна система
управління ризикостійкістю бізнес-моделі підприємства ресторанного
господарства повинна охоплювати спектр трьох груп ризиків, а саме:
пов’язаних із формуванням та просуванням ціннісних пропозицій;
пов’язаних із потоками
надходження доходів; пов’язаних із
взаємовідносинами з клієнтами / споживачами. Оцінка стану системи
управління ризикостійкістю бізнес-моделі за встановленими групами
ризиків забезпечить узгодженість та комплексність управлінських
рішень за різними елементами системи.
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СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ ДЖЕРЕЛ
ФІНАНСУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ
КОМПАНІЙ
Однією з умов успішного функціонування будь-якого
підприємства, що забезпечують максимізацію його ринкової вартості,
є управління структурою джерел фінансування українських
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підприємств, а ефективне управління капіталом визначає резерви
сталого розвитку і прибутковості компаній. У даній статті капітал
розглядається як сукупність фінансових ресурсів підприємства.
Необхідність визначення оптимального співвідношення власного і
позикового капіталів, поява нових можливостей нарощування
фінансового потенціалу відтворювального процесу, а також
розширення списку завдань підприємства обумовлює актуальність
управління структурою джерел фінансування підприємства.
Недостатньо розробленим питанням є відсутність системного
управління джерелами фінансування підприємства в залежності від їх
доступності та ціни залучення, особливо для сфери енергетики.
На даний момент перед усіма підприємствами енергетичного
комплексу України стоїть питання фінансування складного
капіталоємного технологічного процесу. Дана проблема викликана
низкою чинників:
моральний і технічний знос устаткування. Існуюче згенероване
обладнання потребує великих капітальних вкладень в частині
поточного обслуговування, реконструкції та модернізації, необхідно
створення нових електроустановок, які будуть відповідати сучасним
технічним вимогам і будуватися з використанням нових наукоємних
технологій;
недостатність власних інвестиційних коштів. Здебільшого компанії
енергетичного комплексу не можуть самостійно генерувати кошти
достатні для фінансування капіталомістких інвестиційних проектів. Це
викликано існуючою системою тарифоутворення на роздрібному і
оптовому ринку електроенергії. Установка тарифів координується
регіональними регулюючими органами, які розглядають всі
інвестиційні проекти;
складність структури ринку, велика кількість регулюючих органів
і великі терміни окупності проектів знижують привабливість для
інвесторів;
правильний вибір способу фінансування компанії енергетичного
комплексу допоможе збільшити комерційну ефективність її
господарської діяльності, збільшити її ринкову вартість, знизити
операційні витрати, підвищити якість обслуговування споживачів і
збільшити інвестиційну привабливість компанії.
Основу ринку електроенергетики України складає Об’єднана
енергетична система (ОЕС) України, що виконує централізоване
енергозабезпечення споживачів та виконує відповідні взаємодії з
енергосистемами інших держав. У структуру ринку електроенергії
України включені 28 територіальних енергопостачальних компаній
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(ПАТ «Обленерго»). На них покладена найскладніша, технологічна,
капіталомістка функція - здійснення транспорту електроенергії. Ці
компанії є сполучною ланкою між виробниками електроенергії і
кінцевими споживачами.
Недоліком використання даного інструменту фінансування є те,
що в сформованій ринковій ситуації термін окупності енергопроектів в
середньому коливаються від 7 до 30 років залежно від потужності,
можливостей ринку продажів електроенергії, а термін довгострокового
фінансування в Україні становить у середньому 10 років з досить
високими процентними ставками. З іншого боку, важливою перевагою
боргового фінансування компанії є те, що виплачувані відсотки за
боргом відносяться до витрат, віднімаються з податкової бази, а
дивіденди і нерозподілений прибуток - ні. Дохід за облігаціями
виводиться з-під оподаткування на корпоративному рівні. Компанія
може успішно використовувати ефект податкового захисту, але при
цьому брати до уваги недоліки корпоративного запозичення, витрати
організації позики і стабільність фірми.
- Бюджетне фінансування. Недоліком бюджетного фінансування є
неефективність інвестованих коштів і їх нецільове використання при
наявному значному рівні корумпованості органів влади.
- Лізинг. Дана схема фінансування є найбільш привабливою для
ПАТ «Обленерго». Лізинг дозволяє підприємствам енергетичного
комплексу
проводити
реконструкцію
і
отримувати
нове
високотехнологічне обладнання, не відволікаючи власних ресурсів і
оптимізуючи оподаткування підприємства. При використанні
подібного інструменту відсутній ріст кредиторської заборгованості, і
поліпшуються фінансові показники компанії, з'являється можливість
для залучення нових позик. Прискорена амортизація лізингового
обладнання дозволяє знизити податок на майно, а так як орендні
платежі відносяться на собівартість, знижується оподатковуваний
прибуток.
Так, як завданням ПАТ «Обленерго» є зниження рівня боргу в
структурі капіталу, то основні схеми фінансування, які повинні бути
задіяні при реалізації проектів це: додаткова емісія акцій товариства,
самофінансування невеликих проектів, прямі інвестиції (для їх
залучення необхідно зниження впливу держорганів на регіональні
компанії), бюджетне фінансування та лізингові схеми фінансування, як
найбільш перспективні.
Особливу увагу при виборі лізингодавця приділити компаніямвиробникам енергообладнання (трансформаторних підстанцій,
кабельних ліній, повітряних ліній).
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Залучення коштів за допомогою лізингу слід активізувати
фінансове управління в напрямах:
1. Зниження рівня боргового навантаження в структурі капіталу
регіональних компаній. Залежно від значення волатильності
операційного прибутку необхідно знизити частку позикових коштів до
10-40%, чим вище волатильність фінансової емісії акцій, прямих
інвестицій, бюджетного фінансування при узгодженні таких джерел з
акціонерами.
Оптимальну структуру капіталу можливо визначити виходячи з
«золотого правила фінансування», згідно з яким ефект фінансового
важеля оптимально повинен дорівнювати одній третині - половині
рівня економічної рентабельності. Тоді ефект фінансового левериджу
здатний компенсувати податкові вилучення та забезпечити власним
коштам гідну віддачу. Ефект фінансового левериджу (важеля) показує
приріст рентабельності власних коштів внаслідок використання
позикових коштів, не дивлячись на їх платність.
2. Збільшення тривалості довгострокових позик до відповідності з
корисним використанням обладнання (15-30 років), що дозволить
знизити поточні зобов'язання і вивільнити кошти для фінансування
основної діяльності.
Застосування цих рекомендацій для регіональних компаній
дозволить: підвищити ефективність операційних витрат, знизити їх
частку в структурі виручки, тим самим збільшити операційний
прибуток компанії. Таким чином, зменшиться показник волатильності
прибутку компанії і стабілізуються фінансові результати; зниження
поточних витрат компанії за допомогою збільшення термінів
позикових джерел дозволить погасити заборгованість перед
замовниками, здійснити технологічне приєднання об'єктів, які
виконали технічні умови регіональної компанії; підвищення
інвестиційної привабливості компанії дозволить здійснювати
реконструкцію мереж і модернізацію енергетичної інфраструктури;
приведення структури капіталу до оптимальної дозволить компанії
стабілізувати
показники
ліквідності
і
знизити
ризики
неплатоспроможності, що так само підвищить привабливість компанії
для інвесторів.
Таким чином, сьогодні усвідомлена необхідність стимулювання
самостійного залучення компаніями інвестиційних коштів. При цьому
поряд з традиційними для розвиненої ринкової економіки джерелами
інвестування необхідний пошук нових джерел, які можуть бути
використані в умовах нестабільного зовнішнього бізнес-середовища.
Найважливішим стримуючим фактором залучення фінансування є
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недосконале законодавство, від чого в першу чергу програє сама
держава, а також обмеженість внутрішніх джерел фінансування.
Значного збільшення фінансового потоку в електроенергетиці слід
очікувати за умови зменшення ризиків і зростання гарантій (в тому
числі і державних) повернення вкладених інвесторами капіталів. Вибір
джерел фінансування та мінімізація ціни капіталу мають неабиякий
вплив на управління вартістю підприємства. Управління досягається, в
першу чергу, оптимізацією структури джерел фінансування, яка
визначається займаним становищем підприємства на ринку, його
фінансовою стійкістю та незалежністю, галузевими особливостями і
управлінською структурою.
Треба відзначити, що з сучасними євроінтеграційними процесами
в Україну почали надходити кошти щодо фінансування енергетичної
сфери – інноваційних енергозберігаючих технологій. На жаль, на тлі
загального сприятливого фону в фінансуванні електроенергетики
фінансування розвитку енергозберігаючих технологій залишається
недостатнім, вимогою сьогодення є подолання корупційних схем
розподілу таких коштів. Позитивний ефект на фінансове забезпечення
розвитку електроенергетики надасть послідовна реалізація заходів,
спрямованих на збільшення прибутковості та рівня капіталізації
енергетичних підприємств. Крім того, необхідно посилити державний
контроль над отриманням, використанням і поверненням кредитів
банків та інших фінансових організацій.
УДК 336

Кільніцька Г.В., магістрант, гр.. ФБСМ-1
Науковий керівник : к.е.н., доц.. Дячек С.М.
Житомирський дeржавний тeхнологічний унівeрситeт
ВПЛИВ СТРАТEГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ БЮДЖEТУ НА
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
Прогнозyвання, з одного бокy, пeрeдyє планyванню, а з дрyгого є
його складовою частиною, оскільки використовyється на різних
стадіях планової роботи, а самe на стадії аналізy сeрeдовища і
визначeння пeрeдyмов для формyвання стратeгій, на стадії рeалізації
планів.
Прогнозyвання по своємy складy ширшe від планyвання, оскільки
крім показників діяльності фірми включає і дані про зовнішнє
сeрeдовищe.
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Eфeктивнe дeржавнe yправління в yмовах динамічного сьогодeння
нeмислимe бeз принципово нового, дeмократичного і «прозорого» для
громадськості мeханізмy планyвання діяльності органів виконавчої
влади на всіх рівнях. Звідси постає нeобхідність вироблeння нових
підходів до проблeми стратeгічного мислeння y кeрівників дeржавних
органів.
Наyкова цінність планyвання полягає в томy, що воно дає
можливість заздалeгідь збалансyвати вплив сyспільства на соціальноeкономічнy систeмy, що знаходить своє відображeння в дeржавномy
yправлінні. Планyвання дає можливість взаємопов'язyвати всі
eлeмeнти yправління як цілeспрямованy систeмy.
Планування - найбільш динамічна функція, а тому вона повинна
виконуватися профeсійно й постійно для забeзпeчeння надійної основи
здійснeння інших видів управлінської діяльності (стратeгічнe
управління). Стратeгічнe управління фактично поєднує кілька видів
управлінської діяльності, а самe: прогнозування, розподіл рeсурсів,
адаптацію до сeрeдовища та внутрішню координацію, які знаходять
своє відображeння у дeтальному комплeксному плані (стратeгічнe
планування), спрямованому на забeзпeчeння досягнeння цілeй
організації. Стратeгічний план - нeвід'ємна частина процeсу
планування, котрий визначає загальні мeжі, в яких здійснюються
опeративнe і дeтальнe планування. Стратeгічний план, на думку В.
Зінкeвічус, «як сукупність опорних точок, допомагає визначити
основні цілі. Він дає уявлeння про ситуації, коли потрібнe втручання
кeрівника, містить критeрії вибору та обґрунтування рішeнь, що
приймаються Існування стратeгічного плану змeншує опір змінам за
рахунок усунeння нeоднозначності та знижeння нeпeвності стосовно
нeобхідних рeзультатів або пріоритeтів». Тому eфeктивним є
довгостроковe стратeгічнe планування, якe визначає: мeту, що стоїть
пeрeд організацією; причини поставлeної мeти; рeсурси для її
досягнeння.
Стратeгічнe планування - цe систeматичний процeс, за допомогою
якого органи виконавчої влади прогнозують і планують свою
діяльність на майбутнє.
Дeржавні службовці повинні усвідомлювати слабкі сторони та
пeвні обмeжeння стратeгічного планування і нe чeкати від нього
миттєвих рeзультатів. Його швидшe слід розглядати як важливий
інструмeнт організаційного управління. Eфeктивність стратeгічного
планування полягає в його можливостях визначити ключові проблeми,
які виникнуть пeрeд організацією, що дає змогу адeкватно рeагувати
на них чeрeз оптимальнe розміщeння eлeмeнтів управління для
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досягнeння поставлeного рeзультату. Воно допомагає у визначeнні
головних проблeм, які стоять пeрeд тим чи іншим органом управління,
на шляху до вирішeння поставлeної мeти. У даному разі йдeться нe
про суб'єктивну людську діяльність у плануванні соціальноeкономічних відносин, а про об'єктивну діяльність людини, що полягає
у взаємодії або створeнні умов для прояву об'єктивних законів у
пeвному спрямуванні, що приводить до планового управління.
На сьогодні дії уряду та окремих міністерств мають хаотичний та
неузгоджений характер. Більшість із них продиктовані тимчасовими
економічними чи соціальними викликами, політичною доцільністю
або корпоративними інтересами окремих владних груп, часто
суперечать задекларованому курсу реформ, довгостроковим цілям
стабілізації та економічного зростання. До проблем, зумовлених
відсутністю цілісної системи стратегічного планування, можна
віднести такі: неузгодженість між різними стратегічними та
плановими документами; відсутність чіткого зв'язку між плановими
документами і бюджетом; відсутність єдиного підходу до планування,
невизначеність статусу деяких стратегічних документів, політичних і
юридичних наслідків їх невиконання; неефективну систему
оцінювання державної політики та відсутність відповідальності за
прийняття неефективних управлінських рішень.
Для України, перехід до стратегічного планування та складання
стратегій дозволить скоротити державні видатки та запровадити
Мінфіну і галузевим міністерствам механізми прогнозованості
грошових потоків. Також це дозволить: досягнути фінансової та
макроекономічної стабільності; встановити контроль за державним
боргом; обраховувати наслідки впровадження політичних ініціатив в
економіку (політичні ініціативи матимуть «стелі» видатків); посилити
бюджетну дисципліну шляхом підвищення ефективності та
результативності бюджетних видатків. Але ж центральні органи
виконавчої влади до таких конкретних змін не готові, з цього і
починається проблема впровадження довгострокового планування.
Разом із цим виникають певні додаткові ризики, зокрема: – слабка
передбачуваність
середньострокових
показників
інфляції;
–
непередбачуване через політичну та військову дестабілізацію
зростання цін і тарифів, курсу гривні; – зменшення зайнятості
населення.
Стратегічне планування державного бюджету України починається
з виборів головокомандувача нашої країни та його передвиборчої
компанії, тобто обіцянок змінити життя населення на краще, оскільки
до влади приходять не на один місяць. Впровадження та застосування
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стратегічного планування потребує певного часу, якого ніхто не хоче
затрачати. На кожному підприємстві створені свої фінансові відділи,
які планують надходження та витрати підприємства для подальшого
розвитку. Така сама ситуація хочеться, щоб була і в країні.
Перспективами
застосування
стратегічного
планування
державного бюджету для діяльності підприємств стане: відкриття
програм розвитку регіонів, міст чи громад, щоб зрозуміти в якому
напрямку потрібно розвиватися, щоб покращувати життя населення.
Зменшаться суми податків та скоротяться тіньові підприємства. Усе
буде між собою взаємопов’язане і працюватиме, як одне ціле,
спрямоване для досягнення спільних цілей.
Вагомий вплив на оцінку стратегії здійснює фактор часу і точність
вимірів. Після вибору стратегії необхідно ретельно перевірити
структуру, адже стратегія визначає структуру організації.
Як бачимо, стратегічне планування є важливою загальною
функцією державного управління, яка потребує цілеспрямованих та
зосереджених зусиль для її ефективного здійснення. Планування дає
можливість сконцентрувати зусилля всієї організації на реалізації її
місії та досягненні цілей. За допомогою стратегічного плану можна
оцінити важливі рішення і визначити відповідність обраного напряму
діяльності бажаному стану організації в майбутньому.
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ГУС у Житомирській області
ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ
ВИОКРЕМЛЕННЯ ЯКІСНО ОДНОРІДНИХ ЗОН З РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
У програмі діяльності Кабінету Міністрів України досить багато
уваги приділяється розвитку сільського господарства [1]. Уряд
розробив основні напрями її реалізації. Впровадження в життя
державної політики в галузі сільського господарства сприятиме
розвитку галузі на регіональному рівні та сприятиме підвищенню
темпів
соціально-економічного
розвитку регіонів,
надасть
можливість проводити розмежування земель різних форм власності,
запроваджувати виключно аукціонний порядок передачі земель, що
знаходяться в державній чи комунальній власності, в оренду,
розвитку ринку оренди землі (можливість продажу прав та їх
застави), спрощення процедур реєстрації договорів оренди,
запровадження механізмів збереження та відтворення земельних
ресурсів шляхом розвитку меліорації, рекультивації, нормування та
стандартизації у галузі охорони земель, надання права
розпоряджатися землею об’єднаним територіальним громадам, в
інших випадках - обов’язкове погодження питань використання
земель з органами місцевого самоврядування, все це та багато
іншого, значно підвищить ефективність заходів державного
стимулювання в розвитку діяльності сільськогосподарських
підприємств.[1]. Тому особливу увагу необхідно приділяти
статистичному оцінюванню сучасного стану розвитку територій,
виокремленню регіональних зон.
Розроблені методологічні підходи до визначення та оцінювання
однорідних регіональних зон за діяльністю сільськогосподарських
підприємств є дієвим інструментом для оцінювання діяльності галузі
в регіонах країни.
До показників діяльності сільськогосподарських підприємств
увійшли:
 обсяг виробництва сільськогосподарської продукції;
 чисельність ВРХ;
 чисельність свиней;
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 чисельність птиці;
 посівні площі;
 наявність зернозбиральних комбайнів;
 наявність тракторів;
 внесено мінеральних добрив на 1 га посівної площі.
Аналіз
запронованих
показників
оцінки
діяльності
сільськогосподарських підприємств регіонів України несе в собі
характеристику певного процесу або явища яке впливає на
виробництво сільськогосподарської продукції.

Рис.1 Дендрограма регіонів України за сільськогосподарською
діяльністю у 2015р.
З метою розподілу регіонів України на групи були використано
програму SPPS. У задачах кластерного аналізу використовувалась
Евклідова відстань, яка є найбільш узагальнюючою відстанню.
Графічно процедуру кластиризації можна зобразити у вигляді
дендрограми за умови, що ця процедура оперує тільки з елементами
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матриці відстаней або подібності. У дендрограмі – дереві об’єкти
розташовані вертикально ліворуч, а результати кластиризації –
зверху. Значення відстаней або подібностей, які відповідають
побудові нових кластерів, зображуються на горизонтальній прямій
[2, с.76-77].
Таблиця 1
Позначення регіонів країни на дендрограмі
Регіони
Номер регіону на дендрограмі
Вінницька
1
Волинська
2
Дніпропетровська
3
Донецька
4
Житомирська
5
Закарпатська
6
Запорізька
7
Івано-Франківська
8
Київська
9
Кіровоградська
10
Луганська
11
Львівська
12
Миколаївська
13
Одеська
14
Полтавська
15
Рівненська
16
Сумська
17
Тернопільська
18
Харківська
19
Херсонська
20
Хмельницька
21
Черкаська
22
Чернівецька
23
Чернігівська
24
На основі стандартизованих даних було побудовано
горизонтальну дендрограму класифікації регіонів України за
сільськогосподарською діяльністю підприємств[3].
На рис.1 представлено однорідні регіональні зони за розвитком
сільськогосподарської галуззі України, виокремленні методами
кластерного аналізу. Слід зазначити що 1 кластер відображає 17
регіонів(див.Табл.1) до яких належать сільськогосподарські
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підприємства які мають високий розвиток сільського господарства.
Порівняно з першим кластером інші регіональні зони знаходяться в
меш сприятливих умовах для ведення галузі.
Так, другий кластер (Волинська, Закарпатська, ІваноФранківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька ) це
переважно Західні регіони країни, які мають менш сприятливі
природно-кліматичні умови для ведення сільськогосподарської
діяльності.
Отримані характеристики регіональних зон за обсягом
виробництва сільськогосподарської продукції, чисельністю поголів’я
худоби та птиці та галуззю сільського господарства свідчать, що
однакові умови розвитку територій, що входять до їх складу
потребують єдиних заходів спрямованих на поліпшення ситуації в
аналізованій галузі, розвитку сільськогосподарських відносин,
удосконалення механізмів розвитку агропромислового комплексу
країни.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
В умовах глобалізації на розвиток підприємств мають безпосередній
вплив нові технології, як в управлінні підприємствами так і у сферах
найму, комунікацій, логістики тощо.
Криза світової економіки з одного боку і глобалізація економічних
процесів з іншого призвели до зміни тенденцій розвитку економіки в
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цілому. Все більше зменшується роль сировини та збільшується роль
технологій у виробництві. Зміни в технологіях призведуть до інших
термінів, вартості та розміщення виробництва. Змінюються логістичні
маршрути і центри економічної активності. Розвинені країни
використовуючи новітні, перспективні технології прагнуть знизити
залежність від енергоносіїв, наприклад, переходять на електромобілі.
Вести бізнес в умовах розмаїття культур, мов, особливо реалізовувати
великі проекти – справа не тільки трудомістка, але і досить складна в
частині крос-культурного менеджменту.
Питання організації управління на підприємстві перебуває в колі
наукових інтересів як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Проте,
незважаючи на вагомий доробок, проблема ефективного управління
суб`єктами господарської діяльності B умовах мінливого зовнішнього
середовища залишається вкрай актуальною як в теоретичному, так і в
прикладному плані.
Як відомо, підприємство - це організаційно відокремлена і економічно
самостійна ланка виробничої сфери народного господарства, що
спеціалізується на виготовленні продукції, виконанні робіт і наданні
послуг.
Головне завдання підприємства полягає в задоволенні потреб ринку в
його продукції або послугах з метою одержання прибутку [1].
Управління як процес повинно бути націленим на збереження і
цільове використання ресурсів, здійснення контролю за роботою
виконавців щодо виконання програми, бізнес-плану та господарських
операцій технологічного процесу підприємницької діяльності [2].
Для успішного функціонування підприємству потрібна ефективна
організація управління. У зв`язку з цим вони змушені постійно
відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної
продукції, а також постійно працювати над розробкою та впровадженням
різноманітних інновацій, які зможуть забезпечити виживання
підприємства в умовах все більш гострішої конкурентної боротьби. І
поряд з цим - шукати нові, більш ефективні методи господарювання.
Методи управління на підприємстві - це способи впливу на окремих
працівників і трудовий колектив загалом, необхідні для досягнення цілей
підприємства. Оскільки методи управління спрямовані на людей, то
основою класифікації цих методів є внутрішній зміст мотивів, якими
керується людина у процесі виробничої діяльності.
До найбільш типових проблем, які можуть значно ускладнити
організацію управління підприємствами України, відносять:
1. зростання рівня невизначеності зовнішнього середовища;
2. необхідність соціалізації управлінської діяльності;
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3. зростання обсягів та збагачення змісту інформаційного
забезпечення управління підприємства;
4. ускладнення змісту та функцій управління;
5. розмитість сфер відповідальності у виконавців;
6. наявність конфліктів інтересів на підприємстві;
7. необхідністю підвишення результативності та ефективності
діяльності як кінцевої мети управління [3].
Як засіб підвишення результативності організації управління
підприємством є впровадження процесного підходу, який передбачає
розмежування діяльності підприємства в цілому й управлінської
діяльності зокрема на взаємопов`язані бізнес-процеси. Це дозволяє
мінімізувати ризики, пов`язані з невизначеністю зовнішнього середовища,
та разом з тим максимізувати наявний внутрішній потенціал. Разом з тим
підтверджується необхідність розгляду організації управлінської
діяльності підприємства як процесу упорядкування елементів управління
(підрозділи та управлінський персонал), зв`язків між ними шляхом
створення статичних управлінських структур і упорядкування динамічних
процесів управління шляхом регламентації інформаційних потоків і
взаємодій між елементами управління, що мають системний характер.
Отже, в сучасних умовах основним засобом підтримки високих
темпів розвитку й досягнення необхідного рівня прибутковості
суб`єктами господарювання стає постійне впровадження ними найкращих
надбань у сфері організації управління. Впровадження ефективних,
інноваційних методів управління є одним з найголовніших факторів
виживання вітчизняних підприємств в умовах жорстокої конкурентної
боротьби. Саме тому підприємствам в Україні слід приділяти більшу
увагу вивченню питань сутності та складових власного управлінського
потенціалу. До того ж, успішну організацію управління B сучасних
умовах слід розглядати як умову забезпечення високого рівня
конкурентоспроможності підприємства, а отже власне його існування.
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ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ: ОРГАНІЗАЦІЙНОІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
У високорозвинених країнах світу саме підприємницький сектор
економіки відіграє вагому роль у збільшенні загальних обсягів
виробництва, генеруванні та впровадженні нових ідеї та технологій,
сприяє створенню нових робочих місць, зниженню рівня безробіття й
соціальної напруги. Однак, досягнення цієї мети в Україні, можливе
лише за умови формування чіткої, досконало та адаптивної
організаційно-інноваційної
системи
управління
розвитком
підприємництва в регіонах.
Оцінюючи розвиток організаційної структури підприємництва
Львівської області, слід відмітити про наявність певних коливань в
динаміці
за
показником
щільності
суб’єктів
економіки
господарювання в розрахунку на 10 тис. населення у 2010-2015 рр.
Даний показник варіюється в межах від 291 одиниці у 2011 році до 475
одиниці у 2015 році [1]. За цим ж показником область серед регіонів
України посіла 12 місце. Значне збільшення частки суб’єктів
господарювання у Львівській області відбулося завдяки перереєстрації
значної кількості підприємств з Донецької та Луганської областей, а
також АР Крим. Це пов’язано в основному з військовим конфліктом,
який відбувається на Сході країни та відповідно спадом
підприємницької активності у цих областях. Варто зазначити, що
спостерігаються також відмінності у щільності великих, середніх та
малих підприємств області.
Зміни, які відбулися у структурі підприємництва Львівської
області мають різноплановий характер. Зокрема, одним із проявів
неефективної структури підприємництва є низька щільність малих і
середніх підприємств. Щільність підприємств на 10 тис. населення
варіюється від 76 одиниць (в Україні в середньому 52 одиниці) у 2010
році до 73 одиниць (в Україні в середньому 80 одиниць) у 2015 році
[2]. За цим показником серед регіонів України Львівська область
посіла 10-е місце. У Львівській області, так і в регіонах України (окрім
столиці) рівень насиченості підприємствами, ще дуже далекий від
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показників, які характерні для розвинених країн світу і так званої
«критичної маси» – 120...150 малих підприємства на 10 тис.
мешканців. Наприклад, в адміністративних одиницях Франції на 10
тис. жителів припадає приблизно близько 350, у Німеччині – 370, у
Великобританії – 460, у Японії – 500, в Італії – 680, у США – 740
малих підприємств [3].
За
організаційно-правовими
формами
господарювання
домінуючими в економіці області є приватні підприємства (24,3% від
загальної кількості підприємств). Частка фермерських господарств
складає 2,4%, комунальних – 1,5%, державних – 0,46%, іноземних –
0,3%, а казенних, що розповсюджені в основному в індустріальному
секторі економіки лише 0,002%. Частки суб’єктів ЄДРПОУ за
правовим статусом розподілились на підприємства (15,5%) та на
фізичні-особи підприємці (84,5%). За видами економічної діяльності
традиційно найбільше підприємств діяло у сфері оптової та роздрібної
торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 5,1 тис. або
27,6% від загальної кількості підприємств області. Суттєвою також
була кількість підприємств у промисловості – 2,7 тис. (14,6%), в
операціях з нерухомим майном – 2,1 тис. (11,2%), будівництві – 1,7
тис. (9,5%), професійній, науковій та технічній діяльності – 1,4 тис.
(7,6%), сільському, лісовому та рибному господарстві – 1,3 тис. (7,1%)
[4]. Слід відмітити також, що частка малих підприємств в загальних
обсягах реалізації продукції області є найменшою у порівнянні із
часткою середніх та великих підприємств. У 2010-2015 рр. дана частка
коливалася від 19,4% та 24,9%. Водночас у 2015 році малі підприємств
реалізували продукції, товарів та послуг на 44609,2 млн. грн., що на
73,1% більше відносно 2010 р. Вагому частку від загального обсягу
реалізованої продукції у регіоні в розрізі суб’єктів господарювання
займають великі та середні підприємства. Так, у 2015 році за обсягами
реалізованої продукції великими підприємствами Львівської області
зростання відбулося на 62,9% порівняно з 2010 р. Натомість за цей
період часу зменшилась частка великих підприємств в загальних
обсягах реалізованої продукції (товарів, послуг) області, а саме з 38,1%
до 34%.
За показником чисельності зайнятих на великих, середніх та малих
підприємствах останніми роками спостерігалось скорочення, як у
Львівській області, так і загалом по Україні. Загалом у 2015 році
чисельність зайнятих працівників на підприємствах Львівської області
зменшилась на 18,6% у порівнянні з 2010 р., або майже на 75 тис. осіб.
У 2015 році кількість зайнятих працівників на великих підприємствах
становила 89,4 тис. осіб, що на 16,3% (на 18 тис. осіб) менше відносно
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2010 року. Аналогічна ситуація із чисельністю працівників на малих
підприємствах, зокрема у 2015 році відбулось скорочення на 23,2%,
що майже на 29 тис. осіб менше відносно 2010 року. Щодо чисельності
середніх підприємств, то у 2015 році відбулось скорочення 17%, тобто
на 25 тис. осіб у порівнянні з 2010 роком.
Досягнути стабільного розвитку та ефективності функціонування
підприємницьких структур можна шляхом активізації інноваційних
процесів. Впродовж 2010-2015 рр. рівень інноваційної активності
промислових підприємств коливається в межах 13,4%-19,3 % від
загальної кількості промислових підприємств області. Однак, не
зважаючи на збільшення частки інноваційно активних підприємств, в
кількісному виразі вони зменшуються, а саме з 102 до 64 одиниць.
Тобто, вона відбувається за рахунок зменшення загальної кількості
підприємств які функціонують в області, а
не за рахунок
безпосередньої активізації інноваційної активності самих підприємств.
Тобто проблема залишається і є досить гострою, і збільшення частка
інноваційно активних не є позитивним результатом. Така ситуація не
сприяє вирішенню критичної ситуації щодо високого ступеня
зношеності наявного технологічного обладнання яке використовують
у своїй роботі промислові підприємства [1].
У 2015 році лідерами інноваційної активності були підприємства
машинобудування (24,7% підприємств галузі). Порівняно високі
інноваційні позиції займають і підприємства металургійного
виробництва (24,1%) та харчової промисловості (18,9%). Низький
рівень інноваційної активності і надалі був притаманний
підприємствам добувної промисловості (3,6%), текстильного
виробництва (6,8%) та водопостачання (9,4%) [5].
Основним видом інноваційної діяльності і надалі залишається
придбання машин і обладнання, а не розробка власних інноваційних
технологій якими займались лише 10,9% інноваційно активних
підприємств. Така ситуація зумовлена насамперед тим, що купівля
нового обладнання є більш дешевшим і менш ризикованим видом
діяльності поряд із розробкою власних інноваційних технологій.
Основним гальмом активізації інноваційного розвитку Львівської
області, як і інших регіонів України є недостатній обсяг його
фінансового забезпечення. Впродовж 2013-2014 рр. обсяг витрат на
інновації зменшувався і у 2014 році становив 219,7 млн.грн., що на
15% менше порівняно з попереднім роком. Однак, вже у 2015 році
ситуація з фінансування інноваційної діяльності порівняно з
попереднім роком дещо покращується, однак цього недостатньо для її
активізації [5]. Лідером за обсягом витрат на інноваційну діяльність є
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харчова промисловість. На неї припадає 77,6% загального обсягу
витрат у промисловості області.
Загалом слід відзначити, що розвиток підприємництва повинен
бути одним із найбільш дієвих засобів вирішення соціальноекономічних завдань, для структурної перебудови економіки, перехід
її до інноваційної моделі розвитку, прискорення розвитку
внутрішнього ринку товарів, робіт і послуг, зростання інвестиційної
активності, обмеження монополізму і розвиток конкуренції, створення
нових робочих місць і забезпечення самозайнятості населення,
збільшення бюджетних надходжень, є одним з головних чинників
успішного здійснення реформ, економічної стабілізації, зростання
виробництва і споживання, зниження соціальної напруженості і
підвищення добробуту людей. Для формування високого рівня
підприємницької активності та сприятливого конкурентного
середовища у Львівській області, так і в інших регіонах України їх
кількість повинна бути значно більшою. В області існує значний
потенціал для розвитку підприємництва, проте, на районному рівні
практично відсутні інформаційні ресурсні центри, які б мали змогу
підтримувати розвиток підприємництва чи супроводжувати його на
певному етапі. Також існує проблема обмеженості обігових коштів
підприємців та формування інноваційного елементу – фондів громад,
які б акумулювали та спрямовували фінансові ресурси у потрібний
напрямок на тій чи іншій території районів Львівської області.
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Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби
з організованою злочинністю при РНБО України
КРИПТОВАЛЮТА ЯК МЕТОД ДИВЕРСИФІКАЦІЇ
ІНВЕСТИЦІЙ
На сьогодні важливу роль в розвитку національної економіки
відіграють іноземні інвестиції. Залучення коштів іноземних інвесторів
сприяє
активізації
інвестиційного
процесу,
впровадженню
інноваційних технологій, використанню передового зарубіжного
досвіду, розвитку малого і середнього бізнесу, зростанню
інвестиційного потенціалу держави.
Дослідженням проблем залучення інвестицій в національну
економіку присвячено праці таких вітчизняних вчених, як В.М.Герзач,
О.Д.Данілов, Г.М.Івашин, В.В.Козик, М.Д.Лесечко, А.С.Музиченко,
В.А. Федоровський, Н. А. Ясинська, Н. О. Шира [1].
Відповідно до статті 1 Закону України «Про інвестиційну
діяльність» від 18 вересня 1991 року №1560-XII інвестиціями є всі
види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в
об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої
створюється прибуток(доход) та досягається соціальний та
екологічний ефект [2].
Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України
(акціонерний капітал нерезидентів) влітку 2017 року становив 38,982
млрд дол., що на 1,657 млрд дол., або на 4,4% більше від показника на
початок року на рівні 37, 325 млрд дол.
За даними Державної служби статистики України, за цей період в
акціонерний капітал нерезидентів надійшло 711 млн дол. нових
інвестицій, при цьому відтік становив 207 млн дол., а позитивна
переоцінка – 1, 153 млрд дол.[3].
Активний розвиток сучасних комп’ютерних технологій,
глобалізацій та інтернаціоналізація підприємницької діяльності
призвели до розвитку нових суспільно-економічних відносин.
Глобальність мережі Інтернет, відсутність кордонів у спілкуванні
змінили встановлені правила ведення бізнесу, замовлення товарів
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(робіт, послуг), їх отримання та оплату. Інтернет надав можливість
мобільно проводити операції купівлі-продажу, замовлення послуг [1].
Глобальні фінансові кризи, розвиток фінансових технологій та
зміна споживчих переваг у бік мобільності зручності, швидкості,
здешевлення вартості послуг і візуалізації інформації сприяло
виникненню віртуальних співтовариств із створенням і поширенням
власної валюти і роздрібних платіжних систем. Відкривати
криптовалюти дуже вигідно інвесторам, оскільки вони отримують
реальну можливість отримувати прибуток.
Вартість Bitcoin (біткоїн), найпопулярнішої криптовалюти,
останнім часом зростає швидкими темпами. Так, 07 серпня 2017 року,
її вартість досягала позначки в $ 3000, день потому - $ 3500, через
тиждень ціна зросла до $ 4 000. І ось вже 1 вересня курс біткоїн досяг
позначки $ 4 821[4].
Роботу з будь криптовалютой потрібно починати зі створення
гаманця – унікального цифрового адреси, який є ідентифікатором
користувача в системі. Створення гаманця (ідентифікатора клієнта)
через спеціальні сервіси, які прийнято називати «гаманцями».
Найбільш популярний з них Blockchain (блокчейн). Блокчейн (або
ланцюжок блоків транзакцій) — розподілена база даних, яка підтримує
постійно зростаючий перелік записів, які називають блоками,
захищена від підробки та несанкціонованого всенесенн змін. Кожен
блок містить часову мітку та посилання на попередній блок. Така
розподілена база даних закладена в основу криптовалюти «Біткоїн», де
слугує бухгалтерською книгою для всіх операцій.
Токенізація реального активу означає, що внутрішня вартість
активу продається частинами через токени. Ця концепція з'явилася
набагато раніше за технологію блокчейн. Токенізація – це, по суті, те ж
саме, що і володіння акціями в корпорації, яка дає інвестору часткову
власність від дорогого активу.
Однак блокчейн-активи, що токенізовані можуть бути куплені і
продані без централізації та без посередника, і при цьому стягувати
значну комісію за обслуговування. Це створює можливості для
власників криптовалют диверсифікувати свої заощадження в будь-яку
кількість реальних активів без необхідності конвертувати в фіатну
валюту.
Майже все можна токенізувати від автомобілів, катерів, складів до
нерухомості. Наприклад, компанія Orebits, токенізує дорогоцінні
метали.
Традиційні інвестиції в реальні активи, такі як нерухомість,
вимагали б значного капіталу, міжнародних зв'язків та великих
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витратів на завершення угоди. Однак токенізовані ринки усувають всі
ці проблеми і забезпечують метод диверсифікації коштів в
криптовалюті [5].
Альткоіни (узагальнена назва всіх криптовалют, крім біткоіна)
стали предметом обожнювання для кріптовалютних трейдерів у
всьому світі. Ринок альткоїнів сповнений багатообіцяючих монет, які
мають бездоганну ділову репутацію і чисто шахрайську. Це ринок,
який може дати кому-то цілий статок, при цьому залишивши іншого
учасника без грошей [6].
Компанією FICO розглянуте питання збирання інформації про
Bitcoin-біржі з додержанням законодавства, що обмежує відмивання
грошей. Восени 2017 року компанія FICO опублікувала патентну
заявку, в якій зазначається про спеціально розроблену систему
виявлення незаконних грошових операцій, які будуть позначені
системою і відправлені на подальший розгляд. Отримані дані будуть
використані для формування критеріїв загроз та орієнтування
фахівцями з боротьби на відмивання грошей. Документ містить
інформацію про можливі способи відстеження даних Bitcoin-обмінів
для розробки системи оцінки.
Також представники FICO заявили, що велике значення має збір
даних щодо юридичних транзакцій, активностях майнерів, що свідчить
про роботу системи поза територією дії операторів. Також
зазначається про вивчення поведінки операторів криптовалют і
виявленні невластивої їм активності, що може бути ознакою
незаконного використання ресурсів.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту №7183 щодо
обігу криптовалюти в Україні, саме законодавче врегулювання ринку
криптовалют дозволить залучити багатомільйонні міжнародні
інвестиції для розвитку малого, середнього і великого бізнесу, що в
свою чергу позитивно вплине на економічний клімат всередині
держави та дозволить зміцнити національну валюту і збільшити ВВП.
За допомогою такої диверсифікації знизимо ризики - ймовірність
грошових втрат через несприятливого зміни курсу валюти / акції.
Крім того, метою вказаного законопроекту є надання офіційного
статусу криптовалюті, регуляція правовідносин в її обігу, зберіганні,
володінні, користуванні та проведенні криптовалютних операцій в
Україні [6]. Питання регулювання криптовалюти є не тільки
доцільним, але і необхідним, бо, як показує світова практика,
криптовалюта набирає все більшої популярності у всьому світі, її
розвиток заборонити технічно неможливо і економічно недоцільно.
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Таким чином, створення державного стандарту торгівлі
криптовалютою може стати засобом для диверсифікації інвестицій в
національну економіку. Використання можливостей системи
блокчейн, як розподіленого реєстру, пов’язувати користувачів з
власниками активів, дозволить створювати нові способи надання
реальних активів для інвестицій та інвестування в них.
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ФОРМУВАННЯ РІВНІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ
Розвиток ринкових відносин та інтеграція України у світове
економічне співтовариство істотно підвищують увагу до підприємства
як об’єкта інвестиційних вкладень. Взаємне узгодження інтересів
інвестора і об’єкта вкладання інвестицій на початковому етапі
здійснення
інвестиційних
процесів
потребує
використання
спеціальних характеристик, які дозволяють сформувати уявлення про
стан об’єкта інвестиційних вкладень, надійність майбутніх інвестицій,
очікувані результати від їх використання. Таку характеристику можна
представити у вигляді показника інвестиційної привабливості об'єктів
інвестування. Інвестиційна привабливість є однією з ключових
характеристик, яка обумовлює залучення підприємством інвестицій.
Термін «інвестиційна привабливість» можна визначити виходячи з
характеристики терміна «привабливість», який слід розглядати як те,
що викликає захоплення своїми якісними характеристиками, формами,
діями. Найбільш прийнятним вважаємо визначення, яке дає Макарій
Н. «Інвестиційна привабливість – це справедлива кількісна і якісна
характеристика зовнішнього і внутрішнього середовища об’єкта
потенційно можливого інвестування» [4 с. 52]. У такому контексті
термін «інвестиційна привабливість» використовують більшість
авторів, які досліджують цю проблему саме з позиції іноземних
інвесторів.
Як синонім визначення інвестиційна привабливість ряд авторів
вживають поняття «інвестиційний клімат». Під інвестиційним
кліматом розуміють ступінь сприятливості ситуації, що складається в
тій чи іншій країні (галузі, регіоні, підприємстві) стосовно
інвестування, яке могло б бути здійснене в країну (галузь, регіон,
підприємство). Крупка І.М. зміст поняття «інвестиційний клімат»
визначає «...як комплекс економічних, політичних, соціальних,
правових та інших заходів країни, що приймає інвестиції, спрямованих
на забезпечення захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної
діяльності, а також на ефективне інвестування національної
економіки» [2, с. 88].
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Майорова Т.В. визначає інвестиційний клімат як «… сукупність
політичних, правових, економічних та соціальних умов, що
забезпечують та сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та
іноземних інвесторів» [3, с.152].
Подібне визначення інвестиційній привабливості дає Пересада
А.А. Інвестиційний клімат держави – це сукупність політичних,
правових, економічних та соціальних умов, що забезпечують та
сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та закордонних
інвесторів. Сприятливий інвестиційний клімат має забезпечити захист
інвестора від інвестиційних ризиків (непередбачених фінансових втрат
капіталу та доходів). [5, с. 123].
Інвестиційний клімат можна розглядати в рамках функціонуючої
цілісної світової інвестиційної системи. Представимо інвестиційні
процеси у вигляді багаторівневої системи інвестиційної привабливості.
Вона включає такі підрівні: мегаінвестиційні відносини, що
характеризують у цілому стан усіх інвестиційних факторів у світі,
макроінвестиційні відносини, що визначають політичні, правові,
економічні і соціальні параметри в рамках держави, мезоінвестиційні
відносини, що пояснюють регіональні відносини, мікроінвестиційні
відносини, що оцінюють реальні економічні, юридичні й культурні
контакти на рівні держави і підприємства. Багаторівневий характер
інвестиційної привабливості від мега- до мікрорівня розглядається
інвесторами як єдине ціле. Сприятливий інвестиційний клімат може
бути створений за допомогою узгодження з урахуванням природного і
кадрового потенціалу відповідних правових, економічних і соціальних
цілей економічних суб'єктів різних рівнів.
Таким чином, термін «інвестиційна привабливість» має більш
системну форму відображення сприятливих умов для реалізації
інтересів інвесторів, тому більш адекватно характеризує суть
проблеми, ніж інвестиційний клімат. Поняття «інвестиційний клімат»
– ширше, а поняття «інвестиційна привабливість» – локальніше, тобто
здатне більш адекватно розкрити відповідність об'єкта інвестування
інтересам інвестора.
Приймаючи рішення про вкладення капіталу для інвестора
важливо, щоб висока привабливість забезпечувалась на всіх етапах
прийняття інвестиційних рішень, від вибору країни-реципієнта – до
визначення конкретного інвестиційного проекту. Тобто інвестиційна
привабливість розглядається як багаторівнева система. У більшості
випадків виділяють такі рівні: країна, галузь, регіон, окреме
підприємство, окреме виробництво. Підприємство в цій системі є
кінцевим пунктом вкладення засобів, де реалізуються конкретні
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проекти. Співвідношення цих рівнів для різних інвесторів може мати
різні значення і послідовність. У більшості випадків інвесторів
цікавлять усі рівні інвестиційних переваг.
Ланцюг цілей оцінки інвестиційної привабливості для об’єкта
інвестування такий:
 визначення поточного стану;
 розробка заходів підвищення інвестиційної привабливості;
 залучення іноземних інвестицій у відповідних до
інвестиційної привабливості обсягах та отримання комплексного
позитивного ефекту від освоєння іноземного капіталу
Ланцюг цілей оцінки інвестиційної привабливості для суб’єкта
інвестування такий:
 оцінка стану та потенціалу об’єкта;
 розробка варіантів вкладення інвестицій, враховуючи
особливості інвестиційної привабливості об’єкта;
 використання вивільнених/надлишкових ресурсів з метою
отримання майбутньої вигоди – фінансового прибутку, політичних
переваг, екологічного ефекту тощо.
Огляд методичних підходів до визначення інвестиційної
привабливості підприємства дає змогу встановити головні вимоги
інвесторів до ринків, які вони прагнуть освоїти. Основними
пріоритетами є економічна свобода суб’єктів ринку та прозорість умов
господарської діяльності. Такий підхід є цілком зрозумілим і
виправданим, оскільки саме за умов поєднання дії ринкових
механізмів та діяльності держави, спрямованої на створення рівних
умов для економічних суб’єктів, можливий максимальний
економічний ефект.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Важливу роль у створенні сприятливих умов для розвитку
української економіки відіграють іноземні інвестиції. Залучення
іноземних інвестицій дає змогу країні-реципієнту отримати ряд вигод,
основними з яких є поліпшення платіжного балансу; трансфер новітніх
технологій та ноу-хау; комплексне використання ресурсів; розвиток
експортного потенціалу і зниження рівня залежності від імпорту;
досягнення соціально-економічного ефекту (підвищення рівня
зайнятості, розбудова соціальної інфраструктури тощо). Водночас,
використання іноземних інвестицій для країни є потенційним
джерелом загроз, таких як експлуатація сировинних ресурсів та
забруднення навколишнього природного середовища, підвищення
рівня залежності країни від іноземного капіталу, зниження рівня
конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, трансфер
капіталу за кордон.
За даними Держстату, за січень-березень 2016 р. Україна освоїла
майже 51,2 млрд. грн. міжнародних інвестицій. До десятки основних
країн-інвесторів, на які припадає 83,0 % загального обсягу прямих
інвестицій, увійшли Кіпр (11,7 млрд. дол.), Нідерланди (5,6 млрд.
дол.), Німеччина (5,4 млрд. дол.), Росія (3,3 млрд. дол.), Австрія (2,4
млрд. дол.), Велика Британія (1,85 млрд. дол.), Віргінські острови (1,7
млрд. дол.), Франція (1,5 млрд. дол.), Швейцарія (1,3 млрд. дол.), Італія
(972 млн. дол.).
Національне законодавство в сфері регулюванні іноземних
інвестицій декларує захист та сприяння іноземним інвестиціям,
встановивши державні гарантії захисту іноземних інвестицій,
звільнення іноземних інвесторів від сплати ввізного мита на товари,
що ввозяться на митну територію України.
Задля спрощення порядку залучення іноземних інвестицій та
сприянню відновлення економіки держави, наближення законодавства
України до стандартів Європейського Союзу, Президент України
підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації
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іноземних інвестицій», який скасовує обов’язкову держреєстрацію
іноземних інвестицій і спрощує їх залучення в Україну.
Більшість експертів, фахівців, юристів вважають, що скасування
державної реєстрації іноземних інвестицій позитивно позначиться на
підвищенні позиції України у рейтингу Doing Business та індексу
інвестиційної привабливості (International Business Compass), а також
призведе до зростання прямих інвестицій в Україну (у рейтингу
Світового банку «Doing Business 2015» Україна за показником легкості
ведення бізнесу займала 96 місце серед 189 країн світу (у 2014 р. – 112
місце); згідно з індексом інвестиційної привабливості (International
Business Compass), який розраховує міжнародна консалтингова мережа
BDO, Україна в 2015 р. посіла 89 місце зі 174 країн (у 2014 р. – 109
місце).
Слід зауважити, що сьогодні державна політика в сфері залучення
прямих іноземних інвестицій характеризується відсутністю контролю
за частками залучених інвестицій в розрізі сфер економічної
діяльності, законодавчо не встановлено перелік стратегічних галузей,
безпечні пороги участі в них іноземного капіталу та відповідний
механізм здійснення оцінки такої участі на передінвестиційному етапі.
Відсутність стратегії інвестиційної політики та ефективних механізмів
регулювання допуску іноземного капіталу призвела до його стихійного
розподілу в різних сферах української економіки.
Слід ретельно переглянути правила доступу іноземних інвестицій
та врахувати в державній інвестиційній політиці успішний світовий
досвід, запевняють фахівці. Наприклад, потенційні інвестори з-за
кордону, що мають наміри інвестувати в Іспанію, Грецію, Францію,
Нідерланди, Італію, Португалію та багато інших країн, повинні
отримати або спеціальний урядовий дозвіл на здійснення
капіталовкладень, або повідомити про це. Існує низка обмежень щодо
напрямів та обсягів інвестування в багатьох країнах світу, оскільки їх
політика направлена саме на захист національних виробників та
інтересів. Такий інструмент може бути ефективним як для держави так
і для інвесторів. Для інвесторів – допомога в реалізації проектів,
сприяння влади та гарантії в процесі реалізації інвестиційної
діяльності, для влади – спрямування в пріоритетні сфери, контроль та
запобігання ризикам.
Але, говорячи про захист економіки від залучення іноземних
інвестицій, мова має йти не про відмову від іноземних інвестицій, які
конче необхідні, а про нейтралізацію негативних ефектів, про
забезпечення інвестиційного механізму системою безпеки.
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Створюючи сприятливі умови для вкладання іноземного капіталу,
оголошуючи про національний режим для нього, практично в усіх
країнах світу процес залучення іноземних інвестицій в тій чи іншій
формі регламентується: їхній приплив заохочують в одні галузі
економіки і обмежують в інші.
В розвинених країнах існують обмеження на право власності на
підприємства стратегічних галузей з боку іноземних інвесторів і
ступені їх впливу і правомочності. Це стосується, насамперед,
гірничодобувного, аграрного сектору, сфери послуг (транспорт,
комунікації, фінанси і страхування). Виробничий сектор не містить
таких заборон. Змішану форму власності мають підприємства,
передані під управління, в концесію, лізинг. Ці підприємства
функціонують за участю держави.
Потенційні інвестори з-за кордону в усіх розвинених
індустріальних країнах (окрім США, ФРН, Італії і Швейцарії) повинні
отримати
спеціальний
урядовий
дозвіл
на
здійснення
капіталовкладень. Та навіть якщо для трансферту капіталу не треба
попереднього дозволу, іноземний інвестор має повідомити про нього
компетентний державний орган з управління та контролю за
інвестиціями у стратегічні сектори економіки: в США – Комітет з
іноземних інвестицій, у Німеччині – спеціальний орган з контролю за
іноземними інвестиціями. Спеціальний орган з контролю за
іноземними інвестиціями, де дотримуються відповідності інтересам
національної безпеки та антимонопольному законодавству створено
також і у Китаї.
У США налічується 42 види діяльності, які вважаються
стратегічними. Рада безпеки може накласти вето на будь-яку угоду, в
якій вбачатиме загрозу безпеці та національним інтересам країни. У
КНР діє режим розмежування залучених іноземних інвестицій за
критеріями: заохочувані, обмежені і ті, що забороняються. Так,
обмежуються іноземні інвестиції в секторі нерухомості, в т.ч. у
будівництві та експлуатації 5-зіркових готелів, офісних будівель. У
фінансовому секторі допускається участь тільки у формі спільних
підприємств, притому контрольний пакет акцій повинен бути у
китайських компаній, в т.ч. у страхуванні, банках, фінансових і
лізингових компаніях, в управлінні фондами (не вище 49 %).
Що стосується залучення коштів в інфраструктурні об’єкти, то
цікавим є досвід Туреччини. Це 18-та економіка світу (Україна в
шостому десятку). Економічний ривок у цій країні стався з прийняттям
у 2003 р. закону про прямі іноземні інвестиції. Його основним
інструментом стали спеціальні інвестиційні зони (СІЗ), в яких діють
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особливі податкові режими і пільгові умови для ведення бізнесу.
Таких зон у Туреччині близько 200, і діляться вони на три види:
технопарки, організовані промислові зони і вільні зони. Основна
частина їх сконцентрована в історично сформованих індустріальних та
наукових центрах.
Прямі іноземні інвестиції, кредити МВФ і приватизація, всупереч
очікуванням всіх українських урядів, все ж не служать панацеєю від
усіх бід і самі по собі не призведуть до економічного прориву,
вважають експерти. Вони є лише невеликим доповненням до
внутрішніх інвестицій. Досвід країн, що створили економічне диво,
показує, що тільки акцент на внутрішні ресурси може забезпечити
країні довгостроковий економічний розвиток. Кредити міжнародних
фінансових організацій ідуть, перш за все, на виплату попередніх
боргів, тобто повертаються кредиторам, а не скеровуються на розвиток
економіки.
Разом з тим об’єктивні закони світової економіки, процеси
міжнародної міграції капіталу свідчать про те, що Україна не може
стояти в стороні від активного залучення і використання іноземного
капіталу.
Найважливіше те, що прямі іноземні інвестиції можуть бути
джерелом не лише капіталу, але також нових технологій, навиків
менеджменту і системи маркетингу. Ці ресурси, в свою чергу,
стимулюють конкуренцію, новації, акумуляцію капіталу і завдяки
цьому створюють робочі місця та економічне зростання.
Таким чином, розглядаючи в цілому двоякий вплив іноземного
інвестування на економіку країни-реципієнта, можна зробити
висновок, що залучення прямих іноземних інвестицій в економіку
України несе значні переваги. Це підтверджує досвід багатьох країн
Центральної та Східної Європи. А для запобігання негативних
моментів, даний процес потребує відпрацювання регулюючого
механізму,
завдяки
якому
іноземне
інвестування
стане
взаємовигідним. Отже, залучення іноземних інвестицій залишається
однією з ключових проблем економічної реформи в Україні.
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ГОРИЗОНТАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ
Формування соціально-екологічних засад розвитку суспільства є
безумовною вимогою по відношенню до національної економіки,
зумовлена станом навколишнього природного середовища (рис. 1).
Тоді як традиційні мотиваційні чинники ринкової економіки щодо
забезпечення прибутковості суб’єктів господарювання виявилися
недієвими у питаннях покращення стану довкілля, просвітництва у
системі забезпечення здоров’я населення, пошук ноосфер них підходів
в управлінні господарськими процесами є механізмом сталого
розвитку, в тому числі за рахунок популяризації органічного
виробництва
і
пермакультурного
дизайну,
безвідходної
життєдіяльності та використання джерел відновлюваної енергії,
поширення ноосферних підходів в освіті та вихованні.
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1. Екологічна ситуація в Україні
Джерело: [1].
надз
Проведений кореляційно-регресійний аналіз впливу чинників на
вичайно
валовий регіональний продукт, зокрема кількості населення, в тому
забрудне
ні
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числі працездатного та економічно активного населення в сільській
місцевості та містах, кількості малих та середніх підприємств з розрізі
регіонів України та кількості капітальних інвестицій. Встановлено, що
розмір валового регіонального продукту корелює з кількістю
2
населених пунктів, зокрема сільських ( R  0,8907 ), кількістю
працездатного населення ( R  0,94098 ), кількістю підприємств в
2

регіоні ( R  0,9695 ), зокрема малих ( R  0,9704 ).
Трендовий аналіз збереження тенденцій розвитку територій
дозволяє засвідчити песимістичний сценарій зниження показників
соціально-економічного розвитку територіальної громади погіршення
демографічної ситуації, зростання рівня зареєстрованого та
прихованого безробіття, рівня професіоналізму вказаної категорії осіб,
зниження доходів громадян, загострення екологічної та криміногенної
ситуації. Присутність виявлених тенденцій і проблем спонукає до
пошуку такої моделі економічного зростання, яка б не провокувала
негативні соціальні наслідки, а навпаки, сприяла б формуванню та
реалізації інноваційної людиноцентричної моделі сільської економіки.
Впровадження інвестиційно-інноваційного підходу у виробничі
процеси з позиції організації зайнятості та підприємництва до 2020 р.
на 64 % уможливлює зростання надходження від реалізації
сільськогосподарської продукції за рахунок збільшення обсягу
інвестицій. Активізація ролі сільського населення та мешканців міст,
що виїхали до сіл, зокрема. в Житомирській області дозволяє
збільшити чисельність сільського населення на 47 % та обсяг
приватних інвестицій в розвиток сільських територій у 100 разів
порівняно з песимістичним сценарієм до 2020 р., що зумовлений
збереженням тенденцій, які складися.
Можливі стратегії розвитку
1) Створення солідарного сільського господарства (мережі або
асоціації людей, які взяли на себе зобов'язання підтримувати одну або
більшу їх кількість, поділяючи ризики і вигоди від спільного
виробництва продуктів харчування) та груп солідарної закупівлі серед
ініціативних споживачів міст Житомира та Києва, які зв'язуються з
виробництва сільськогосподарської продукції для організації
альтернативних ланцюгів поставок, впроваджуючи суспільні
ініціативи, що підтримують диверсифіковані сільські території,
зокрема, через запровадження органічного сільського господарства,
ремесел та промислів, формуючі прямі зв'язки між виробниками та
споживачами.
2

2

596

2) Прямі продажі продукції, надання послуг домогосподарствами
та їх об’єднаннями через кооперативи, на ярмарках, під час
регіональних заходів, на селянських і фермерських ринках, де є
місцями роздрібної торгівлі.
3) Розвиток альтернативних форм зайнятості, зокрема, ремесел,
промислів, зеленого сільського туризму, оздоровчих, спортивних та
рекреаційних об’єктів.
Основними потребами та обмеженнями є наступні: 1) низький
рівень підприємницької активності та зайнятості населення та високий
рівень конкуренції збоку іноземних компаній та їх продукції;
2) сировинна спрямованість регіону (видобуток граніту та лісу);
3) погіршення демографічної ситуації поряд з іншими демографічними
факторами (старіння населення, виїзд і заробітчанство активної
частини населення – за прогнозом спеціалістів, якщо не вжити заходів
з подолання соціально-економічної кризи, інтенсивного впровадження
соціально-економічних реформ, протидії масовому безробіттю,
забезпечення соціального захисту населення, чисельність населення
регіону може до 2020 р. зменшитися до 20%). Особливо гостро
проблема виявляє себе у сільській місцевості, що суттєво впливає на
соціально-економічний стан району; 4) погіршення екологічної
ситуації, зокрема, з ліквідації побутових відходів, формування водного
балансу. Проект в повній мірі дозволяє в довгостроковій перспективі
реалізувати заявлені потреби.
Основними потребами та обмеженнями є наступні: 1) низький
рівень підприємницької активності та зайнятості населення та високий
рівень конкуренції збоку іноземних компаній та їх продукції;
2) сировинна спрямованість регіону (видобуток граніту та лісу);
3) погіршення демографічної ситуації поряд з іншими демографічними
факторами (старіння населення, виїзд і заробітчанство активної
частини населення – за прогнозом спеціалістів, якщо не вжити заходів
з подолання соціально-економічної кризи, інтенсивного впровадження
соціально-економічних реформ, протидії масовому безробіттю,
забезпечення соціального захисту населення, чисельність населення
регіону може до 2020 р. зменшитися до 20%). Особливо гостро
проблема виявляє себе у сільській місцевості, що суттєво впливає на
соціально-економічний стан району; 4) погіршення екологічної
ситуації, зокрема, з ліквідації побутових відходів, формування водного
балансу. Проектний підхід в управлінні розвитком сільських
територій, господарськими процесами та задоволенням споживчих
потреб в повній мірі реалізується в межах суб’єктів обслуговуючої
кооперації, споживчих товариств та зареєстрованих територіальних
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громад, що в довгостроковій перспективі дозволяє реалізувати
заявлені потреби [2–4].
Відносини в територіальній громаді ґрунтуються на довірі між
виробником і споживачами, які добре знають один одного, споживачі
довіряють продукції, яка виробляється, мають про неї достовірну
інформацію. Між виробником і споживачем є солідарність щодо
місцевих традицій харчування. Їм притаманна громадська активність
щодо розвитку місцевого чи регіонального ринку харчового сектору
(співпраця між сільською територіальною громадою здійснюється з
групою населення, мешканців міст, наприклад співвласниками ОСББ
міст). Ринкові обміни відбуваються у межах спільноти певної
місцевості. Вилучені кошти працюють на місцевому чи регіональному
ринках. Короткий ланцюг поставок регулюється на місцевому рівні.
Він є прозорим і відстежується від початку виробництва до споживача.
Прямі поставки дозволяють економити на трансаційних витратах, що
здешевлює продукцію для кінцевого споживача. Крім того
задоволення інтересів споживачів більш повним асортиментом
харчових продуктів можливе за рахунок вирощування продукції чи
виготовлення товару за попереднім замовленням.
Подальша сертифікація органічної продукції, її стійкий збут
сприятиме поширенню органічних і традиційних продуктів на ринку,
розвиваючи мережі з регіональними продуктами. Обслуговування
потреб клієнтів у зростаючому сегменті ринку щодо споживання
якісних продуктів харчування за принципом: «Близько, локально,
натурально», розвиваючи туризм з привабливим місцевим брендом на
основі регіональних традицій. Нижчий рівень транспортних та інших
витрат в локальній економіці підвищує її конкурентоспроможність за
одночасної високої якості та доступності. Організація місцевого ринку
приваблюватиме споживачів з інших регіонів. Мода на регіоналізм є
основою розвитку територіальних громад та становлення їх
конкурентоспроможності.
Діяльність на території (виробництво товарів – продовольства та
сільськогосподарської сировини, створення соціально значимих
суспільних благ) реалізується з врахуванням інтересів усіх членів
сільської громади в процесі управління через механізм публічноприватного партнерства, що можливе через практику діяльності
громадської організації, зареєстрованої на території. Формування та
імплементація інклюзивної моделі розвитку сільських громад
сприятиме їх зростанню на умовах сталості [5–8]. В основу цих змін
покладено бачення ролі сільських громад у якості правовласників /
користувачів локальних ресурсів, здійснення ними контролюючої
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функції. Такі повноваження ініціюють дії громади та спрямовують їх
на покращення економічних, соціальних і екологічних умов сільської
місцевості.
Потреба стійкого розвитку сільських територій України наразі
визначила тенденцію до формування SMART-COMMUNITY
(розумних громад) та підходів до SMART-розвитку й зростання через
соціально-екологічний та економічний підхід враховує європейську
практику забезпечення якості життя, ефективними заходами із
забезпечення інклюзивного розвитку через активне залучення
сільського населення до процесів розробки стратегій розвитку
сільських територій, збалансування особистих інтересів окремих
людей та загальних інтересів локальної громади щодо захисту
природного середовища, соціального згуртування та економічного
зростання. формування та імплементація інклюзивної моделі розвитку
сільських громад, що сприятиме життєдіяльності та господарювання
відповідно до концепції сталого інклюзивного розвитку за участю
сільських громад. Такий підхід передбачає використання принципу
інклюзивності розвитку, тобто досягнення такого типу економічного
зростання, який охоплює усі сфери життя сільських громад і дозволяє
отримати відчутні для кожної людини позитивні зміни у якості життя
та добробуті, що передбачає розвиток сільської економіки, збереження
навколишнього середовища, а також достатній рівень задоволення
соціальних потреб громад, вирішення проблем соціальної безпеки та
соціальної політики.
Створення біля траси ТОВ «Сільський ринок» з відповідним
розміщенням торгівельних місць для членів громади, бістро з Wi-Fi і з
власною пекарнею. Магазин пропонуватиме свіже м'ясо, овочі,
фрукти, зелень та продукти переробки від мешканців Головківської
сільської ради, – продаж традиційної продукції дозволить збільшити
надходження 1) від практики використання бренду «Сільський ринок»;
2) до бюджетів домогосподарств; 3) до бюджету громади, в тому числі
для реалізації соціальних задач навчання дітей в спортивних гуртках та
майстрами творчості. На перспективу бренд «Сільський ринок»
розвиватимуть у містах Житомир та Київ, зокрема, в районах офісних
центрів. У найближчому майбутньому розвиватимуть мережу на
основі франшизи, що дозволить приєднати до мережі близько 100
магазинів.
Внаслідок переходу на органічне виробництво та безвідходну
життєдіяльність впив на елегію регіону буде суттєво позитивним.
Перехідний період складає понад 5 років (не вкладається в межі
проекту), проте, позитивні зміни навколишнього середовища будуть
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відчутними. Для проекту характерна форма спів фінансування: кошти
ЄС, територіальної громади та приватних інвесторів.
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ
ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
Трансформація національної економічної системи під впливом
військових конфліктів передбачає зміну руху фінансових ресурсів як
всередині країни, тобто між органами державної та місцевої влади,
суб’єктами господарювання та громадянами, так і на міжнародному
рівні – між різними державами, наднаціональними об’єднаннями,
світовими організаціями. Саме в таких умовах особливої актуальності
набуває дослідження фінансового потенціалу держави як однієї з
детермінант успішного постконфліктного відновлення.
Перспективи залучення коштів керівництвом країни тісно
пов’язані із процесами політичної перебудови, що найбільш яскраво
спостерігалось у розвитку ринкових відносин у посткомуністичних
країнах Європи, зокрема Балканських країн, становленні незалежних
центральних банків. Суттєвим є вплив фінансового потенціалу на
вирішення гострих проблем у сфері охорони здоров’я, освіти,
соціального захисту найбільш постраждалих осіб.
Цілком ймовірним є зниження потреби у фінансування
постконфліктного відновлення за умови стабілізації військовополітичної та економічної, а також об’єктивної оцінки завданих
бойовими діями збитків. При цьому можна припустити, що обсяги
допомоги міжнародних донорів, скоріш за все, будуть скорочуватись у
довгостроковій перспективі, з огляду на що, зростає важливість
мобілізації ресурсів за рахунок внутрішніх джерел.
Критичний аналіз публікацій з даної тематики дозволив визначити
два основні блоки фінансової політики держави:
1) політика на фінансовому ринку, пріоритетним завданням якої
стабілізація національної грошової одинці;
2) політика у сфері мобілізації та використання централізованих
грошових фондів, орієнтована на стимулювання економічного
зростання.
Такий підхід дозволяє врахувати рівень впливу на економічний
розвиток та незалежність таких державних установи як центральний
банк та уряд.
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За результатами вивчення світового досвіду можна стверджувати
про необхідність координації дій уряду та центрального банку у перші
постконфліктні роки. На нашу думку основою для такої взаємодії в
Україні може стати функціонуюча Рада фінансової стабільності, що
зараз включає представників НБУ, Міністерства фінансів, профільних
національних комісій та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Таким чином, фінансовий потенціал країн, постраждалих від
бойових дій, порівняно з іншими державами, знаходиться у
специфічних умовах. Саме він виступає вихідною точкою для
розробки та реалізації фінансової політики та окремих її складових,
спрямованих на подолання економічних наслідків військового
конфлікту.
В цілому для постконфліктних країн характерним є високі
очікування щодо зовнішньої підтримки процесів економічного
відновлення, разом з тим вирішальну роль у подолання наслідків
бойових дій на встановленні миру відіграє ефективне використання
внутрішніх ресурсів та наявних можливостей.
Роль фінансового потенціалу держави у постконфліктному
відновленні полягає в тому, що саме на його основі формується
фінансова політика, спрямована на забезпечення економічного
зростання. Такий вплив відіграє важливе значення для підтримки
політичних трансформацій, підвищення рівня національної безпеки та
вирішенням соціальних проблем.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Динаміка змін, що відбуваються в сучасному середовищі
функціонування суб’єктів господарювання зумовлює необхідність
постійного їх моніторингу з метою виявлення та визначення проблем,
які при цьому виникають. Проблемний характер розвитку підприємств
галузі сільського господарства посилюється висококонкурентним
середовищем їх діяльності та впливом природних факторів на
результати господарської діяльності. Зважаючи на це, дослідження
проблемних аспектів розвитку сільськогосподарських підприємств є
досить актуальним.
Мета, об’єкт та методика дослідження. Метою дослідження є
виявлення проблемних аспектів розвитку сільськогосподарських
підприємств та формування основних напрямів їх вирішення.
Об’єктом дослідження є процес здійснення господарської діяльності
підприємствами галузі сільського господарства. Методика досліджень
базується на принципах системності комплексності, послідовності
досліджень та передбачає використання економіко-статистичного
методу (при аналізі показників розвитку сільськогосподарських
підприємств), абстрактно-логічного методу (при проведенні
теоретичних узагальнень та формуванні висновків).
Результати дослідження. Як відомо, метою господарювання
кожного комерційного підприємства є підвищення комерційних
результатів діяльності, зокрема чистого прибутку, а відтак, і
рентабельності. Зниження цих результативних показників свідчить
про наявність проблем у певних сферах діяльності. Аналіз
статистичних показників, що фіксують динаміку рівня рентабельності
сільськогосподарських підприємств дає змогу зробити висновок про
існування у звітному році чинників, які впливали на зниження рівня
рентабельності рослинництва за всіма видами продукції у порівнянні з
попереднім роком. У тваринництві позитивну динаміку у порівнянні з
показниками 2015 р. має рентабельність виробництва м’яса птиці та
молока [1]. Вважаємо, що така динаміка пов’язана насамперед зі
зростанням індексу витрат продукції рослинництва на 10,6%, а
тваринництва – на 20, 9%. При цьому індекс цін на матерiальнотехнiчнi ресурси промислового походження, що споживаються
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сільським господарством у порівнянні з попереднім роком зріс на 4,2%
[4]. Отже, наведені статистичні дані дають змогу стверджувати, що
одним із проблемних аспектів розвитку сільськогосподарських
підприємств на сучасному етапі залишається зростання витрат на
виробництво продукції, що насамперед пов’язано з підвищенням цін
на матеріально-технічні ресурси.
Серед основних проблем сільського господарства зазначених у
Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020
року, зокрема також зазначені – нерівномірність розвитку різних форм
господарювання, відсутність мотивації до кооперації та укрупнення
дрібних сільськогосподарських товаровиробників у межах сільських
громад,
нестабільність
конкурентних
позицій
вітчизняної
сільськогосподарської продукції на зовнішніх ринках, низькі темпи
техніко-технологічного оновлення виробництва, непоінформованість
значної частини сільськогосподарських товаровиробників про
кон’юнктуру ринків та умови ведення бізнесу в галузі; незавершеність
земельної реформи тощо [3].
Зважаючи на проведені дослідження, вважаємо за необхідне
запропонувати
систематизацію
проблем
розвитку
сільськогосподарських підприємств (рис.1)
Створення умов розвитку
сільськогосподарських підприємств

Законодавств
о

Низький
рівень
інновацій та
інвестицій

Фінансова
підтримка

Найнижч
ий рівень
заробітної
плати

Низьке
технічне
оснащення

Інформаці
йна підтримка

Проблем
а пошуку
вигідних
ринків збуту

Рис. 1 Систематизація основних проблем розвитку
сільськогосподарських підприємств
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Відповідно до рис.1, найбільш загальною по відношенню до інших
є
проблема
створення
сприятливих
умов
розвитку
сільськогосподарських виробників, яку на наступному рівні умовно
можна розподілити на три основні напрями. Ці напрями мають
постійно вдосконалюватись відповідно до змін, що відбуваються у
зовнішньому
та
внутрішньому
середовищі
діяльності
сільськогосподарських
підприємств.
Проблема
удосконалення
законодавства пов’язана насамперед з потребою завершення земельної
реформи та підтримкою малих та середніх сільськогосподарських
виробників. Щодо проблеми фінансової підтримки виробників галузей
сільського господарства, то частково у звітному та попередніх роках
вона вирішена, шляхом надання пільгових умов кредитування,
введення аграрних розписок, надання дотацій в рамках окремих видів
виробництв, зокрема птахівництва, але аналіз статистичних даних
щодо рентабельності основних видів продукції сільського
господарства, наведений вище, доводить, що ця проблема має все ще
значний вплив на розвиток виробників сільськогосподарської
продукції.
Вирішення
проблеми
посилення
інформаційного
забезпечення керівництва сільськогосподарських підприємств щодо
вигідних ринків збуту, зокрема, дасть змогу приймати ефективні
управлінські рішення та покращити тим самим фінансові результати
діяльності підприємств.
Не вирішення, або лише часткове вирішення проблем другого
рівня, про які йшлося вище, сприяє виникненню проблем третього
рівня (рис.1). Так, недоліки у формуванні законодавчої бази
створюють передумови для погіршення інвестиційного клімату в
галузі та рівня впровадження різного роду інновацій. А низький рівень
фінансової підтримки не дає змогу господарюючим суб’єктам вчасно
оновлювати техніку та устаткування. Як свідчать статистичні дані,
рівень заробітної плати в сільському господарстві хоча і підвищився
впродовж 2014-2016 рр. на 58,2%,. є найнижчим серед інших видів
економічної діяльності, зокрема на 50,7% нижчий, ніж у
промисловості [2, с. 22]. Таким чином, проведені дослідження
дозволяють зробити висновок про існування певної «ієрархії» проблем
виробників сільськогосподарської продукції, де вирішення проблем
нижчого рівня є передумовою ліквідації проблем вищих рівнів.
Висновки. 1. Однією з основних проблем, що стримують розвиток
виробників сільськогосподарської продукції є створення умов для
такого розвитку.
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2. Проблему створення умов розвитку сільськогосподарських
виробників доцільно розглядати в рамках трьох основних напрямів –
законодавство, фінансова підтримка, інформація.
3. Серед невирішених проблем зазначених у Стратегії розвитку
аграрного сектору економіки на період до 2020 року, відповідно до
статистичних даних, низькі темпи техніко-технологічного оновлення
виробництва, зростання витрат на виробництво продукції, що
насамперед пов’язано з підвищенням цін на матеріально-технічні
ресурси, найнижчий, порівняно з іншими галузями, рівень заробітної
плати у сільськогосподарських підприємствах, недостатній рівень
фінансової підтримки сільськогосподарських виробників тощо.
Вважаємо, що вирішення загальної проблеми, пов’язаної зі
створенням умов розвитку сільськогосподарських підприємств
можливе при умові формування напрямів подолання проблем нижчих
рівнів. Серед першочергових заходів пропонуємо законодавчо
підтримувати
інноваційно-інвестиційну
діяльність
виробників
сільськогосподарської продукції; забезпечити надання інформаційної
підтримки господарюючим суб’єктам в рамках посилення
консультативно-дорадчої функції на рівні територіальних громад,
створення зручних Internet ресурсів; надання належної фінансової
підтримки для здобуття можливостей технічного оновлення та
підвищення заробітної плати.
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Інноваційна парадигма економічного розвитку, що є домінуючою у
сучасних умовах господарювання, суттєво змінює принципи
функціонування
та
розвитку
промислового
підприємства.
Ефективність інноваційної діяльності господарюючих суб’єктів стає
визначальним фактором, який впливає на їх життєздатність, тому в
умовах високої волатильності впливу факторів зовнішнього
середовища стає необхідною реструктуризація системи управління
інноваційним розвитком підприємств. Питання розробки теоретичних
основ управління інноваційним розвитком знайшли своє відображення
у роботах багатьох дослідників, зокрема: Б. Андрушкова, І. Ансоффа,
Ю. Бажала, В. Гейця, П. Друкера, В. Заруби, С. Ілляшенка, В. Колосок,
М. Кондратьєва, Н. Кузьминчук, Г. Менша, В. Міщенка та інші, а
також Теоретико-методичні підходи з реструктуризації системи
управління інноваційним розвитком досліджували науковці А. Амоша,
С. Бойко, А. Гречан, А. Гриньов, В. Заболотний.
Інновація - це результат створення затребуваних споживачами
різних нововведень, що є досконалішими, ніж їх аналоги на
сьогоднішній момент, в результаті використання яких досягнення
прибутку стає простіше [3].
Поняття «інноваційного розвитку підприємства в умовах
глобалізації» містить ключові складові, які формуються на основі
визначення зовнішніх та внутрішніх компетенцій суб‘єкта
господарювання, що мають взаємообумовлений характер. Такий підхід
до уточнення сутності поняття обґрунтовує напрямки підвищення
ефективності управління інноваційним розвитком підприємства
шляхом його реструктуризації для збалансування інтересів споживачів
та інвесторів, що дозволяє формувати комплекси управлінських
технологій та фінансово-економічних інструментів.
Сьогодні на ринку склалося досить жорстке конкурентне
середовище, тож підприємства повинні мати досить міцні і стійкі
конкурентні переваги. Інноваційний розвиток зі сучасних умов
функціонування є одним з найбільш перспективних напрямів розвитку
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кожного промислового підприємства незалежно від виду діяльності.
Для забезпечення інноваційного розвитку підприємств виникає
об’єктивна необхідність виділити та оцінити чинники даного розвитку
[1].
Слід зазначити, що на інноваційний розвиток вливають багато
чинників, що сприяють інноваційного розвитку або перешкоджають
впровадженню іннвацій.
Здійснюючи інноваційний розвиток підприємства, необхідно
визначити, які чинники здатні загальмувати або прискорювати
інноваційний процес. Інноваційним підприємствам перш, ніж
приступити до організації інноваційної діяльності та впровадження
інновацій необхідно оцінити вплив цих факторів, щоб прийняти
рішення про оптимальний спосіб та інструменти здійснення
інноваційного розвитку [1].
Отже, інноваційний розвиток підприємства є одним з пріоритетних
шляхів досягнення підприємства поставлених цілей в умовах
конкурентного середовища, для успішного його здійснення необхідно
прогнозувати та оцінювати вплив тієї чи іншої групи чинників на цей
процес.
Якщо обґрунтовати методичне забезпечення оцінки стану
інноваційного розвитку підприємства шляхом формування системи
показників з визначенням діапазонів їх значень, то це може дати змогу
сформувати
профілі
інноваційного
розвитку
підприємств
машинобудування, що пов’язують його фінансово-економічний стан,
інноваційну
активність,
структуру і
рівень
використання
інноваційного потенціалу з урахуванням особливостей побудови
системи корпоративного управління. Такий підхід дозволяє групувати
підприємства за сегментами тривимірної матриці при визначенні рівня
інноваційного розвитку підприємства [4].
Для визначення зв’язку результативності інноваційної діяльності
промислового підприємства зі структурою використання його
інноваційного та виробничого потенціалів можна виділити граничні
значення показників моніторингу, що зумовлюють збереження
поточного стану та забезпечують позитивні тенденції інноваційного
розвитку промислового підприємства. Застосування запропонованої
системи моніторингу інноваційної активності підприємства дозволяє
більш ефективно використовувати його інноваційний потенціал [2].
Враховуючи, що результатом ефективної інноваційної діяльності
стає не тільки виробництво наукоємної продукції, а й підвищення
результативності діяльності суб’єкту господарювання, що обумовлює
його капіталізацію.
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Таким чином, при розробці стратегії інноваційного розвитку для
підприємства важливе уміння правильно моделювати свій розвиток як
в майбутньому, так і в сьогоденні. Сьогодення впливає на поточну
конкурентоспроможність, майбутнє - на майбутню. Використання
чинників та інструментів управління, розглянутих в статті,
найдоцільніше при розвитку стратегічного управління інноваційним
підприємством.
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В наш час людство активно вступило в друге тисячоліття. Нове
майбутнє ще не має загальної прогнозної моделі його розвитку, але
робота в цьому напрямку ведеться активно. Ключовим науковим
поняттям, яке характеризує процеси світового розвитку на початку
XXI ст. є глобалізація. В науковій літературі глобалізація
характеризується як різке розширення та ускладнення взаємозв’язків і
взаємозалежностей між державами та міжнародними організаціями,
що виражається в процесах формування планетарного інформаційного
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простору, світового ринку капіталів, товарів і робочої сили, в
інтернаціоналізації і інтеграції національних господарств, техногенної
дії на природне середовище виникненні міжетичних і міжконфесійних
конфліктів.
Феномен глобалізації виходить за економічні межі, в яких її схильні
трактувати більшість дослідників, і охоплює практично всі основні сфери
суспільної діяльності, включаючи політику, ідеологію, культуру, спосіб
життя, а також умови існування суспільних систем.
В економіці розвиток глобальних процесів тісно пов’язаний із
знищенням на світовому ринку конкурентної боротьби за контроль над
природними ресурсами та інформаційним простором через
використання нових технологій.
Поява і розвиток принципово нових систем отримання, передачі та
обробки інформації дозволили створити глобальні мережі, які
об’єднують фінансові та товарні ринки, включаючи ринки технологій і
професійних послуг.
Для вивчення перерахованих проблем, аналізу їх впливу на
розвиток суспільства з'явилася нова наукова галузь - глобалістика.
Глобалістика – це методологія наддержавного планетарного
всесвітнього підходу до вивчення і подолання земних проблем:
Головною проблемою глобалізації і глобалістики є зростання
глобальних протиріч що охоплюють інтереси більшості країн світу.
Економічний,
соціально-політичний,
культурний
розвиток
останньої чверті XX ст. і початку XXI ст. відбувався під зростаючим
впливом глобалізації. Її економічна складова пов’язана насамперед з
джерелами, факторами, формами господарської діяльності. Йдеться
про інвестиції і технології, робочу силу, інтелектуальні і фінансові
ресурси, менеджмент і маркетинг тощо. Формами проявлення цих
процесів є зростання міжнародної торгівлі та інвестицій, небачена досі
диверсифікація світових фінансових ринків та ринків робочої сили,
відчутне зростання ролі транснаціональних корпорацій у світових
господарських процесах, загострення глобальної конкуренції, поява
систем глобального, стратегічного менеджменту.
Розглянемо найбільш принципові ознаки та характерні риси
глобалізації як суспільно-економічного процесу.
Серед найголовніших з них варто назвати зростаючу
взаємозалежність економік різних країн, все більшу цілісність і єдність
світового господарства, в основі яких – посилення відкритості
національних ринків, поглиблення міжнародного поділу і кооперації
праці. Водночас зростає загроза глобальної ядерної катастрофи,
настання парникового ефекту, втручання в природу тощо. Окремі нації
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та держави поступово передають свої функції суб’єктів міжнародних
відносин
і
міжнародного
права
зовнішньому
контролю
наднаціональних органів.
Таким чином, глобалізація стає постійно діючим фактором
внутрішнього і міжнародного економічного розвитку.
Важливим елементом аналізу процесу глобалізації є розгляд її як
багаторівневої, ієрархічної системи.
Світовий
рівень
глобалізації
визначається
зростаючою
економічною взаємозалежністю країн і регіонів, переплетенням їхніх
господарських комплексів та економічних систем. Глобалізація на
рівні окремої країни має своїми вимірами такі показники:
– відкритість економіки;
– частка зовнішньоторговельного обороту чи експорту у валовому
внутрішньому продукті;
– обсяг зарубіжних інвестиційних потоків;
– міжнародні платежі та ін.
Галузеве
зростання
глобалізації
виразно
ілюструється
співвідношенням обсягів зустрічної внутрішньогалузевої торгівлі до
світового виробництва галузі, відповідним показником у сфері
інвестицій, а також коефіцієнтом спеціалізації галузі, розрахованим за
співвідношенням національних та міжнародних експортних квот
галузі. Нарешті, глобалізація на рівні компаній залежить від того,
наскільки вона диверсифікувала свої надходження та розмістила свої
активи в різних країнах з метою збільшення експорту товарів і послуг і
використання місцевих переваг, пов’язаних з ширшим доступом до
природних ресурсів та відносно дешевої робочої сили. Міра
глобалізації компанії не в останню чергу залежить від таких
показників, як міжнародне розміщення надходжень від продаж та
основних активів, внутрішньофірмова торгівля та відповідні
технологічні трансферти.
Такими є найважливіші особливості впливу глобалізації на
сучасний економічний розвиток.
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МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ У
ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Постійний розвиток технологій управління виробництвом,
маркетингові інновації дають змогу урізноманітнити та вдосконалити і
методи менеджменту фінансової безпеки учасників фінансового ринку
нестабільних умовах. Виникає необхідність розробки альтернативних
концепцій, методик і моделей управління інноваційними ресурсами,
оцінки їх ефективності і впливу на фінансову безпеку господарюючих
суб’єктів.
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Система фінансової безпеки як інструментарій учасника
фінансового ринку виконує індикаторну, аналітичну, прогнозну та
регулятивну функції. У випадку посилення дії загрози за рахунок її
вдосконалення, система фінансової безпеки після швидкого аналізу і
оцінки фінансового стану учасника фінансового ринку за обраними
найбільш інформативними показниками повинна своєчасно надати
інформацію для прийняття управлінських рішень про впровадження
інновацій в саму систему або в процес господарської діяльності.
Інформація повинна бути представлена у вигляді, який допускає тільки
однозначне її трактування (рис.1).
Для визначення показників інтегральної оцінки ефективності
управління інноваціями фінансової безпеки учасників фінансового
ринку автором пропонується використання інфологічного підходу на
основі семантичної мережі з використанням ER-діаграм за
методиками, описаними В. С. Пономаренком у [1] та І. Є. Семенчою у
[2]. Розроблена ER-діаграма дозволяє представити проблемну сферу
фінансово-економічної оцінки ефективності управління інноваціями у
фінансовій безпеці на понятійному рівні, позбавитись надлишкових
даних при описі, виділити зв’язки між структурними елементами
(рис. 2). Інтегральна оцінка ефективності управління інноваційними
ресурсами здійснюється з урахуванням побудови ієрархії
організаційної структури управління учасника фінансового ринку: на
оперативному (ІОЕ), тактичному (ІТЕ), стратегічному (ІСЕ) рівнях.
Таким чином, інтегральний індекс (ІЕІ) є узагальнюючим
показником, що надає комплексну оцінку ефективності управління
Внутрішні
загрози
Інновації

Регулювання
Фінансовий стан
учасника
фінансового
ринку

Зовнішні
загрози
Аналіз
Оцінка

Контроль
Управлінські рішення

Система
фінансової
безпеки учасника
фінансового
ринку

Оптимізація
Модернізація

Рис. 1 Реакція системи фінансової безпеки учасника фінансового
ринку на інноваційний розвиток загроз його діяльності
(розроблено автором)
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інноваційними ресурсами фінансової безпеки учасника фінансового
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Рис. 2. ER-діаграма фінансово-економічної оцінки ефективності
управління інноваціями у фінансовій безпеці
(розроблено автором)
ринку з урахуванням ієрархії організаційних рівнів управління.
Практичну апробацію розробленого методичного інструментарію
інтегральної оцінки ефективності управління інноваційними
ресурсами фінансової безпеки учасників фінансового ринку на основі
системного підходу, здійснено на базі депозитарної установи ТОВ
«Кремінь Брок», м. Кременчук (табл. 1,рис. 3).
Таблиця 1
Інтегральна оцінка ефективності управління інноваційними
ресурсами ТОВ «Кремінь Брок»
2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 2015 Середнє
рік
рік значення
за період
1. Індекс оперативної ефективності, ІОЕІ
ІТ-технології
0,251 0,210
0,123 0,211 0,321
0,223
Технічні
0,110 0,345
0,312 0,350 0,264
0,276
Організаційно0,305 0,310
0,256 0,345 0,382
0,320
управлінські
За групою
0,203 0,282
0,214 0,294 0,319
0,263
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ІТ-технології
Технічні
Організаційноуправлінські
За групою

2. Індекс тактичної ефективності, ІТЕІ
0,091 0,111
0,151 0,142 0,156
0,123 0,225
0,218 0,219 0,189
0,012 0,015
0,018 0,014 0,016

0,051 0,072
0,084 0,076 0,078
3. Індекс стратегічної ефективності, ІСЕІ
ІТ-технології
0,451 0,482
0,536 0,516 0,511
Технічні
0,231 0,255
0,286 0,291 0,305
Організаційно0,325 0,410
0,406 0,421 0,386
управлінські
За групою
0,324 0,369
0,396 0,398 0,392
4. Інтегральний індекс ефективності інновацій, І ЕІ
ІТ-технології
0,218 0,224
0,215 0,249 0,295
Технічні
0,146 0,271
0,269 0,281 0,248
Організаційно0,106 0,124
0,123 0,127 0,133
управлінські
За групою
0,150 0,196
0,192 0,207 0,213

0,130
0,195
0,015
0,072
0,499
0,274
0,390
0,376
0,240
0,243
0,123
0,192

Аналіз результатів розрахунку інтегральних індексів ефективності
інновацій за запропонованою методикою засвідчив, що за
досліджуваний період (2011-2015 рр.) найвищий рівень ефективності
управління інноваційними ресурсами фінансової безпеки ТОВ
«Кремінь Брок» спостерігався в в 2014 році, порівняно з іншими
періодами.
В розрізі складових інтегрального індексу ефективності інновацій
найвищі значення має індекс стратегічної ефективності І СЕ. Це вказує
на наявність накопичувального ефекту від впровадження інновацій.
Разом з цим,
досить високі показники індексу оперативної
ефективності, ІОЕІ свідчать і про наявність миттєвого ефекту від
впровадження інновацій. В розрізі досліджуваних підгруп можна
зробити висновок, що установа активно використовує сучасні ІТтехнології для забезпечення фінансової безпеки.
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1. Індекс оперативної ефективності, ІОЕІ

2. Індекс тактичної ефективності, ІТЕІ

3. Індекс стратегічної ефективності, ІСЕІ

4. Інтегральний індекс ефективності інновацій, ІЕІ

Рис. 3 Динаміка оперативної, тактичної, стратегічної та
загальної ефективності управління інноваційними ресурсами
фінансової безпеки ТОВ «Кремінь Брок»
Висновки Практичне застосування запропонованого методичного
підходу до визначення інтегрального індексу ефективності управління
інноваційними ресурсами фінансової безпеки дає можливість надавати
учасникам фінансового ринку комплексну оцінку ефективності
управлінських дій щодо інноваційних ресурсів фінансової безпеки на
усіх ієрархічних рівнях організаційної структури управління.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В
УКРАЇНІ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Стрімкий
розвиток
інтеграційних
процесів,
зростання
взаємозалежності економік різних країн, інтенсивний перехід до
економіки інноваційного типу, врахування впливу внутрішніх і
зовнішніх чинників та відповідних тенденцій при формуванні
конкурентоспроможного національного потенціалу є особливістю
сучасного етапу розвитку світового господарства та підприємництва
зокрема.
Ефективна діяльність підприємств є джерелом економічного
зростання, що забезпечує зайнятість в країні та безпосередньо впливає
на підвищення рівня якості життя населення.
Посилення конкурентної боротьби на внутрішніх і зовнішніх
ринках, виникнення нових її форм, диференціація попиту споживачів
вимагають пошуку нових напрямків формування конкурентних
переваг вітчизняних підприємств в умовах глобалізації [1].
Глобальне дослідження Doing Business-2017, що публікується
Світовим банком, висвітлює рейтинг щодо створених у країнах світу
умов для ведення бізнесу. Рейтинг охоплює 190 країн і умови ведення
бізнесу в них.
Україна у глобальному рейтингу країн світу за показником
економічної конкурентоспроможності у 2017 році посіла 85-е місце
серед 138 країн світу (у попередньому рейтингу займала 79-у позицію).
Згідно із дослідженнями негативними факторами для ведення бізнесу у
нашій країні визначено: політичну нестабільність, корупцію,
неефективну державну політику, часту зміну урядів, інфляцію, високі
податкові ставки, складність податкового законодавства, регулювання
валютного ринку, невідповідну якість інфраструктури, недостатню
здатність до інновацій, погану етику робочої сили, низьку якість
охорони здоров’я та ін. [2].
Важливою складовою стимулювання розвитку підприємництва в
Україні є державна політика: спрощення процедур започаткування та
ведення бізнесу, формування сприятливих умов для успішного
розвитку національного підприємництва в перспективі.
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В сучасних умовах, незважаючи на складну соціально-економічну
ситуацію в країні, значний вплив на стабілізацію та відновлення
національної економіки має підприємницький сектор, особливо в
частині малого та середнього бізнесу.
У розвинутих європейських країнах малі та середні підприємства
становлять понад 90% усіх підприємств та забезпечують робочими
місцями близько 70% зайнятого населення ЄС, їх внесок у додану
вартість за витратами виробництва досягає 60% [3].
Динаміка структури суб’єктів господарювання за їх розмірами в
Україні представлена в таблиці 1.
Таблиця 1
Показники структурної статистики суб’єктів підприємництва
за розмірами [4]
Рік
2010
2013
2014
2015
2016
Загальна кількість 2183928 1722070 1932161 1974318 1865530
Великі
у % до загальної
кількості
суб’єктів
Середні
у % до загальної
кількості
суб’єктів
Малі
у % до загальної
кількості
суб’єктів
Фізичні особипідприємці
у % до загальної
кількості
суб’єктів

587

659

497

423

383

0,03

0,04

0,03

0,02

0,02

20983

20983

15906

15203

14832

0,96

1,22

0,82

0,77

0,80

357241

373809

324598

327814

291154

16,36

21,71

16,80

16,60

15,61

1805118 1325925 1591160 1630878 1559161
82,65

77,00

82,35

82,60

83,58

Аналізуючи статистичні показники по суб’єктах підприємництва
за період 2010-2016 роки, слід відмітити, що починаючи з 2014 року в
Україні почала зменшуватись загальна кількість суб’єктів
господарювання, значно зменшилась і кількість великих, середніх та
малих підприємств. Основна питома вага припадає на ФОП – 80-90%;
малі підприємства – 15-16%; середні – близько 1%; великих – 0,020,04%. В цілому в сфері малого та середнього підприємництва з
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урахуванням ФОП зайнято близько 40% зайнятого населення
працездатного віку [4].
Найбільше підприємств, що припинили свою діяльність у 2017
році функціонувало у Київській, Харківській та Дніпропетровській
областях. Закриваються підприємства, що займались роздрібною та
оптовою торгівлею, складських та транспортних послуг, що пов’язано
в першу чергу із змінами у законодавстві щодо роботи фізичних осібпідприємців.
За даними сервісу моніторингу реєстраційних даних українських
компаній OpenDataBot, з грудня 2016 року по січень 2017 року у
країні припинили діяльність близько 129 тисячі СПД-фізосіб.
Економіка розвинених країн базується в основному на малому та
середньому бізнесі, їх частка у ВВП багатьох європейських країн
перевищує 50% (Італія – 70%, Німеччина – 60%, Франція – 52%), в
Польща – 47% ВВП, а в Росія та Білорусь – 22% та 23% відповідно. В
Україні мале підприємництво знаходиться лише на етапі становлення
(12-14% ВВП) та потребує значної підтримки [5].
В розвинених країнах малі і середні підприємництва мають
найбільшу частку за ступенем фінансової підтримки, популярним
заходом державної підтримки малого і середнього підприємництва
практично у всіх країнах виступає надання державних гарантій за
кредитами малому і середньому бізнесу.
Розвитку вітчизняного підприємництва перешкоджають ряд
проблем: недостатнє фінансування програм підтримки і розвитку
підприємництва; відсутність ефективно функціонуючої системи
взаємодії великого та малого підприємництва на місцевому
(регіональному) рівні; нерівномірність розташування та розвитку
малого підприємництва у регіонах України, що обумовлено загальною
економічною ситуацією [6,7].
Глобалізаційні та світові інтеграційні процеси змінюють акценти в
конкурентній боротьбі в сторону зростання та розвитку, але більшість
вітчизняних підприємств не готові вести активну конкурентну
боротьбу на висококонкурентних світових ринках, необхідно
формувати потенціал конкурентоспроможного розвитку національного
підприємницького сектору та пропонувати шляхи для його зростання.
Для забезпечення ефективного розвитку підприємств та
підвищення рівня їх конкурентоспроможності важливим є вирішення
наступних проблем: удосконалення законодавчої та нормативної бази,
що регламентує діяльність підприємств; стримання інфляції;
припинення девальвації національної валюти; подолання корупції;
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зміцнення фінансово-кредитного забезпечення підприємництва;
спрощення правил та процедур щодо їх створення та ін.
Відновлення економіки та її поступове зростання має ґрунтуватись
на розбудові високотехнологічного підприємницького сектору та
підвищення його конкурентоспроможності на європейському та
глобальному ринках [1]. Пріоритетними напрямками для уряду країни
мають стати стимулювання інноваційної активності підприємницького
сектору, формування сприятливого нормативно-правового середовища
та інноваційно-інвестиційного клімату, впровадження європейських
підходів до розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Втілення
цієї політики має здійснюватися цілеспрямовано, системно та
послідовно в комплексі національної інноваційної системи.
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КарИЭИ
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Широкое привлечение иностранных инвестиций в структурные
преобразования экономики Узбекистана, ускорение технического
перевооружения и модернизации производства требуют изменения
концептуальных подходов к их стимулированию, выработки новых
концепций,
стратегий,
учитывающих
возросшие
задачи
инвестиционной политики, обусловленные либерализацией и
углублением реформ в экономике. Такой подход обусловливает
необходимость более полного учета конкретных условий проведения
экономических реформ в республике, выработки рациональных
направлений инвестирования, выбор и использование новых
источников финансирования инвестиций, применение более
совершенных форм и методов привлечения, аккумулирования и
распределения инвестиционных ресурсов, адекватных рыночным
отношениям.
Мировой опыт достаточно убедительно показывает, что
привлечение и использование иностранных инвестиций способствует
развитию экономики и служит мощным стимулом социальноэкономических реформ. Мысль о том, что инвестиции являются
двигателем экономики, обеспечивающим ее движение вперед, — это
аксиома любой экономической теории. Каждое государство должно
прилагать усилия для привлечения в первую очередь в сферу
материального производства как отечественных,так и иностранных
инвесторов. С этой целью разрабатывается и реализуется определенная
инвестиционная
политика,
формируется
соответствующий
инвестиционный климат.
За годы независимости в Республике Узбекистан создан
благоприятный инвестиционный климат, широкая система правовых
гарантий и льгот для иностранных инвесторов, разработана целостная
система мер по стимулированию деятельности предприятий с
иностранными инвестициями. Инвестиционное законодательство
Республики Узбекистан является одним из передовых в системе
законодательства стран СНГ, вобрав в себя основные положения
международного инвестиционного права, в частности, положения о
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гарантиях
прав
иностранных
инвесторов,
предоставлении
определенных преференций для инвесторов и другие.
Узбекистан обладает огромным инвестиционным потенциалом. За
годы независимости получили новое развитие такие отрасли как
автомобилестроение,
сельхозмашиностроение,
биотехнологии,
фармацевтическая промышленность, информационные технологии.
Узбекистан богат различными видами полезных ископаемых. В недрах
республики выявлено более 100 видов минерального сырья. По
запасам золота, урана, меди, серебра, свинца, цинка, вольфрама,
природного газа и некоторых других полезных ископаемых наша
страна занимает одно из ведущих мест в мире. Для проведения
модернизации и технического перевооружения предприятий
перерабатывающих отраслей только в ближайшие три года
необходимо привлечь 3,7 миллиардов долларов инвестиций. В целом,
инвестиционная привлекательность отраслей промышленности
обуславливается относительно низкими затратами на факторы
производства (электроэнергия, природный газ, рабочая сила),
значительным внутренним рынком сбыта (около 30 млн. человек
постоянного населения), беспошлинным выходом на рынки стран СНГ
(280 млн. человек населения). Нефтегазовую отрасль Узбекистана
представляет
Национальная
холдинговая
компания
(НХК)
Узбекнефтегаз". В ее состав входят 6 основных акционерных
компаний, объединяющих более 120 предприятий комплекса. Ими
осуществляются геологоразведочные работы, разведочное и
эксплуатационное бурение нефтяных и газовых скважин, разработка
нефтяных и газовых месторождений, добыча нефти, газа и газового
конденсата, переработка природного газа, транспортировка и
подземное хранение газа, управление объектами, транспортирующими
природный
газ
Узбекистана
потребителям
республики
и
экспортирующими его за пределы республики, а также
обеспечивающими транзит природного газа из сопредельных
государств, проектные работы, капитальное строительство и
обустройство объектов добычи, транспорта, переработки нефти и газа,
реализовываются нефтепродукты отраслям экономики и населению
республики, производство машиностроительной продукции для
предприятий и организаций нефтегазового и газохимического
комплексов. Государство является держателем основной части акций
компании. Основные нефтегазоносные районы страны можно
разделить на 5 участков. Это Устюртский, Бухара-Хивинский,
Гиссарский, Сурхандарьинский и Ферганский регионы. На
сегодняшний день на территории Узбекистана имеются более 232
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открытых месторождений нефти, газа и газоконденсата. Из них 103
разрабатываются, 60 - подготовлены к разработке и 69 находятся в
процессе
изучения.
Республика
располагает
разветвленной
газотранспортной системой. Общая протяженность магистральных
газопроводов превышает 13 тысяч км. По пути их следования
расположены более 250 компрессорных станций. Химическая
промышленность Республики Узбекистан является базовой отраслью,
включает в себя предприятия, производящие минеральные удобрения,
химические средства защиты растений, химические волокна и нити,
синтетические смолы, полимерные изделия и другую продукцию.
Данная отрасль страны представлена Государственной акционерной
компанией (ГАК) "Узкимёсаноат". Она объединяет 12 крупных
промышленных предприятий, 13 региональных дистрибьюторских
организаций, осуществляющих реализацию химической продукции
сельскому хозяйству, проектные и научно- исследовательские
институты,
транспортно-экспедиционную
организацию.
Автомобилестроительная
отрасль
Республики
Узбекистан
представлена Акционерной Компанией "Узавтосаноат". Она включает
в себе 21 предприятий и организаций, в том числе высшее учебное
заведение - филиал Туринского политехнического университета в
городе
Ташкенте.
Сельскохозяйственное
машиностроение
представлено предприятиями ОАО "Ташкентский тракторный завод"
(ОАО "ТТЗ") и ОАО "Chirchiqqishloqmash". Электротехническая
промышленность
Узбекистана
представлена
Ассоциацией
"Узэлтехсаноат", объединяющей в своем составе 25 предприятий
различных форм собственности, в том числе с иностранными
инвестициями. Они ориентированы в следующие направления: переработка медных ресурсов (производство кабелей и проводов); производство продукции промышленно-технического назначения
(производство трансформаторов, подстанций, распределительных
щитов, лифтов, различных комплектующих и узловых деталей для
других отраслей промышленности); - производство сложнобытовой и
радиотехнической продукции (выпуск телевизоров, бытовых и
промышленных холодильников, кондиционеров, электрических
чайников и утюгов); - оказание сервисных и ремонтных услуг. Легкая
промышленность
Узбекистана
представлена
Государственной
акционерной компанией "Узбекенгилсаноат", которая в настоящее
время объединяет в своем составе 240 предприятий. Они
специализируются в текстильной, шелковой, трикотажной отраслях.
На сегодняшний день ими производятся пряжа и ткани
хлопчатобумажные, трикотажное полотно, трикотажные и чулочно623

носочные изделия, а также нити из шёлка сырца и товары
медицинского назначения. Взаимовыгодное сотрудничество с
зарубежными партнерами убедительно, так как в нашей стране
созданы все условия для укрепления доверия иностранных инвесторов.
Поэтому инвестиционный потенциал страны из года в год нарастает, а
экономика развивается все более высокими темпами.
Иностранные инвестиции на территории Республики Узбекистан
могут быть осуществлены и различных формах. В частности:
- долевое участие в уставных фондах и ином имуществе
хозяйственных обществи товариществ, банков, страховых организаций
и других предприятий, созданных совместно с юридическими и (или)
физическими лицами Республики Узбекистан;
- создание и развитие хозяйственных обществ и товариществ,
банков, страховых организаций и других предприятий, полностью
принадлежащих иностранным инвесторам;
- приобретение имущества, акций и других ценных бумаг, включая
долговые обязательства, эмитированные резидентами Республии
Узбекистан;
- вложение прав на интеллектуальную собственность, включая
авторские права, патенты, товарные знаки, полезные модели,
промышленные образцы, фирменные наименования и ноу-хау, а также
деловую репутацию (гудвилл);
- приобретение концессий, включая концессии на разведку,
разработку, добычу либо использование природных ресурсов;
- приобретение права собственности на объекты торговли и сферы
обслуживания, на жилые помещения вместе с земельными участками,
на которых они размещены, а также права владения и пользования
землей (в том числе на основе аренды) и природными ресурсами.
Отличительная
особенность
проводимой
в
Узбекистане
инвестиционной политики состоит в том, что приоритет отдаётся
инвестиционным проектам, направленным на создание новых
высокотехнологичных производств, обеспечивающих глубокую
переработку местных сырьевых ресурсов.
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ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ
КОРПОРАТИВНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
У вітчизняній та зарубіжній практиці значна роль у розвитку
підприємств належить дивідендній політиці, оскільки вона впливає на
їх соціально-економічні аспекти діяльності і визначає, що оптимальне
розподілення чистого прибутку має враховувати інтереси власників
(учасників) та інтереси розвитку виробництва. В той же час і досі
визнається той факт, що єдиного алгоритму формалізації цього
співвідношення немає. Дивідендна політика формується під впливом
багатьох факторів, а її взаємозв’язок та взаємозалежність з розвитком
підприємства в цілому, в тому числі, і корпоративного, знаходиться в
знаходженні оптимального балансу між цими процесами, що і
визначає актуальність даного дослідження.
Питаннями дивідендної політики займалось багато науковців.
Серед
вітчизняних
дослідників
доробки
В. В.
Бабіченко,
А. О. Гавриша, М. В. Карвацького, І. М. Свідерської та інших
займають вагоме місце. Але, незважаючи на значну кількість наукових
аспектів розгляду питань дивідендної політики, залишаються
дискусійними ті, що стосуються її впливу на формування сучасної
корпоративної моделі розвитку підприємства та потребують
подальших досліджень.
Наразі доцільно підкреслити, що обґрунтована дивідендна
політика в сучасній корпоративній моделі розвитку підприємств, може
суттєво визначати ріст курсу цінних паперів, фінансових результатів,
потенціалу власного капіталу та рівень захищеності власників і
учасників корпоративного процесу.
Достатньо ґрунтовну оцінку стану корпоративного управління з
відкритої інформації про діяльність підприємств можливо здійснити на
матеріалах оприлюдненої інформації акціонерних товариств України,
що надається Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку
України – повноцінним інформаційно-консультаційним центром для
всіх суб’єктів розкриття інформації на фондовому ринку [4].
За даними річної фінансової звітності та інформації про діяльність
ПАТ "Житомирський маслозавод", що оприлюднена на сайті SMIDA
проведемо аналіз стану дивідендної політики підприємства.
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Відсутнє котирування
на фондовій біржі

Дослідження питань формування збалансованої системи
взаємовідносин між ПАТ "Житомирський маслозавод" та
зацікавленими особами відносяться до таких, що повинні відповідати
економічним інтересам усіх зацікавлених осіб, а особливо, економічні
інтереси акціонерів, насамперед, пов'язані з ефективною дивідендною
політикою, що повинна задовольняти їх короткострокові цілі в
отриманні дивідендів та зростанні ринкової вартості акцій.
Оцінка дивідендної політики ПАТ "Житомирський маслозавод",
здійснена на основі розрахунку дивіденду на одну акцію засвідчила
про організацію політики нульового дивіденду (табл. 1).
Таблиця 1
Місце дивідендної політики в корпоративній моделі розвитку
ПАТ "Житомирський маслозавод"
Чистий прибуток в Дивіденди на
Рейтинг за
розрахунку
на одну одну акцію,
Структура власності,
даними
акцію,
грн.
2014 р.
грн.,
ПФТС
2014 р. 2015 р. 2016 р. 2014-2016 рр.
Фізична
особа,
Україна №1 – 59,9 %
Фізична
особа,
Україна №2 – 34,3 %
2,34
Номінальна вартість
простої
акції
бездокументарна
іменна – 0,05 грн.

1,74

2,57

0,0

Дослідження існуючої та потенційно можливої дивідендної
політики ПАТ "Житомирський маслозавод" дозволило виявити різну
наявність достатньої величини чистого прибутку, за рахунок якого
може бути здійснена виплата дивідендів. Як показав проведений аналіз
стану корпоративного розвитку підприємства можна зробити
висновки, що ринкова вартість акцій ПАТ "Житомирський
маслозавод" не залежить від дивідендної політики, прийнятої в
акціонерному товаристві, попри існування низки теоретичних
розробок про існування такої залежності. Все це є підтвердженням
доказу про переважання на ринку цінних паперів акцій, орієнтованих
на зростання ринкової вартості, і в меншій мірі на отримання
дохідності у вигляді дивідендів.
Оптимальний
розподіл
прибутку
ПАТ
"Житомирський
маслозавод" дозволяє збалансувати інтереси всіх учасників корпорації:
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акціонерів, менеджменту, працівників. Інтереси менеджменту та
працівників пов'язані з реінвестуванням прибутку, оскільки це
дозволить забезпечити такі умови праці, які сприятимуть зростанню
заробітної плати. Інтереси акціонерів полягають у формуванні такого
іміджу підконтрольної їм власності, який сприятиме зростанню її
ринкової вартості. Зростання ринкової вартості є результатом
направленої дії комплексу факторів, серед яких основним з них є
частка на ринку, ефективність діяльності, стан корпоративного
управління тощо [3, с. 209].
Рівень організаційного забезпечення умов для формування
збалансованої системи взаємовідносин для ПАТ "Житомирський
маслозавод" є високим. Причинами високого рівня контролю за
діяльністю ПАТ "Житомирський маслозавод" зі сторони виборних та
призначених органів є наявність факту ворожого скуповування акцій
корпорації конкурентом, що призвело до активності участі виборних
органів в діяльності ПАТ "Житомирський маслозавод". Негативний
вплив кризи 2014-2016 рр. призвів до погіршення результатів
діяльності, що вплинуло на зниження рівня економічних інтересів
акціонерів.
ПАТ "Житомирський маслозавод" демонструє невисокий рівень
економічних умов для задоволення економічних інтересів своїх
акціонерів і дещо вищий рівень організаційних умов. Представлене
співвідношення організаційних та економічних умов для задоволення
економічних інтересів акціонерів у ПАТ "Житомирський маслозавод"
є поясненням існуючих значень курсової вартості його акцій та
визначає напрями подальшого зростання для забезпечення зростання
економічних показників, що впливають на формування дивідендної
політики як сучасної корпоративної моделі розвитку підприємства.
Взаємозв’язок корпоративного управління ПАТ "Житомирський
маслозавод" та економічного зростання підприємства передається
через механізми підвищення ефективності використання ресурсів
корпорації.
Корпоративне
управління
ПАТ
"Житомирський
маслозавод", в першу чергу, направлене на забезпечення виконання
фінансових показників: прибутку та рентабельності інвестицій. В
довгостроковій перспективі результатами належного корпоративного
управління є зростання ринкової капіталізації та можливості залучення
значного обсягу інвестицій з метою сталого прибуткового розвитку
ПАТ "Житомирський маслозавод". Розрахунки потенційних
можливостей для виплати дивідендів свідчать про наявність у
ПАТ "Житомирський маслозавод" частки чистого прибутку, яка може
бути використана для задоволення інтересів акціонерів у частині
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дивідендних виплат.
Дивідендна політика ПАТ "Житомирський маслозавод" є
інструментом впорядкування корпоративних відносин, структури та
складу власного капіталу. Окремі інвестори надають перевагу
реінвестуванню прибутку в підприємство з метою майбутнього
збільшення рівня капіталізації та курсу акцій, а окремі з них,
переважно дрібні, надають перевагу максимальним дивідендним
виплатам. Ефективність дивідендної політики ПАТ "Житомирський
маслозавод" повинна розглядатись як чинник загальної ефективності
господарської діяльності підприємства та бути умовою реалізації
цілей його розвитку у поточному періоді та стратегічній перспективі.
Політика розподілу прибутку є ефективною, якщо сприяє ефективній
діяльності
підприємства.
Розробка
дивідендної
політики
ПАТ
"Житомирський
маслозавод"
має
ґрунтуватися
на
індивідуальному підході, спираючись на його фінансово-економічні
показники, можливості й потреби залучення інвестиційних ресурсів та
загрози щодо втрати контролю над ними.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА
РОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК В УКРАЇНІ
Система оподаткування підприємства повинна виступати інструментом
державного регулювання економічних і соціальних процесів, відображати
інтереси підприємців, громадян та суспільства в цілому. На жаль,
вітчизняна модель оподаткування підприємств на практиці демонструє
низький рівень ефективності та невідповідність ринковим умовам. Тож на
сьогодні лідером серед найважливіших фінансово-економічних проблем
України є подальше вдосконалення підходів до обкладання підприємств
податками з метою досягнення стабільності, ефективності й справедливості
у цьому питанні, аби запобігти «експериментальним» випробуванням
реформ, що проводяться на суб’єктах господарювання, щоб зміни у
законодавстві впроваджувались тільки у разі крайньої необхідності. У
зв’язку з цим, провідні національні господарства світу формують
сприятливий податковий клімат, котрий не покладає на підприємця важкого
матеріального тягаря, а є справедливим відносно отриманого прибутку.
На даному етапі еволюції податкової системи України компанії
сплачують податок на прибуток, виходячи з розрахункового показника,
котрий легко оптимізується, – доходи за мінусом витрат. А зараз, як
зазначалось, на розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект в рамках
податкової реформи, який суттєво змінить оподаткування прибутку
підприємств. Йдеться про впровадження так званого податку на
розподілений прибуток (податку на виведений капітал). Підхід,
побудований на моделі оподаткування Естонії, має за основний принцип
обкладання податком не нарахованого прибутку, а фактично виплаченого.
Податок на розподілений прибуток розповсюджуватиметься на прирівняні
до виведення прибутку операції, серед яких операції з вилучення з
господарської діяльності коштів або товарів, виплата дивідендів за кордон,
фінансової допомоги, роялті, заборгованість за відвантажену продукцію і
т.д. [1].
За даним видом податку передбачено дві податкові ставки. Перша з них
дорівнює 15%, що розповсюджуватиметься на операції фактичного
виведення частини чистого прибутку власником. Якщо ж компанія не
виплачує прибуток власнику, податок не нараховується. Тут необхідно
згадати про можливості і реальні кейси виведення прибутку
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альтернативними методами, такими як переведення коштів на суб’єктів з
нижчою ставкою податку, отримання виручки на підприємців, що
оподатковуються за спрощеною системою, котрі, у свою чергу, переводять
ці кошти за мінусом маржі на платника податку на прибуток, – такі операції
прирівнюватимуться до виведення капіталу. Таким чином, підприємець
стає більш зацікавленим у звичайному виведенні прибутку через 15 %, аніж
«обхідними шляхами», адже такі схеми обійдуться для підприємства вже а
другою ставкою у 20 %. Варто також зазначити, що при сплаті 15 %
податку на розподілений прибуток, податок на дивіденди вже не
стягуватиметься, тобто це є єдиним рівнем оподаткування прибутку.
Із впровадженням таких змін у податковому законодавстві можна
прогнозувати, що суб’єкти господарювання не створюватимуть групи
компаній або підприємців, а натомість реінвестуватимуть прибуток. Проте
неможливо розглядати єдиний податковий платіж як окремий елемент
системи, адже зміни одного податку спричиняють ріст або зменшення
розміру іншого. Аналізуючи можливі фінансові наслідки реформування
податкової політики за баченням експертів, зокрема Володимира
Дубровського та Олександри Томашевської, можна зауважити, що такий
принцип потребує стратегічного планування, адже у перший пореформений
рік ефект складатиме у гривні мінус 5 млрд. доходу державного бюджету,
проте за п’ять років ситуація зміниться і надходження сягнуть 276 млрд.
грн. [1]. Впровадження нового оподаткування прибутку спростить його
адміністрування, зменшить можливості використання недоліків
законодавства та шляхів уникнення оподаткування, збільшить обсяг
внутрішнього інвестування.
Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що реформування
податкової системи України продовжується, що, з іншого боку, надає
можливість частково наблизити систему оподаткування до тих
стандартів, яким вона має відповідати. З 2018 року у чергових змінах
до податкового законодавства планується запровадити податок на
розподілений прибуток, перші кроки до якого були зроблені ще у 2015
році. За прикладом естонської системи, податок на прибуток
стягуватиметься тільки у випадку виведення чистого прибутку на
користь засновника, а не з нарахованої бази оподаткування, як це
відбувається зараз. Так, у разі вкладення отриманого прибутку в
подальший розвиток своєї справи, вдасться взагалі уникнути сплати
податку з нього, що надає поштовх для розвитку економіки і залучення
іноземних інвесторів. Кожній компанії у разі впровадження нових
реформ необхідно сісти за розрахунки виручки, податку на виведений
капітал, результату від реінвестицій, і спрогнозувати бухгалтерський
облік на майбутнє, тому що ефект може виявитись не однозначним.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВИ РОЗВИТКУ
Використання управлінського обліку останніми десятиліттями
значно поліпшило інформаційне забезпечення управлінських функцій.
Підвищення конкуренції в сучасних умовах через відносно легкий
доступ до факторів виробництва, вимагає знаходження внутрішніх
переваг. серед яких інформаційна підтримка управління.
Якщо початок ХХ століття пов'язаний насамперед з появою нових
методів обліку витрат, виробничим обліком, то початок ХХІ століття –
це час маркетингу, складність продажу, а відповідно зростання
інформації маркетингового характеру. Фактично мова йде про
диференціацію вже не бухгалтерського, а управлінського обліку, який
направлений на три компоненти:
 виробничий облік;
 стратегічний облік;
 маркетинговий облік.
Підтвердження такого поділу можна знайти в розвитку програм
ERP сектору, серед яких Microsoft Dynamics Nav 2013, в якій значна
частка блоків направлена прямо чи опосередковано на маркетинг:
 управління збутом;
 історія клієнтів;
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 управління продажем;
 управління маркетингом;
 сервісне обслуговування.
Також слід зауважити, що не дивлячись на вибірковий та
необов’язковий
характер
ведення
управлінського
обліку,
прослідковується тенденція певної регламентації на міжнародному
рівні.
Так CIMA і AICPA, враховуючи досвід обліковий досвід багатьох
підприємств, визначила наступні базові принципи управлінського
обліку, які не є обов’язковими, але рекомендовані враховувати в
діяльності підприємств при створенні підсистеми управлінського
обліку:
- комунікація – організований та налагоджений управлінський
облік використовується для формування комунікативних зв’язків як в
середині підприємства так і з зовнішнім середовищем;
- використання релевантної інформації, тобто система
управлінського обліку повинна в результаті вийти інформація, яка
відповідає базовим вимогам, в т.ч. релевантність;
- аналіз факторів впливу на цінність компанії, тобто управлінський
облік, у стратегічній частині, узагальнює усі наявні та потенційні
можливі фактори впливу на діяльність підприємства, її стратегію,
місію тощо;
- управління, що базується на довірі.
Наведені принципи міжнародних організацій свідчать про їх
глибино управлінську природу, на відміну від принципів
бухгалтерського фінансового обліку, підпорядкуванню стратегії
підприємства як складного плану функціонування в довгостроковій
перспективі. Про стратегічний характер сучасного управлінського
обліку свій час відзначав і Голов С.Ф., досліджуючи особливості
розвитку даного виду обліку та принципи ведення [1]. Тобто водночас
можна визначити дві тенденції – глобалізація та окреслення
найважливіших вимог з врахуванням необов’язковості ведення та
можлива диференціація з виділенням маркетингового обліку.
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РОДОВІ ПОСЕЛЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ НА СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ В УМОВАХ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Сучасний етап розвитку суспільства, головним пріоритетом якого
є розвиток людини, зумовлює необхідність застосування висхідної
ініціативи селян у формуванні стратегії сільського розвитку та
безпосередню участь у реалізації програм і проектів розвитку села,
передбачає активізацію участі місцевого сільського населення у
процесі прийняття рішень щодо розробки стратегії сільського розвитку
та визначення її головних пріоритетів. Висхідна ініціатива не може
використовуватися як альтернативна або протиставлятися традиційній
діяльності держави у цій сфері, але повинна доповнювати та
взаємодіяти з останньою. Така компліментарність дозволить отримати
ефективні результати у територіальному розвитку, оскільки більш
повно враховуватимуться потреби суспільства.
Переваги інтегрованого підходу до розвитку сільських територій
будуть досяжними за умови визначеності стратегічних цілей політики
розвитку села. Для вирішення основних сільських проблем та розвитку
можливостей пропонуються чотири групи стратегічних цілей –
екологічні, економічні, соціальні, просторові, а також напрями їх
реалізації. Зосередженість на зазначених групах цілей сприятиме
різносторонньому вирішенню проблем села, зокрема, підтримці
добробуту, соціальної згуртованості сільських громад, активізації
природоохоронної діяльності, покращання доступу селян до
суспільно-необхідних благ, привабливості сіл як місця проживання та
господарювання, ведення бізнесу тощо, а отже забезпечуватиме їх
соціально-економічний розвиток.
Реалізація інтегрованого підходу може здійснюватися на основі
диверсифікації сільської економіки, що сприятиме вирішенню таких
проблем як безробіття, низький рівень доходів, неефективне
використання наявного потенціалу тощо. Процес диверсифікації
пропонується розвивати у трьох стратегічних напрямах, кожен з яких
має на меті реалізацію конкретного завдання (рис. 1).
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Стратегічні напрями диверсифікації сільської економіки

Диверсифікація
сільськогосподарського
виробництва:
розширення
асортименту продукції
(вирощування
енергетичних культур і
т.д.) розвиток
садівництва,
переробка, зберігання і
маркетинг продукції

Диверсифікація
несільськогосподарської
діяльності виробників
агропродовольчої
продукції:
розвиток та
популяризація
агротуризму, сектор
послуг, локальні
промисли

Диверсифікація
сфер економічної
діяльності на селі:
розміщення в
сільській місцевості
промислових та
обслуговуючих
підприємств,
переробних
потужностей тощо

Завдання

підвищення
конкурентоспроможності аграрного
сектора, його
комерціалізація

забезпечення
зайнятості, якості
життєвого середовища,
збереження сільського
способу життя

більш повне
використання
потенціалу сільських
територій, розвиток
інфраструктури

Рис. 1. Стратегічні напрями диверсифікації
сільської економіки
Запропоновані стратегічні напрями диверсифікації сільської
економіки дозволяють досягти як соціального, так і економічного
ефекту. Соціальний ефект полягає у можливості використання
людського капіталу села, розширенні можливостей для прикладання
праці
безпосередньо
в
ареалі
життєдіяльності,
розвитку
підприємницьких здібностей тощо. Значення економічного ефекту
диверсифікації має множинний характер: по-перше, це додаткові
робочі місця, а отже, розширення сфери отримання доходів селян, що
дозволяє задовольняти їх потреби; по-друге, зростання кількості
зайнятих забезпечить збільшення обсягів виробництва продукції.
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Оцінити його можна за допомогою моделювання запропонованої
стратегії, метою якого визначено насамперед вдосконалення структури
зайнятості на селі з орієнтацією на збільшення числа працюючих.
Головним обмеженням для модельованої перспективи розгортання
процесу диверсифікації сільської економіки вбачається обсяг
доступних інвестицій, оскільки урізноманітнення діяльності, що
зумовлює створення робочих місць, потребує капітальних вкладень.
Отже, модель диверсифікації сільської економіки, яка спрямована на
реалізацію її соціально-економічної мети, буде виражена за допомогою
нерівності:
 n
(1)
 f i xi   I
 i

 xi  max
де

fi

,

– обсяг інвестицій, необхідних для створення одного

робочого місця у i-тій сфері економічної діяльності; x i – кількість
створених робочих місць у i-тій сфері економічної діяльності;

І -

сума доступних інвестицій;.
Враховуючи закони розміщення продуктивних сил та потенціал
села, до переліку сфер економічної діяльності, які можуть розвиватися
в умовах сільської місцевості, віднесено сільське господарство, лісове
господарство та обробку деревини, переробну промисловість, сферу
послуг, харчову промисловість, транспорт і зв'язок, готельноресторанну справу, торгівлю, будівництво.Наступним етапом оцінки
результату створення робочих місць у цих сферах економічної
діяльності є розрахунок коефіцієнту акселерації, який характеризує
зміну вартості виробленої продукції та реалізованих послуг, зумовлену
приростом інвестицій, та розраховується за формулою:
І
(2)
k акселераці ї 
ВВПП
,
де k акселерації - коефіцієнт акселерації,  І – приріст інвестицій,
ВВПП – приріст вартості виробленої продукції та послуг.
У результаті визначення середньої потреби інвестицій (тис. грн.)
для створення одного робочого місця як співвідношення вартості
основних засобів до середньорічної кількості працівників у
перерахованих сферах діяльності, а також значення коефіцієнта
акселерації для кожної з них, вищенаведена нерівність (3.1) набула
вигляду:
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Ii

 ВВПП   k

акселераці ї і



fi xi
kакселерації і

 336х1  12х  1627х3  170х4  460х5  149х6  2552х7  1281х8
,
де – х1 – очікувана кількість створених робочих місць у
сільському господарстві, х 2 – сфері послуг, х 3 – харчовій
промисловості, х 4 – лісовому господарстві та переробці деревини,
х 5 – переробній промисловості, х 6 – транспорті та зв’язку, х 7 –
готельно-ресторанній справі, х8 – будівництві.
Отриману величину можна оцінювати як економічний результат
процесу диверсифікації сільської економіки, який гармонійно
пов'язаний з соціальним – вирішення проблем сільської зайнятості та
професійної самореалізації.
Отже, можна стверджувати, що диверсифікація економічної
діяльності на селі є інструментом його комплексного розвитку,
оскільки забезпечує єдність соціальних та економічних результатів.
Фактично має місце розвиток песимістичного прогнозу збереження
тенденцій зниження показників соціально-економічного розвитку
району, погіршення демографічної ситуації, зростання рівня
безробіття, зниження доходів громадян, загострення екологічної та
криміногенної ситуації. Подолання зазначених труднощів і проблем
потребує цілеспрямованої скоординованої роботи багатьох державних
установ і громадських організацій. Відсутність системного вирішення
завдань соціалізації молоді на державному рівні сформували потребу
виявлення, обґрунтування та впровадження інноваційних методів
управління розвитком сільських територій у процесі публічноприватного партнерства та злагодженій взаємодії між державними та
недержавними установами та організаціями у процесі реалізації ідеї
«Родова садиба» в умовах децентралізації владних повноважень.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАНА НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ
На современном этапе развития мировой экономики, в центре
внимания ученых-экономистов находится процесс создания новых
знаний и технологий, который в условиях мировой конкуренции
является важнейшей составляющей успеха предприятия. Этот процесс
является значимым элементом инновационного развития, в связи с чем
актуальным является изучение самого понятия «инновации».
Выявлено, что разные ученые и специалисты в разном контексте
подразумевают под словом «инновация» различные понятия и трактуют
их в различных аспектах, что создает путаницу в понимании содержания
инновационного процесса, так как нет единой принятой позиции. В
настоящее время в Узбекистане отсутствует официальная терминология
по инновациям, что связано с задержкой во введении в действие
Федерального
закона
«Об
инновационной
деятельности
и
государственной инновационной политике в Республике Узбекистан».
Предлагается уточненное определение понятия «инновация»,
которое вводится в связи с тем, что понятие «инновация» необходимо
соотнести с понятием процесса «инновационная деятельность».
Конкретизированное
определение
понятия
«инновация»
представляет собой:

новую или улучшенную продукцию, которая представлена в
форме товара или работы (услуги);

способ или технологию производства или применения
продукции;

нововведение или усовершенствование в сфере организации
или
экономики
производства
или
реализации
продукции,
обеспечивающее экономическую выгоду, создающее условия для такой
выгоды или улучшающее потребительские свойства продукции.
Инновационную деятельность можно определить как выполнение
работ или оказание услуг по реализации инноваций. В условиях рынка
новшества инвестиции и нововведения являются основными
составляющими инновационной деятельности. При этом каждая из
перечисленных составляющих формирует свой рынок и связана с
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соответствующей инфраструктурой, как это представлено автором на
рис. 1.

Рынок новшеств (новаций)

Инновационная инфраструктура

Рынок чистой конкуренции

Рынок капитала
(инвестиций)

Рис. 1. Схема сферы инновационной деятельности
Следует остановиться на еще одном понятии, широко
используемом, однако, как и в предыдущем случае, по-разному
понимаемом разными научными школами в различном контексте, – на
понятии «инновационный проект». Универсального определения этого
понятия на сегодняшний день также нет.
Автором показано, что инновации должны быть основаны на
следующих основных принципах:
 целенаправленность;
 соответствие потребностям и желаниям людей;
 простота;
 внедрение проекта с минимальными затратами;
 лидерство на ограниченных рынках сбыта.
При этом инновационный процесс рассматривается как процесс
создания инновации.
В результате анализа типового инновационного процесса выделены
две фазы его осуществления: создание новшества и его
распространение, а также диффузия нововведения, которая представляет
собой процесс распространения инновации и уже была ранее освоена.
Объектами диффузии могут быть новые или усовершенствованные
продукты и технологические процессы. При этом диффузия инноваций
является необходимой составляющей экономического роста, а ее
количественные показатели – индикатором экономического развития.
Развитии экономики инновационного типа важную роль играет
создание инфраструктуры, которая способна интегрировать научные
ресурсы. Инновационная инфраструктура представляет собой основной
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инструмент и механизм, который позволяет достичь эффективного
осуществления инновационной деятельности и внедрения инноваций.
Развитие инновационной инфраструктуры предусматривает создание
сети организаций, оказывающих консалтинговые, информационные,
финансовые и другие виды услуг, направленных на поддержку и
развитие инновационной деятельности.
Подходы к инновационному процессу меняются в зависимости от
требований рынка, от экономического окружения, в то время как в
отечественной литературе до сих пор превалируют линейные модели
инноваций, что неверно для экономики, в которой основным ресурсом
считаются знания.
Инновационный процесс включает создание новой техники, ее
рыночное продвижение, использование потребителем и поддержку у
потребителя. Инновационный процесс может осуществляться на разных
уровнях: федеральном, региональном, муниципальном и фирменном. По
охвату и масштабу он может быть кластерным (межотраслевым) и
отраслевым.
В процессе преобразования инноваций последние проходят
несколько
промежуточных
состояний:
идея
потребности;
конструкторское
и
технологическое
выражение
идеи;
экспериментальный, опытный и серийный образцы; новый товар, новый
элемент технологического процесса или новая технология у
потребителя; новый социально-экономический эффект.
Инновационная инфраструктура является базовой составляющей
инновационной экономики, инновационного потенциала общества.
Исходя из такого понимания, под инновационной инфраструктурой
следует
подразумевать
совокупность
взаимосвязанных
производственно-технических систем, включающих организации и
управляющие институты, необходимые и достаточные для эффективной
реализации инновационной деятельности.
Показано, что интересы отечественных предприятий в области
инноваций сводятся в основном к замене устаревшего оборудования, а
иностранных – к продвижению продукции и в большинстве случаев
устаревших технологий на российский рынок. В этом случае
инновационная сфера отделена от производственного сектора.
Таким образом, в развитии экономики инновационного типа
важную роль играет создание инфраструктуры, способной
интегрировать научные ресурсы.
Инновационная инфраструктура представляет собой основной
инструмент и механизм, который позволяет достичь эффективного
осуществления инновационной деятельности и внедрения инноваций.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА
Достижение устойчивого экономического роста, повышение
качества
жизни населения, обеспечение
продовольственной
безопасности страны являются глобальными проблемами экономики
Республики Узбекистана, решение которых возможно лишь в рамках
реализации инновационного развития отечественного аграрного
сектора и, в том числе, животноводства.
В результате проводимых с начала 90-х годов реформ в этом
стратегически важном секторе сельского хозяйства, как и во всём
агропромышленном комплексе страны, произошло резкое снижение
объёмов и экономической эффективности производства продукции.
Существенно сократилось поголовье животных, разрушился
генетический и производственный потенциал отрасли, обострилась
конкуренция со стороны резко возросшего импорта.
Новым импульсом к восстановлению животноводства послужила
реализация приоритетного направление экономического реформа
проводимие Республике Узбекистана. Важнейшей задачей которого
являлась стабилизация и ускоренное развитие отрасли на основе
комплексного подхода к решению множества накопившихся проблем.
Существует множество направлений развития животноводства,
которые определяются воздействием различных условий и факторов.
Два направления являются основными: инерционное и инновационное.
Инерционное
развитие
представляет
собой
процесс,
предполагающий стагнацию, замедление темпов экономического
роста, сопровождающееся кризисными явлениями, связанными с
ростом цен, инфляцией, безработицей.
Инновационное развитие связано с ускоренным экономическим
ростом, повышением эффективности функционирования системы,
расширенным воспроизводством и улучшением качества жизни
населения.
Подсистемы в животноводстве выделяются по функциональному и
организационному признакам. К функциональным подсистемам
относятся: биологическая, технико-технологическая, социальная,
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экологическая и экономическая, которые отражают различные стороны
воспроизводственного процесса.
Биологическая подсистема, выделенная автором, включает часть
ресурсного потенциала, представленную специфическими средствами
производства – сельскохозяйственными животными, которые в
процессе жизнедеятельности продуцируют различную биологическую
массу (молоко, мясо, шерсть и др.), обеспечивая кругооборот вещества
и энергии в природе и удовлетворяя потребности населения в
животном белке. Данная подсистема подчиняется как экономическим,
так и биологическим законам развития.
Технико-технологическая подсистема – это совокупность
технических ресурсов, технологий производства, способствующих
получению необходимого результата (продукции, работ, услуг).
Социальная подсистема включает элементы социальной
инфраструктуры отрасли животноводства: социальные типы
животноводов, специализированные дома отдыха и т.п.
Экологическая подсистема состоит из элементов земельноприродного
потенциала
и
ресурсов
природоохранной
и
природовосстановительной
деятельности.
Она
обеспечивает
рациональное природопользование и производство экологически
чистой продукции.
Экономическая подсистема представляет собой экономический
механизм
хозяйствования,
позволяющий
рационально
функционировать
и
развиваться
биологической,
техникотехнологической, социальной и экологической подсистемам.
Форму функционирования всей системы животноводства отражает
организационная подсистема, включающая формы собственности,
хозяйствования и управления.
Цели развития любой социально-экономической системы
многовариантны, зависят от этапов её развития, многообразия
экономических интересов внутри системы и ее подсистем.
Подсистемы могут иметь собственные цели, которые подчинены
общей цели всех социально-экономических систем – осуществлению
расширенного воспроизводства.
Основным механизмом достижения главной цели системы
животноводства является инновационное развитие, а базовыми
категориями, составляющими основу методологии его исследования –
воспроизводство,
эффективность,
интенсификация,
конкурентоспособность,
инновация,
инновационный
процесс,
инновационная деятельность, инновационная привлекательность,
инновационная политика, инновационный капитал, инвестиции.
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Воспроизводство, как непрерывный процесс воссоздания факторов
производства (природных ресурсов, рабочей силы, средств
производства), может происходить на простой, суженной и
расширенной основе. Именно расширенное воспроизводство является
ключевой целью инновационного развития системы животноводства и
её подсистем.
Степень достижения целей каждой из стадий кругооборота
капитала (денежной, производительной и товарной) определяет
эффективность инновационного развития животноводства, а выбор
путей её повышения – направления инновационных процессов в
отрасли.
Инновационное развитие животноводства тесно связано с
интенсификацией и является одной из форм её проявления, так как
включает одновременно процесс расширенного воспроизводства и
качественное совершенствование его стадий на основе внедрения
достижений научно-технического прогресса.
Конкурентоспособность
производства
отражает
качество
хозяйствования в условиях конкурентного рынка, способность
состязаться с аналогичными производителями и товарами по качеству,
цене, издержкам и другим показателям с целью завоевания рынка и
получения более высокой доходности. Степень достижения
конкурентоспособности животноводства определяется уровнем его
инновационного развития.
Инновация – конечный результат внедрения новой или
усовершенствованной продукции (услуги), техники, технологии,
организации производства, системы его управления с целью
получения различных видов эффекта и ускорения процесса
расширенного общественного воспроизводства.
Инновационная деятельность, применительно к животноводству,
означает совокупность последовательно осуществляемых действий по
созданию новой или улучшенной животноводческой продукции,
усовершенствованной технологии и организации её производства, на
основе использования результатов научных исследований и
разработок, или передового производственного опыта с целью
модернизации производства и выхода на новые рынки.
Инновационная
привлекательность
животноводства
предполагает
совокупность
технологических,
социальных,
экологических,
финансово-экономических
параметров
функционирования отрасли, определяющих платежеспособную
потребность в инновациях.
Инновационная политика в животноводстве рассматривается как
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часть аграрной инновационной политики государства и предприятий,
которая представляет собой форму реализации инновационной
стратегии отрасли, включающей установление масштабов и наиболее
важных направлений инновационной деятельности для обеспечения
продовольственной
безопасности
страны,
достижения
конкурентоспособных параметров
и повышения эффективности
производства животноводческой продукции.
Инновационный капитал,
представляет собой совокупную
стоимость ресурсов, созданных в результате инновационной
деятельности и способных приносить дополнительный доход. Чем
больше доля инновационного капитала предприятия, тем выше его
конкурентоспособность.
Необходимым условием и основным источником инновационной
деятельности являются инвестиции, способствующие реализации
инновационной модели экономического роста в животноводстве.
К таким специфическим характеристикам можно отнести
зависимость производства от природно-климатических условий,
использование в производственном процессе земли и живых
организмов – растений и животных, различия в технологиях и
продолжительности производственного цикла, многообразие видов
сельскохозяйственной
продукции,
недостаточный
уровень
организации менеджмента всего инновационного цикла, дефицит
высокопрофессиональных кадров, низкие темпы освоения инноваций,
высокие производственно-финансовые риски.
Паказателям уровня инновационого развития в животновоства
явлеяться следующие:
 доля затрат на исследования и научные разработки в
стоимости валовой продукции животноводства;
 доля животноводческих предприятий, осуществляющих
инновационную деятельность в общем их числе;
 доля животноводческой продукции, произведенной по
инновационным технологиям в ее общем объеме;
 количество патентов, используемых в отрасли;
 сальдо экспорта-импорта технологий.
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КарИЭИ, Узбекистан
ИННОВАЦИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ОЦЕНКА ИХ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Развитие отечественного агропромышленного комплекса и его
центрального звена – сельского хозяйства в значительной мере
определяется степенью освоения новых технологий, инновационноинвестиционной привлекательностью аграрного сектора экономики и
достигнутым уровнем эффективности производства.
Растениеводство является важнейшей отраслью сельского
хозяйства, которая влияет на состояние продовольственной
безопасности страны и служит сырьевой базой для развития
большинства подкомплексов АПК. В этой связи перспективы развития
аграрной экономики Республике Узбекистана неразрывно связаны с
качеством экономического роста данной отрасли, во многом
определяемом интенсивностью инновационной деятельности, её
направлениями и результативностью.
Особенностями современного этапа развития отечественного
растениеводства является неудовлетворительное состояние его
материально-технической
базы,
низкий
инвестиционной
потенциал отрасли, высокие производственно-финансовые риски.
К числу кризисных явлений при производстве продукции
растениеводства относятся усиливающиеся процессы деградации
земель сельскохозяйственного назначения, неразвитость системы
селекции и семеноводства, неэквивалентность межотраслевого
обмена, высокая степень износа материально-технической базы
отрасли.
В настоящее время Республике Узбекистан находится на пороге
вступления во Всемирную торговую организацию, что предъявляет
жёсткие требования к срокам выхода отрасли из затянувшегося
кризиса, преодоление которого должно позволить восстановить
нарушенные воспроизводственные процессы, обеспечить рост
эффективности и конкурентоспособности производства продукции
растениеводства.
Инновационный тип развития аграрной экономики во многом
определяется научно-технической политикой региона, развитием
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инновационного менеджмента с учётом специфических особенностей
аграрной сферы.
Применительно
к
отрасли
растениеводства
предлагаем
следующую трактовку инновационного процесса.
Инновационный процесс в растениеводстве следует понимать как
систему мероприятий по проведению комплекса научных исследований и
разработок по созданию инноваций, их освоению с целью максимизации
доходов и повышения конкурентоспособности растениеводческой
продукции на основе снижения удельных издержек и повышения ее
качества, обеспечивающих ускоренный экономический рост и
расширенное воспроизводство отрасли.
Инновацию в аграрной сфере мы определяем как конечный
результат внедрения новой или усовершенствованной продукции
(услуги), техники, технологии, сорта, породы, организации
производства, системы его управления с целью получения различных
видов
эффекта
и
обеспечения
процесса
расширенного
воспроизводства.
Применительно к отрасли растениеводства, как показали
исследования, необходимо выделять четыре основные группы
факторов инновационного развития: технологические, технические,
биологические и организационно-экономические.
Технологические
факторы
предполагают
использование
усовершенствованных
технологий
возделывания
сельскохозяйственных культур, что приводит к снижению их
себестоимости, а, следовательно, и к росту конкурентоспособности
отечественного растениеводства.
Технические факторы, которые охватывают совершенствование
существующих и создание новых типов машин, механизацию и
автоматизацию отрасли растениеводства, внедрение современной техники
и освоение новых источников энергии, неразрывно связаны с
технологическими, определяют качество производственного процесса и
его результативность.
Неотделимы от технологических и технических факторов
инновационного развития растениеводства биологические факторы,
заключающиеся в использовании процессов роста, развития и
продуцирования растений.
Селекционно-генетические инновации – специфический тип
нововведений, присущий только аграрному сектору. Улучшить
продуктивность растений, качество продукции за счет более
рационального использования почвенно-климатических ресурсов
позволяет целенаправленная селекция. Биологические комбинации
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создания новых сортов менее ограничены, чем другие направления
интенсификации растениеводства. Внедрение в производство новых
сортов, обладающих значительно лучшими качествами по сравнению с
возделываемыми ранее, способствует целенаправленному развитию
отрасли, а их повышенная устойчивость к болезням и вредителям
существенно уменьшает опасность загрязнения окружающей среды.
Коренное улучшение дел в растениеводстве, возможно лишь при
достаточном
уровне
государственной
поддержки
отрасли,
совершенствовании
организационно-экономических
механизмов
стимулирования инновационной деятельности.
В качестве приоритетных выступают такие направления
инновационного развития, которые могут в относительно короткие сроки
повысить объемы и качество продукции растениеводства, способствовать
снижению производственных затрат, обеспечить быструю окупаемость
капиталовложений в разработку и освоение инноваций. Технологическое
направление предполагает освоение ресурсосберегающих технологий и
технологий точного земледелия.
Технические
инновации
направлены
на
реализацию
технологических нововведений и проявляются в разработке и
внедрении новых технических средств, новых источников энергии,
формировании доступной и надежной системы сервисного
обслуживания техники.
Биологические инновации представлены совершенствованием
сортового состава сельхозкультур с использованием методов селекции
и генной инженерии.
Основными
организационно-экономическими
инновациями
являются совершенствование механизмов госрегулирования аграрного
производства и инновационной деятельности, организация системы
хранения, переработки и реализации продукции растениеводства,
улучшение условий и повышение безопасности труда.
Не умаляя значимости всех перечисленных направлений
инновационного развития, считаем, что в сложившихся условиях
первоочередным является направление технико-технологической
модернизации отрасли, имеющее наименьший лаг реализации и
обеспечивающее скорейшую окупаемость инвестиций.
Разработка и освоение технико-технологических инноваций
направлены на снижение капитальных и текущих затрат производства,
а также максимальную адаптацию применяемых технологий и техники
к почвенным, природно-климатическим и ресурсным особенностям
конкретных товаропроизводителей и др.
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EU COMPANY LAW INTRODUCED NEW FORMS OF LEGAL
ENTITIES WITHIN THE INTERNAL MARKET
I. Introduction
European Union company law legislation has focused on two main
objectives since the introduction of the Lisbon strategy [1] back in 2000.
Firstly, the harmonization of national legislation among member states has
been an ongoing process through the implementation of a number of EU
directives. Such directives are those regarding the capital of the public
limited liability companies (PLLC), the division of PLLC, the mergers of
PLLC [2]. Secondly, some new types of legal entities are launched in the
shape of tailored supranational company forms, thus completing the EU
framework [3]. This is achieved by other legal instrument – regulations.
Pursuant to Article 288 of the Treaty on the Functioning of the European
Union (the Treaty), a regulation shall be binding in its entirety and directly
applicable in all Member States. So, once adopted, the measures provided
for in regulations are imposed upon Member states, which would not need
to go through any ratification procedures due to the direct effect of these
legal mechanisms. The overall purpose is to create “a friendly environment
for starting up and developing innovative businesses, especially SMEs” [4].
Currently, three active legal forms operate on a supranational basis,
following EU regulations - European economic interestgrouping (EEIG),
European company (SE) and European cooperative society
(SCE).Although there was a strong wish among all stakeholders, the first
Regulation to introduce such a supranational form was adopted in 1985
providing for the EEIG.
II. The European economic interest grouping (EEIG)
The EEIG aims at facilitating the business of small- and medium-sized
enterprises (SMEs) in Europe [5]. The Regulation (Council Regulation
(EEC) No 2137/85) introduced a new legal entity, which as of 1985 was
totally unknown to the Member states. Only France and Portugal had
similar structures in their national legislation. The Regulation delineates the
specific features of the EEIG. It is formed under a concluded contract
between the negotiating parties and then, in order to be eligible to operate
should be registered in the State of its official address at the national
registry. Any legal persons may be members of the EEIG – natural persons
and/or companies of firms within the meaning of Article 54 of the Treaty
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[6]. The lack of any severe restrictions to the possible founders is
considered one of the main features that make the EEIG an attractive form
of incorporation to do business within the EU.
However, the EEIG is a company that stays closely connected with its
members. This is meant to generate better results than the members acting
alone. Furthermore, it is not even contemplated that the grouping should
make profits for itself, since they are to be allocated among the members
and taxed accordingly. (Article 40 of the Regulation). Members of an EEIG
shall have unlimited joint and several liability for its debts and other
liabilities of whatever nature. (Article 24 of the Regulation).
Being the first supranational legal form manifested to the Internal EU
market, the EEIG has faced certain difficulties that seriously impede its
application. For its over thirty-year existence a number of about 2500 [7]
groupings of this kind have been registered. The European Commission has
found that optimum use is not yet being made of the EEIG by firms wishing
to cooperate at transnational level, particularly where they hope to
participate in public contracts and programmes financed by public funds.
The rather unpopular legal features, the less harmonization of national
legislation on partnerships, together with the unlimited liability of the
members premise that the EEIG has not fulfilled its mission set out in the
Regulation.
III. The European company (Societas europaea – SE)
The European company (SE) marks a further development of the EU
company law. It has been introduced with the adoption of Council
Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a
European company (SE). An SE may be incorporated by a variety of
companies, while individuals (natural persons) are not allowed to do so.
Under certain prerequisites the public and private limited-liability
companies listed in special Annexes, along with companies pursuant to
Article 54 of the Treaty may form an SE by means of a merger, a holding
SE, or a subsidiary SE. Also, a public limited-liability company may be
transformed to an SE if it has had a subsidiary company for at least two
years in another Member state. To further broaden the possibilities of
incorporation the Regulation provides for a company the head office of
which in not in the EU may participate in the formation of an SE on
condition that this company has a real and continuous link with a Member
State’s economy. All these opportunities for setting up an SE follow a
complete intention of making the SE as attractive as possible.
The European company (SE) shall have legal personality and its
subscribed capital may not be less than EUR 120,000. As a legal form of
incorporation the SE is regarded as a public limited-liability company.
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Pursuant to Article 38 of Council Regulation 2157/2001 an SE is
governed either by a one-tier system (general meeting of shareholders plus
an administrative organ) or a two-tier system (general meeting of
shareholders plus a supervisory organ and a management organ). These
special provisions are distinguished by much attractiveness for large
businesses and strict measures inherent to corporate governance.
However, the implementation of Council Regulation 2157/2001 is
severely hindered even in the short term. The Statute for an SE through the
wide possibilities for incorporation allowed the cross-border merger
between companies formed under the law of a Member state, with their
registered offices and head offices within the Community. Such a
possibility is now commonly spread as the Tenth Directive of cross-border
mergers is transposed by all Member states. Moreover, the same effect is
expected with the transnational transfer of the registered office of an SE due
to the Fourteenth Company law Directive on the cross-border transfer of the
registered office of limited companies. In addition, the lack of rules on
shares and to a lesser extent, on financing and legal capital, make the
formation of an SE attractive to European companies currently regulated by
less flexible company laws [8]. Some scholars find the renvoi technique a
significant obstacle to the application of the SE Statute. Generally, the SE
Statute and its practical implementation seems a failure [9].
IV. The European Cooperative Society. (Societas cooperativa
Europaea – SCE).
The European Cooperative Society (hereinafter referred to as “SCE”) is
another supranational legal entity operating on EU Internal market. It has
been introduced by a Council Regulation (EC) No 1435/2003 of 22 July
2003. It has met the EU’s efforts to facilitate cooperatives wishing to
engage in cross-border business, by taking account of their specific features.
It allows the creation of new cooperative enterprises of natural or legal
persons at European level. The capital of an SCE may not be less than EUR
30,000. The SCE is defined as a body with legal personality for which the
capital subscribed by its members is divided into shares. Its registered office
must be within the Community and must be in the same place as its central
administration. The SCE is to have legal personality from the day of its
registration in the State in which it has its registered office.An SCE shall
have as its principal object the satisfaction of its members' needs and/or the
development of their economic and social activities. The Statute for an SCE
is quite similar to the Stature for an SE in terms of the rules on the transfer
of registered office, the applicable law, the involvement of employees, etc.
So, to some extent it faces the same difficulties. It is also considered that an
SCE do not provide an adequate company form for SMEs.
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V. Conclusion
It is obvious that the highly anticipated “fresh and ambitious impetus to
the EU company law harmonization process” [10] and the desired positive
effect on the functioning of the Internal market have been far from
successful. The number of functioning entities such as EEIG, SE or SCE are
so few, that nobody ever predicted. Having regard to this status quo, it is not
surprising that the European commission has abandoned the legislative
procedures to create other legal entities such as the European private
company (Societas Privata Europaea – SPE) and the European foundation
(Fundatio Europaea – FE).
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CIRCULAR ECONOMY IN UKRAINE: ECONOMIC MODEL
PROSPECTS FOR THE NATION’S INDUSTRIES
The economic statistics for 2016 indicate that Ukraine has managed to
overcome the toughest phase of the economic crisis. For the first time in
four years, the Ukrainian economy recorded a positive growth rate of
around 2%.
However despite its wealth of natural resources and the huge diversity
of industries there is almost in Ukraine no change in the economic activities
of natural landscapes. Little changed, mainly secondary forest plantations
(artificial), wetlands, reserves are no more than 15-20% of the territory of
Ukraine, although they should be 40-60%. So, it is dangerous, as it may
lead to negative irreversible geoecological, bioecological processes in the
Ukrainian ecosystem.
Here the foundation of the consumer society today finds its limits in the
face of environmental challenges, the case of Ukraine’s industrial model
tends to confirm that.
The study of an eco-friendly industrial model for Ukraine such as
circular economy which may find the balance between economic growth
and environment could lead here to great prospects.
To understand this, we will study in the section 1 features of circular
economy and its relation with the economy of Ukraine nowadays, then in
the section 2 we may put in perspective the possibility of an economical
model of circular economy for the Ukrainian industries.
Peculiarities of circular economy and its possible adequacy with the
current economy of Ukraine
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A circular economy is an economic system where products and services
are traded in closed loops or ‘cycles’. A circular economy is characterized
as an economy which is regenerative by design, with the aim to retain as
much value as possible of products, parts and materials. This means that the
aim should be to create a system that allows for the long life, optimal reuse,
refurbishment, remanufacturing and recycling of products and materials.
A circular economy is restorative and regenerative by design, and aims
to keep products, components, and materials at their highest utility and
value at all times.
Circular economy asks for system thinking. All actors (businesses,
persons, organisms) are part of a network in which the actions of one actor
impact other actors (Ellen MacArthur Foundation, 2015a). In a circular
economy, this is taken into account in in decision making processes by
including both short- and long-term consequences of a decision, considering
the impact of the complete value chain, and aiming for the creation of a
more resilient system which is effective at every scale.
The Goal of a circular economy is to decouple economic growth form
resource consumption by focusing on value retention In order to secure the
ecosystems on which we rely, more than financial capital is of value. Social
capital and natural capital play a role in the stability of our systems as well.
In a circular economy, these values are reflected in the costs of products and
services. The energy required to fuel this cycle should be renewable by
nature.
This kind of economical model could an interesting alternative for a
country like Ukraine.
Indeed , Ukraine has a large supply of many valuable mineral and raw
material resources. Significant mineral resources in Ukraine include: iron
ore, coal, manganese, uranium ore, natural gas, oil, salt, sulfur, graphite,
titanium, magnesium, kaolin, nickel, mercury, etc. As for stocks iron,
manganese, titanium and uranium ore Ukraine is ranked first among
European countries, with the mercury ore reserve.
Despite all that wealth , Ukraine’s environmental problems are
extremely acute. The main problems in this country are: poor-quality water
- eighty percent of water samples show that its quality does not meet the
conditions of state standards. The most difficult situation with the quality of
drinking water today in the Crimea.
The second problem is air pollution. The most "main" pollutants are
industrial enterprises and cars. The most polluted regions are in the
industrial east of the country - they are Donetsk, Dnepropetrovsk and
Lugansk regions. And the most "dirty" cities were Makeyevka,
Dneprodzerzhinsk and Odessa.
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Degradation of land resources is another big problem. The active use of
fertilizers led to an increase in the area of acidic soils. Almost 40% of the
total area of land resources in Ukraine refers to contaminated land.
In connection with timber exports, forests are destroyed. The most
difficult situation in the Carpathians and Crimea - because of deforestation
and degradation of forest areas, soil erosion and landslide processes
develop, which leads to an increase in the frequency and intensity of floods
in the western regions of Ukraine, especially Transcarpathia
Ukraine is characterized by a diverse and powerful natural resource
potential Historically, large-scale use of mineral and land resources has led
to the formation of an appropriate fuel-energetic, metallurgical, chemical
orientation of industrial development in combination with the developed
construction industry and agriculture Dozens of industrial hubs in Ukraine
have a natural resource the orientation of the other side, the distribution of
elements of the natural resource potential across the territory is quite uneven
which leads to the sectoral and territorial structure of each of the regions.
Through this perspective Ukraine's economy is smaller than it was in
1992, shortly after the collapse of the Soviet Union. At the time, Ukraine
and Poland had similar-sized economies, but Poland's economy is now
twice as big as Ukraine's.
The IMF estimates that the Ukrainian economy shrank 0.3% last year
after barely growing in 2012.
Because many industries are so energy-inefficient, they are highly
dependent on imports of Russian gas, which have been heavily subsidized.
In view of this, the prospect of a more optimal management of natural
resources by Ukrainian industries is therefore a topical issue, given the
urgency of the situation, the establishment of an economic model allowing
recycling the resources already used, would allow the prospect of a stable
economy that would allow the economy of natural resources and thus their
renewal.
But what approaches to adopt? What policies can companies put in
place to combine economic uregence and profit through the circular
economy model?
Economic model prospects of circular economy for the Ukrainian
industries
As said earlier the industrial activities of Ukraine have disastrous
effects in the country’s environment , and the models used by the
industries, seems to be non efficient environmental way.
Indeed the contribution of big companies , especially in long-term
programs of safe man-made impact on the environment is needed.
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Ukrainian companies are still ready to sacrifice the environment for quick
money. Enterprises do not have sufficient economic motivation to introduce
new technologies and, thereby, reduce the negative impact on the
environment.
The fact to open an research and development subsidy costs a lot for a
company , and the design the conception and construction take time and a
lot of money and resources.
For Ukrainian companies the alternative for this situation, should be
the establishment of Competitiveness clusters.
According to the French website for the promotion of clusters ,
Competitiveness clusters are bringing together, on a well-identified
territory and on a targeted theme, companies, small and large, research
laboratories and training institutions. National and local governments are
closely associated with this dynamic. A competitiveness cluster aims to
support innovation. It promotes the development of particularly innovative
collaborative research and development (R & D) projects. It also supports
the development and growth of its member companies thanks to the launch
of new products, services or processes based on the results of research
projects. By enabling the companies involved to take a leading position in
their markets in France and internationally, competitive clusters are engines
of growth and jobs.
A new industrial policy that combines the territory, innovation and
industry better than in the past appears necessary here, the recycling of
natural resources seems possible to integrate into the production process of
industries, since the ecology is carrier of innovation.
On that matter Ukraine has already made several moves by establishing
the national ecological policy.
The purpose of national ecological policy is to stabilize and improve the
condition of environment of Ukraine through integration of ecological
policy into social and economic development of Ukraine to guarantee the
environmentally safe environment for life and health of human being, to
introduce the ecologically balanced system of nature use and to preserve the
nature ecological systems.
Main principles of national ecological policy are:
 Strengthening the role of ecological governance within the system
of state governance of Ukraine to achieve equality of three components of
development (economic, ecological, social) that causes focus on priorities
of sustainable development;
 Considering the ecological consequences when making the
managerial decisions, when developing the documents, which contain
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political and/or programme principles of state, sectoral, regional and local
development;
 Inter-sectoral partnership and involvement of stakeholders;
Still to implement this strategy, Ukraine should set its own strategy on
competitiveness clusters.
In fact, based on a vision shared by the various players, each
competitiveness cluster could develop its own five-year strategy, which
enables them to:
 to concretize partnerships between the different actors with
recognized and complementary skills;
 bring out collaborative strategic R & D projects that can benefit
from public aid, particularly from the single interministerial fund (FUI);
 promote a global environment conducive to innovation and the
cluster's players by leading activities to encourage, share or support cluster
members on topics such as access to private financing, international
development , industrial property, forward-looking management of skills
and human resources, etc.
To carry out these different actions, it relies on its ecosystem of
innovation and growth. This allows companies to glimpse the perspective of
the different tasks to be produced in a timetable and work on the economic
and environmental impact of a product or a concept.
If we have to cite an example here, we talk about the competitiveness
cluster policy put in place by the French government. Launched in 2005, the
competitiveness cluster policy aims to boost the competitiveness of the
French economy by increasing its competitiveness and innovation in the
territories.
The ultimate goal was to create future jobs by gaining market share in
high potential sectors. Needless to speak about the results of that policy in
the French economy; more research centers, high quality standards in terms
of consumption and production, more eco-friendly products and less natural
resources wasted.
For Ukraine this may be a renewal for companies .These firms would
gain a competitive advantage by performing in some way that their
competition cannot easily replicate. Research & Development efforts given
Competitiveness clusters could lead to an improved type of business
process ,cutting marginal costs or increasing marginal productivity making
easier to realize a competitive advantage.
As said earlier , Ukraine faces a huge Degradation of land resources
due to intensive industrial activities which is big problem. The opportunity
given by Competitiveness clusters, could allow, Ukrainian firms to adopt an
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eco-friendly industrial model by balancing the management of natural
resources.
As a concept that distinguishes between technical and biological cycles,
the circular
economy is
a
continuous,
positive
development
cycle. It preserves and enhances natural capital, optimizes resource yields,
and minimizes system risks by managing finite stocks and renewable flows.
A circular economy works effectively at every scale.
Investment in innovation, research and development is an essential
component of supporting an innovative and enterprising economy. It assists
in creating and maintaining high-value jobs and attracts and develops
business and talented people. The example of France cited above may
inspire Ukrainian industries, to improve the standards of production through
Competitiveness clusters for a better management of land resources.
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СЕКЦІЯ 5.
СУЧАСНІ
ПРОБЛЕМИ ТА
ПРІОРИТЕТИ
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ТОРГОВЕЛЬНИХ
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК ЗАСІБ
ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Згідно Закону України «Про стандартизацію» стандартизація –
діяльність, що полягає в установленні положень для загального та
неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і
спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в
певній сфері. Метою стандартизації в Україні є: забезпечення
відповідності об’єктів стандартизації своєму призначенню; керування
різноманітністю, застосовність, сумісність, взаємозамінність об’єктів
стандартизації; забезпечення раціонального виробництва шляхом
застосування визнаних правил, настанов і процедур; забезпечення
охорони життя та здоров’я; забезпечення прав та інтересів споживачів;
забезпечення безпечності праці; збереження навколишнього
природного середовища і економія всіх видів ресурсів; усунення
технічних бар’єрів у торгівлі та запобігання їх виникненню, підтримка
розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції [1].
Національним Стандартом України «Роздрібна та оптова торгівля»
термін торговельні послуги визначається як додаткова діяльність
суб’єкта господарювання в сфері роздрібної та оптової торгівлі з
надання допомоги покупцям у здійсненні договору купівлі-продажу
товарів, їх доставляння та використовування.
Сьогодні розвиток торгівлі в Україні відбувається на тлі
економічної та політичної кризи, що спричиняє зниження
купівельноспроможного попиту, тому загострюється конкурентна
боротьба за покупців. Торговельні підприємства вимушені
притримуватися однієї цінової політики, тому ціни в різних магазинах
коливаються у дуже малому проміжку, експерименти в асортиментній
політиці на сьогодні є дуже ризикованими, крім того вітчизняні
виробники пропонують стандартний перелік товарів, що користується
попитом у споживача. В такій ситуації обсяг та якість торговельних
послуг виступають практично єдиним засобом позиціонування на
ринку та отримання додаткових конкурентних переваг.
В Україні сьогодні не існує стандарту, в якому б був наведений
перелік цих послуг та вимоги до їх якості, тому підприємства мають
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можливість самостійно на основі розробки корпоративних
(внутрішніх) стандартів в цій сфері обрати оптимальний для них обсяг
торговельних послуг, які приваблять покупців, не на багато збільшать
витрати, та не відіб’ються на рівні цін підприємства.
На перелік послуг, які надають підприємства торгівлі будуть
впливати наступні чинники: розмір підприємства, формат торгівлі
(магазинна, позамагазинна), асортимент товарів, спеціалізація
підприємства, його місцезнаходження, специфіка контингенту
покупців, що обслуговує підприємство, сумісність послуг, що
надаються.
При
розробці
корпоративних
стандартів
торговельному
підприємству слід приділити увагу якості торговельних послуг.
Оскільки їх надання безпосередньо відбувається в процесі спілкування
продавця та покупця, великого значення набуває розробка
професійних стандартів для працівників підприємства. На сьогодні в
Національному реєстрі професійних стандартів зареєстровано
Професійний стандарт «Продавець-консультант непродовольчих
товарів», розроблений групою компаній «Фокстрот», Київським
національним торговельно-економічним університетом та Вищім
комерційним училищем КНТЕУ у 2015 році та затверджений
Федерацією роботодавців України. Відповідність та виконання цього
стандарту працівниками підприємств, що торгують непродовольчими
товарами, гарантує покупцям якість обслуговування.
В процес розроблення корпоративних стандартів торговельних
послуг слід обов’язково залучати всіх працівників підприємства,
оскільки саме вони будуть їх впроваджувати, виконувати та мають їм
відповідати. Доведення до відома працівників вже готових стандартів
може призвести до їх ігнорування та свідомого недотримання.
Прийнятті корпоративні стандарти торговельних послуг в
обов’язковому порядку мають бути доведені до відома покупців, в
протилежному випадку їх впровадження не буде мати ніякого
позитивного ефекту.
Список використаної літератури:
1. Закон України «Про стандартизацію» // Відомості Верховної
Ради, – 2014, – № 31, – ст.1058.
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ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Сьогодні запорукою сталого розвитку економіки держави є
активізація підприємницької діяльності. Одним з перспективних
напрямків малого бізнесу в Україні виступає інтернет-бізнес, а саме
реалізація товарів та послуг через мережу інтернет. Тому виникає
нагальна потреба в створенні, впровадженні та використанні
інноваційних інструментів (засобів) розрахунку за допомогою яких
буде ефективно здійснюватися реалізація запропонованих на сайтах
або в інтернет магазинах товарів чи послуг. Таким інструментом
можуть виступати електронні гроші.
Поняття «електронні гроші» з’явилося наприкінці ХХ століття, як
засіб розрахунку на основі інноваційних технічних рішень. Вперше
з’явились в Японії у другій половині 1980-х років. А, наприклад, в
Європі у 1994 році вперше зустрічаєтеся трактування цього поняття та
рекомендації щодо контролю процесу емісії на державному рівні під
егідою Європейського валютного інституту (EMI).
У 2000 р. було прийнято Директиву 2000/46/ЄС Європейського
парламенту і Ради про започаткування та здійснення діяльності
установами – емітентами електронних грошей і пруденційний нагляд за
ними, яку 16.09.2009 було замінено новою Директивою 2009/110/ЄС.
Згідно з цією Директивою, електронні гроші – це вартість грошей, що
перебуває в електронній формі, в тому числі магнітній, дає право вимоги
до емітента, емітована в обмін на грошові кошти з метою здійснення
платіжних трансакцій і акцептована іншою, ніж емітент електронних
грошей, фізичною або юридичною особою [1].
Також в цій дерективі було визначено, що електронні гроші це
грошова вартість, що являє собою вимогу до емітента і яка:
а) зберігається на електронному пристрої;
б) емітується під час отримання грошових коштів у вартісному
розмірі не меншому, ніж емітована грошова вартість;
в) приймається як засіб платежу підприємствами, іншими ніж
емітент [2]
В Україні нормативне регулювання обігу електронних грошей
вперше було здійснено 25.06.2008 затвердженням НБУ «Положення
про електронні гроші в Україні» [4]. У 2010 р. з метою відповідності
661

регулювання емісії й обігу електронних грошей до Директиви
2009/110/ЄС Національний банк України затвердив нову редакцію
«Положення про електронні гроші в Україні» (№481 від 04.10.2010).
Досі не існує єдиного тлумачення цього поняття, тому що до
електронних грошей відносять цифрові гроші, цифрову готівку,
електронну готівка, інтернет гроші, кібергроші та інші. Відсутність
єдиного поняття «електронні гроші» призводить до низки економічних
та правових проблем і суперечок, а саме: відсутність основних
міжнародних критеріїв віднесення новітніх платіжних інструментів
та(або) засобів до електронних грошей ускладнює процес регулювання
на законодавчому рівні; дослідження впливу випуску (поширенню)
електронних грошей на інфляційні процеси в державі; відсутність
чіткого трактування унеможливлює створення єдиного класифікатора
електронних грошей, та як наслідок стримує процес їх економічного
дослідження.
Згідно до статті 15 Закону України "Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні" електронні гроші – одиниці вартості, які
зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб
платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим
зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або
безготівковій формі.
Законом визначено, що:
- випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк;
- випуск електронних грошей здійснюється шляхом їх надання
користувачам або комерційним агентам в обмін на готівкові або
безготівкові кошти;
- банк має право випускати електронні гроші на суму, яка не
перевищує суму отриманих ним грошових коштів;
- банк, що здійснює випуск електронних грошей, зобов’язаний
погашати випущені ним електронні гроші на вимогу користувача;
- порядок здійснення операцій з електронними грошима та
максимальна сума електронних грошей на електронному пристрої, що
перебуває в розпорядженні користувача, визначаються нормативноправовими актами Національного банку України. [6]. Зараз
Національний банк України розглядає питання про надання права
небанківським
фінансовим
установам
здійснювати
випуск
електронних грошей.
Для цього необхідно встановити певні вимоги, зокрема вимоги до
статутного капіталу, власного капіталу, механізм захисту коштів,
отриманих в обмін на електронні гроші, що відповідає рекомендаціям
Директиви ЄС 110.
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Національний банк України опублікував інфографіку, присвячену
випуску і використанню електронних грошей в Україні. [7]
З юридичної точки зору, електронні гроші – це безстрокові
грошові зобов’язання емітента на пред’явника в електронній формі,
випуск в обіг яких здійснюється емітентом як після отримання
грошових коштів у розмірі, не меншому від обсягу зобов’язань,
прийнятих на себе емітентом, так і у формі емітованої грошової
вартості [2].
В економічному сенсі електронні гроші є грошовими
зобов’язаннями емітента в електронному вигляді, які знаходяться на
електронному пристрої у розпорядженні користувача. [8]
Сучасні науковці та практики вважають, що електронні гроші –
один із найперспективніших інноваційних платіжних інструментів. [8].
Про це свідчить статистика наведена Національним банком України,
рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка електронних грошей в Україні (складено автором за
даними [3, 5])
Таким чином, можна стверджувати про стрімке збільшення емісії
електронних грошей в Україні, а саме у 2015 році спостерігається
збільшення обсягів випущених електронних грошей на 147 %, а у 2016
році на 55%. Також, слід відзначити, ріст кількості електронних
гаманців на 18 % у 2015 році та 12% у 2016 році.
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Потягом 2014–2016 років здійснювались в Україні мікроплатежі та
макроплатежі загальною сумою від 400 млрд. до 1 трлн грн. Так,
загальна сума операцій з електронними грошима в 2015 році склала
3,24 млрд грн, що в 2,3 рази більше, аніж у 2014 році. У 2016 році на
0,4 млрд. грн. або на 11,1%, а це –3,6 млрд грн. Якщо ж порівняти
обсяг транзакцій з електронними грошима на одного активного
користувача то отримаємо дані, які свідчать зниження їх суми та
збільшення кількості активно них користувачів. У 2016 році це 0,11
млн. грн. на одного активного користувача, в той час як у 2014 році на
одного активного користувача припадало 0,24 млн грн. У відсотковому
вираженні прослідковується тенденція до зменшення суми транзакцій
у 2016 році – на 50,1% у порівнянні з 2014 роком і на 9,4% у
порівнянні з 2015 роком. Це свідчить про зменшення кількості
проведених платежів з електронними грошима, а також зростання
кількості як електронних гаманців, так і кількості активних
споживачів. [3]
Отже, можна зробити висновок, що збільшення обсягів випущених
електронних грошей, ріст кількості електронних гаманців та загальний
обсяг операцій з електронними грошима свідчить про стрімке
зростання попиту серед фізичних та юридичних осіб на електронні
гроші. В цілому це є позитивним моментом для держави, проте
виникає нагальна потреба в створенні більш розвиненої правової бази,
здатної забезпечить інтереси усіх суб’єктів цього процесу.
Окремо слід наголосити на необхідності вирішення проблеми
контролю за нефіатними грошима. Також важливим моментом в
стимулюванні розвитку електронних грошей в Україні є процес
підвищення рівня обізнаності громадян. Таким чином, вирішення
зазначених проблем надасть змогу активізувати інтернет-бізнес за
рахунок використання інноваційних інструментів розрахунку в
державі.
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ДРОПШИПІНГ ЯК ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ВЕДЕННЯ
ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ
Інтернет-торгівля стає все більш розповсюдженою як в світі, так і в
Україні. До кінця 2018 року загальний обсяг продажів інтернет-магазинів у
всьому світі, за прогнозами, повинен досягти позначки в 2 трильйони
доларів США. Майже половина всіх продажів у сфері e-commerce, за
підсумками 2017 року, припаде на Китай (47%). У грошовому вираженні це
приблизно 900 мільярдів доларів. Таким чином, ця країна посяде перше
місце в світі за рівнем продажів в інтернет-комерції, посунувши з цього
місця США [1]. Другий за величиною регіональний ринок у сфері інтернетторгівлі – Північна Америка. У 2017 році обсяг продажів у США та інших
країнах цього регіону прогнозується на рівні 423 мільярдів доларів,
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показавши зростання на 15,6%. До 2020 року загальний обсяг продажів в
інтернет-торгівлі в світі має подвоїтися [1].
Українці також стали частіше купувати і більше витрачати в інтернеті.
Зокрема на маркетплейсах групи компаній EVO (Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua,
Kabanchik.ua, Goodini.ua) у 2016 році було придбано на 73% більше товарів
ніж торік – на суму 8,5 млрд гривень. При цьому кількість замовлень за рік
зросла на 61% [2].
Серед переваг електронної торгівлі: економія коштів, адже безліч
товарів в інтернет-магазинах продають набагато дешевше; величезний
вибір унікальних речей; економія часу; швидка і бюджетна доставка.
При цьому повинна приділятися увага зростанню вимог до
технологічної
складової
інтернет-магазинів,
необхідності
мультиканального просування, забезпечення безпеки особистих і
платіжних даних покупців.
Сьогодні в Україні активно розвивається така форма електронної
торгівлі, як дропшипінг, коли доставкою товарів до кінцевих споживачів
займається не продавець, а безпосередньо постачальник (оптовий
торгівець). Функції інтернет-магазину зводяться до того, що він отримує
замовлення від клієнта, який його оплачує, а потім перенаправляє це
замовлення фактичному продавцю.
Дропшипінг (від англ. «drop shipping» – пряме постачання) – продаж
товару, під час якого посередник (дропшипер) спочатку знаходить
клієнта, одержує від нього передоплату і замовлення на конкретний товар.
Далі посередник переоформлює замовлення покупця на сайті продавця й
оплачує його, зазначаючи покупця як одержувача. Тобто товар
закуповується лише під замовлення, постачальнику передаються дані
замовлення і клієнта, і він відправляє товар. Таким чином, знижуються
витрати на доставку і зберігання, а, відповідно, знижується роздрібна ціна
товару.
Оскільки товар не переходить у власність посередника, то у схемі
дропшипінгу між виробником і посередником (дропшипером) договір
купівлі-продажу не укладають. Право власності на товар переходить
одразу від продавця до покупця.
Такі угоди можуть оформлюватися як комісійна торгівля, або як
торгівля за агентським договором.
При дропшипінгу за агентським договором застосовують два варіанти
оформлення відносин:
- агентський договір на купівлю (оформлюють із покупцем);
- агентський договір на продаж (оформлюють із продавцем).
В Україні більш поширеним є варіант з оформлення агентського
договору на продаж. Агентські відносини надають повноваження агенту
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на вчинення відповідних дій на підставу договору, але, як правило, в схемі
дропшипінгу письмових договорів не укладають, а оформлюють так звані
договори приєднання в електронній формі, коли друга сторона висловлює
згоду з офертою, розміщеною на сайті [3].
Агентський договір належить до посередницьких договорів на
надання послуг. У рамках виконання агентського договору можуть бути
вчинені не лише юридичні, але і фактичні дії, при цьому агент одержує
агентську винагороду за здійснені ним посередницькі операції.
Переваги, дропшипінгу, як форми електронної торгівлі, полягають
у можливості використання як в малих, так і в великих інтернетмагазинах; відсутності необхідності начального капіталу; складських
приміщень для торгівлі і співробітників та можливості безперервного
розширення асортименту продукції. Все це дозволяє компаніям бути
більш гнучкими на сучасному ринку торговельних послуг.
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МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ
У РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В сучасних умовах стійкої економічної нестабільності важливого
значення в конкурентній боротьбі суб’єктів економіки важливу роль
відіграють інновації. Проте найбільшого успіху досягають ті
підприємства, які застосовують системний підхід до інноваційної
діяльності і впроваджують у господарську практику різні інновації:
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продуктові, процесові, організаційні, маркетингові. Однак для
торговельних підприємств, які найбільше відчувають загострення
конкуренції, нестабільність ринкової кон’юнктури та невизначеність
ринкового середовища особливої ваги набувають інноваційні підходи
у сфері маркетингової діяльності.
Метою даного дослідження є обґрунтування теоретикоприкладних аспектів впровадження маркетингових інновацій у
діяльність торговельних підприємств.
Для підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно
дотримуватися двох напрямків у діяльності – розробляти та
впроваджувати інновації і реалізовувати комплекс маркетингу, а саме
товар, ціну, розподіл та просування [1]. Під впливом глобалізаційних
процесів, розвиток інновацій в сфері послуг, зміна структури потреб
суспільства обумовили розширення змісту інновації та включення
двох нових типів інновацій: організаційної та маркетингової [5].
Організаційні інновації передбачають запровадження нових
організаційних методів у ділову практику, трудовий процес або у
зовнішні зв’язки підприємства. В свою чергу, маркетингові інновації
включають реалізацію нових методів маркетингу: зміни в дизайні та
упаковці продукту, його просуванні та розміщенні або в методах
ціноутворення. Кожна інновація може бути віднесена до певного
змістовного типу, або поєднувати ознаки декількох типів [6, с. 31-35].
Маркетингові інновації тісно поєднуються, переплітаються та
синергетично взаємодіють із продуктовими, процесовими та
організаційними
інноваціями,
що
свідчить
про
їх
взаємодоповнюваність [5]. Організаційні та маркетингові інновації
підтримують продуктові й процесові інновації, підвищують якість і
ефективність роботи підприємства та поліпшують обмін інформацією і
використання нових знань й технологій, а також можуть впливати на
продуктивність фірми, вихід на нові ринки або сегменти ринку та
розроблення нових способів просування продукції.
Інноваційно активними у 2014 р. в Європейському союзі (28 країн)
були 49 % підприємств, найвищим цей показник був у Швейцарії
(75,3 % підприємств), Люксембурзі (65,1 %), Бельгії (64,2 %), Ірландії
(61,0 %), найнижчим – у Румунії (12,8 %), Польщі (21,0 %), Латвії
(25 %) та Естонії і Угорщині (26,6 %). Найвищу питому вагу серед
організаційних та маркетингових інновацій займає впровадження
нових ділових практик для організації процедур (див. табл.1).
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Таблиця 1
Розподіл інноваційно активних підприємств за видами
організаційних та маркетингових інновацій у 2014 р., %
Вид інновації

Країна
Швейцарія Люксембург Польща Латвія

Внесли суттєві зміни в естетичний
37,4
дизайн або упаковку
Впровадили
нові
методи
29,9
розміщення товарів
Запроваджували
нові
засоби
масової інформації або технології
32,7
для просування товарів
Запровадили
нові
методи
визначення цін на товари або
28,1
послуги
Запровадили нові ділові практики
41,8
для організації процедур
Запровадили
нові
методи
26,7
організації зовнішніх зв'язків
Запровадили
нові
методи
організації праці та прийняття
42,0
рішень
Джерело: складено автором за даними [4].

28,8

17,6

31,3

20,9

11,9

21,3

32,8

18,4

29,5

23,7

14,0

26,0

55,8

26,2

35,4

24,0

16,1

17,3

53,0

25,7

38,3

Слід зазначити, що найменш привабливими для підприємств в усіх
європейських країнах є інновації, що передбачають нові методи
організації зовнішніх зв’язків, нові методи визначення цін на товари
або послуги та нові методи розміщення товарів.
Згідно даних Державної служби статистики України упродовж
2014-2016 рр. питома вага інноваційно активних підприємств в Україні
становила 18,4%. Із загальної кількості обстежених підприємств 5,0%
займалися технологічними інноваціями (продуктові та/або процесові),
6,6% – нетехнологічними (організаційні та/або маркетингові), 6,8% –
технологічними та нетехнологічними інноваціями. Так, 59,1%
інноваційно активних підприємств займались організаційними та/або
маркетинговими інноваціями: 32,2% – організаційним, 43,9% –
маркетинговими.
Вища за середню по країні частка підприємств з нетехнологічними
інноваціями була серед підприємств інформації та телекомунікацій
(11,1%), переробної промисловості (10,2%) і оптової торгівлі, крім
торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами (9,1%). Зокрема,
в галузі оптової торгівлі, крім торгівлі автотранспортними засобами та
мотоциклами, інноваційно активними були 17,3 % підприємств, з яких
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3,2 % впроваджували технологічні інновації, 8,4 % – нетехнологічні
(організаційні та маркетингові) і 5,7 % – технологічні та
нетехнологічні інновації.
Кількість підприємств в галузі оптової торгівлі, які були
інноваційно активними протягом 2012-2014 рр. порівняно з періодом
2010-2012 рр. в абсолютному виразі зменшилась з 1788 до 850
одиниць, а кількість підприємств, які впроваджували організаційні та
маркетингові інновації з 35 до 26 одиниць. Проте питома вага
торговельних підприємств, які застосовували маркетингові інновації в
загальній кількості інноваційно активних – зросла з 1,95 % до 3,06 %.
Удосконалення технології доведення товарів до споживачів є
найважливішою складовою інновацій в торговельних підприємствах.
Реалізація цього напряму передбачає проведення робіт щодо
раціоналізації виконання торговельних процесів у відповідності до
конкретних умов. Тому маркетинговими інноваціями у сфері торгівлі
можуть бути: впровадження сучасних форм торгівлі, нових методів
просування і продажу товарів, нововведень у сфері закупівель і
логістики; використання нових методів формування асортименту
товарів і управління товарними запасами; вдосконалення функцій
тактичного маркетингу; використання нових видів реклами, нових
цінових стратегій; розробка фірмового стилю.
Отже, маркетинг, що передбачає управління виробничо-збутовою
діяльністю, яка включає ціноутворення, товарну політику,
прогнозування і вивчення попиту, рекламну діяльність, зв’язки з
громадськістю та ін., є невід’ємною складовою діяльності
торговельних підприємств. Водночас маркетингова діяльність буде
приносити користь підприємству за умови її інноваційної
спрямованості. Тому маркетингові інновації виступають основою
розвитку торговельних підприємств. Однак, вітчизняні торговельні
підприємства не проявляють високої інноваційної активності, зокрема
і в сфері маркетингових інновацій. Нестабільність ринкового
середовища та практика підприємств економічно розвинених
європейських
країн
зумовлює
необхідність
впровадження
маркетингових інновацій вітчизняними підприємствами у сфері
торгівлі.
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ЦІН У МОЛОЧНІЙ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Ринок молока та молочної продукції завжди займає поточне
місце серед інших галузей ринку харчової промисловості.
Пропозиція молочних продуктів на внутрішньому ринку України
формується за рахунок власного виробництва. На практиці дуже
важливо знати вплив попиту і пропозиції на рівень цін та
взаємозв’язок між цінами, попитом і пропозицією, з цього можна
зробити висновок про механізм формування ринкової ціни та
досягнення ринкової рівноваги. Як було зазначено вище в Україні
на молочному ринку складаються передумови для внутрішнього
виробництва. За цих умов зростають ціни як на сировину так і на
готову продукцію.
Особливості діяльності підприємств харчової промисловості
досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені такі, як А. Наумчик [1],
О. Варченко [2], Б. Пасхавер [3], О. Лівінський [4], В. Котляренко
[5] та інші.. Окремі питання формування і розвитку ринку молока
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та молочної продукції знайшли своє втілення у наукових працях
П.С. Березівського, В.І. Бойка, Р.Л. Бойко, В.Н. Зимовця, М.П.
Коржинського, Ю.М. Макаренка, В.Я. Месель-Веселяка, П.Т.
Саблука, О.В. Шкільова, О.М. Шпичака та інших дослідників.
Однак не достатньо уваги приділяється вивченню ринкових цін на
продукцію молочної промисловості. Тому пропонується розглянути
проблеми формування цін на молочну продукцію.
Застосування цін є важливим економічним методом державного
регулювання. Цінова політика – це частина економічної політики
держави. Практично всі розвинені країни регулюють ціни на
продукти
харчування на державному рівні. Тому є актуальним
сформулювати завдання розвитку ринку молока в Україні щодо
цінової політики:
 побудова цінової політики таким чином, щоб стимулювати
українських виробників до випуску якісної, безпечної та
конкурентоспроможної продукції;
 встановлення підвищених цін на імпорт тієї продукції, яка
може в достатній кількості вироблятись в Україні;
 стимулювання за допомогою цінової політики експорту
вітчизняної готової продукції, а не сировини;
 побудова цінової політики в галузі, спираючись не на
заходи прямого впливу та адміністративних обмежень, а на основі
цінового стимулювання [6].
На сьогоднішній день існує низка чинників, як негативних так і
позитивних, які впливають на ціноутворення (табл. 1).
Таблиця 1
Чинники впливу на ціну молочної продукції
Позитивні
1
Зниження
собівартості
продукції
Широкий
асортимент
молочних продуктів
Наявність
гарантованих
каналів збуту
Стабільний рівень попиту
Зростання курсу валюти

Негативні
2
Короткий термін зберігання
продукції
Скорочення поголів’я ВРХ
Наявність продуктів замінників
Висока конкуренція
Державний контроль
якості продукції
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щодо

1
Зниження величини митних
платежів при імпорті продукції
до країн
Зниження податків

Продовження таблиці 1
2
Контроль
з
боку
санепідемстанції
щодо
дотримання умов та технологій
виробництва
Низька якість продукції

Негативний вплив на функціонування ринку молока здійснило
зниження платоспроможного попиту населення, порушення
еквівалентності
у
товарообміні
між
окремими
ланками
молокопродуктового підкомплексу, зміна міжгосподарських та
міжгалузевих
зв’язків
суб’єктів
молокопродуктового
підкомплексу [7].
У процесі ціноутворення молочної продукції слід врахувати
вплив трьох груп факторів: вартість засобів виробництва та
предметів праці; вартість робіт; вартість послуг з переробки і
реалізації продукції. На нашу думку важливим фактором є все таки
державне регулювання цін. Тому що, саме держава забезпечує
доступність молока і молочних продуктів всім верствам населення,
а також дозволяє забезпечити більш ефективний розподіл
продукції. Але не потрібно оминати рівень покупної спроможності
населення, тому ціна виступає на сьогодні одним із основних
чинників, що формує конкурентні переваги товару та визначає
ринкову частку підприємств молочної промисловості на ринку
продовольчих товарів України.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF RETAIL
ASSORTMENT STRUCTURING

Managers are faced with making complicated decisions related to
strategy development, selection and formation of retail assortment, pricing,
movement and presentation of the goods in the store. Retail assortment
structuring is especially important among this set of decisions.
Effective retail assortment management is one of the prerequisites for
successful business under the current market conditions. This type of
management should be carried out using modern economic tools as sources
of competitive advantages.
One of the key tasks of a retailer is to respond effectively to the
requirements of the consumers. Here, the activities of research, formation,
structuring, optimization, organization and development of the assortment
are particularly important. These activities are subject to the strategy of the
company and are based on the demand and needs. On its part, responding
effectively to consumers implies the use of new approaches toward the
overall assortment management. Such an approach, for example, is
assortment structuring by commodity categories, as well as the related
decisions to create, manage and evaluate the effectiveness of their
assortment matrix, also called commodity portfolio.
The main goal of this paper is to examine and interpret some basic
methodological formulations about retail assortment structuring and the
need to implement it in order to fully satisfy consumer demand and to reach
the desired retail assortment development.
The goal of the study outlined in this way sets forth the following body
of the paper.
The buying process is not limited to composing the assortment and
controlling the stocks. All business processes in stock management are
carried out: from developing the store concept to planning sales promotion
events in the store.
Moreover, every step – from assortment selection to the sale of goods –
is controlled within the particular commodity category. Thus, assortment
management by commodity categories is carried out, based on a wide range
of strategic and tactical tasks.
Assortment structuring by commodity categories as a kind of
management is becoming an independent field implying the presence of
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certain research approaches and methods. Such an approach is the use of the
categories as basic units for managing goods. Basically, a category is
defined as a set of goods that a consumer perceives as similar to each other,
or goods for joint use. A category can combine goods belonging to different
commodity groups, subgroups or types. For example, a separate commodity
group may include cheese (from the group of dairy products), wine (from
the group of alcoholic products) and chocolates (from the group of sweets).
Practically, assortment management by commodity categories is limited
to: dividing the assortment by commodity categories not according to the
traditionally defined commodity groups and types of goods, but respecting
consumers' perceptions and requirements; controlling the entire cycle of
category movement – from purchase to sale; considering each commodity
category as a mini-enterprise within the company with its own budget,
pricing, procurement policy, etc.; implementing a unified approach to the
assortment of the store as to a total set of all categories – the way the store
is perceived by consumers.
In bringing the goods into categories the goal is to ensure the maximum
possible beneficial effect for the management system. In contrast,
traditional bringing of goods into groups on the grounds of their origin of
production or consumer use does not always help increase the effectiveness
of management.
Identification, grouping and classification are the fundamental methods
in forming the commodity categories. Identification is a method of
identifying and establishing matches of one object with another.
Identification in assortment management by commodity categories is aimed
at establishing relations and interdependencies between the various
elements of the retail assortment. Grouping is a method of uniting the
objects by common characteristics. This method is used in dividing the
different commodity groups. The grouping precedes the division of the
whole into separate parts which have common characteristics, as well as
their consequent grouping.
Classification is defined as dividing the set of objects into subsets
according to similarities or differences in compliance with the conventional
methods. Classification is widely used in the practical activities of
companies as the large number of objects – the goods, their properties and
characteristics – require dividing the set into subsets by certain
characteristics. Here, the so-called commodity classifier is used for the
proper assortment creation and structuring. Basically, this classifier is a
resource allowing the necessary analysis of the assortment and taking
decisions for its update and development.
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The commodity classifier implies division of all goods at the following
levels: classes, commodity groups and commodity categories. Besides, the
goods at each level are united either in a class, or a category or a position
according to common characteristics or properties. Therefore, the three
main levels of division according to the commodity classifier are14:
– Commodity class: the larger the store format, the higher division
levels are used. In a number of cases, the first (higher) level of the classifier
could be the commodity class, such as “food” and “non-food”, or “clothing”
and “footwear”, which in the minds of consumers are united according to a
common functional purpose. On the other hand, in small format stores or
stores selling similar goods (e.g. clothing store, at that for certain users, e.g.
for teens), the division of classes is not necessary.
– Commodity group: this is a set of goods grouped according to specific
characteristics – types of goods, methods of production, etc. For example,
“dairies”, “bakeries”, “women’s wear”, “men’s shoes", “furniture”,
“lighting equipment”, “home accessories”. As a rule in the store at that level
there is often a higher level below which is the commodity category.
– Commodity category: it is a set of goods which customers perceive as
similar to each other, or goods grouped for joint use.
For the creation of the commodity classifier it is important that all
levels are subject to further division: the commodity class is divided into
commodity groups, and the commodity groups – into commodity
categories. It is unacceptable to leave any level, without detailization. For
example, it is incorrect if the group “women's wear” is detailed to a level
“commodity category” and the group “kids’ wear” is divided only into
commodity positions, bypassing the level of “commodity categories”.
Ultimately each commodity category is established as a kind of
business centre with its own goals and objectives that correlate with the
goals and objectives of the company as a whole, identifying the customers
with their required assortment.
The key idea of assortment management by commodity categories is
explained in this way – dividing each commodity category into a particular
assortment group (e.g. “elite wines” in the commodity group ”alcoholic
beverages”), which allows the taking into account of a maximum number of
factors affecting the selling of goods and enables better performance.
Besides, the commodity categories should have adequate resources and an
organizational structure – differentiation of managers called category
managers responsible for the operation of a particular category, as a mini14
Cachоn, G. (2001), Managing a retailer's shelf space, inventory and transportation.
Manufacturing and Service Operations Management, № 3, pр. 211-229.
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enterprise, as well as for specialists in different subcategories depending on
the complexity of the structure of the category. Examining the functions and
tasks assigned to the category managers leads to the conclusion that a
category manager is responsible for all activities related to the management
of a particular commodity category. A category manager combines the
functions of a buyer and a retailer, as well as of a logistics specialist. Such a
specialist is responsible for the entire set of activities in the transformation
and movement of goods from certain clearly formed assortment groups.
Category managers establish business relationships with suppliers, look for
ways to optimize the costs of procurement and logistics, organize and adjust
the auxiliary activities in this area. This implies evaluating them according
to the same characteristics applicable to the commodity category itself: sales
volume, profits, market share, etc.
In terms of methodology, the next step for the successful management
of commodity categories is the decision to create, manage and evaluate the
effectiveness of the assortment matrix, which is also called commodity
portfolio.
The creation of such a matrix is essential to the process of determining
the principles of commodity segmentation and identifying the maximum
quantity of items in a retail store. It should be clarified that the creation of
the assortment matrix must be preceded by serious preparatory work within
the company and then there should be a sequence of stages, such as: setting
a strategy for developing and positioning of the retail premises; choosing
the store format among several possible formats.
The attempt made to examine and interpret the nature of assortment
management and structuring by commodity categories gives grounds to
draw the following major conclusions:
First. In modern interpretations assortment management by commodity
categories is built on the optimization of all operations relating to
commodity categories considered as a component level of the commodity
classifier.
Second. In methodological terms, it is essential to decide to create an
own assortment matrix and to manage and evaluate it in order to
successfully structure and consequently develop the commodity categories.
In the context of the problems discussed we can summarize that this
scientific trend looking for new approaches, methods, dependences and
tools for consolidation and expansion appears necessary in the course of
enriching the knowledge in the field of assortment management and
structuring by commodity categories.
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SIMULATION MODEL OF INTEGRATED DEVELOPMENT
SERVICE IN RURAL AREAS AND FORECASTING
For the purpose of improving livelihoods, providing for the life of the
rural population, improving the service areas of violence and developing
programs, the development of rural progress, using simulation modeling, it
is necessary to develop a long-term forecast.
To determine the motives for the relations of social sphere processes, it
is expedient to use simulation modeling. Simulation modeling, in contrast to
analytical modeling, means a more detailed scheme of actions and internal
structures of the object under study.
The simulation model is characterized by reflecting cases in the model,
processed preserving their logical structures, the time sequence, the
relationship between the variables and the parameters of the system under
study.
Imitational models can be defined by different means. These tools
include stages from the compilation of differential and integral equations
with the help of functional analysis elements to computational algorithms
and writing programs on a computer.
Each stage has an intrinsic effect on the final result and the mistakes
made in them are marked by errors admitted in the foregoing stages.
General scheme of the experiment calculation of the simulation model
is shown in 1-dimension.
Here in the beginning the essence of the signs of the process being
studied, the indicators used, are expressed through endogenous and
exogenous parameters. After using economic laws, the necessary imitative
equations are introduced. You will receive several results by changing the
managed parameters. These equations are simulation models of the studied
economic processes, incidents.
At the moment, it is possible to calculate a number of preferences
belonging to the system of simulation simulations. The main ones are:
- ease of learning;
- relatively less costs associated with the development of the model;
- confidence of the compiler;
-automation of the collection of simulation results, processing and
provision;
- Ability to connect programs to modules written in universal
languages;
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- Convenience of programming.
In conclusion, it can be said in the ststastic simulation that the
simulation model has a greater value than other models. When modeling the
economic growth of farms, the analysis and processing of the results of
statistical modeling is of great importance. In addition, in this process, the
right choice of software, the reliability and completeness of information
about the activities of the farming economy makes it possible to correctly
evaluate the economic profitability of their activities with the help of
statistical modeling.
Resources are limited means not always possible to fully meet
the need of the population. This can be conditionally designated as follows;
n

n

i

i

 M i   Ri

(1a)

If in the planned period
n

 M

i

 Ri  
 min

(1)

i

Then the solution of the compiled plan will be optimal.
Here: Mi - security i th resource by the indicators of the norm,
Ri - security i th resource according to plan. This expression will be used as
a criterion for optimizing the improvement of the life of the rural
population.

The economic and mathematical model of the complex
development of the living conditions of the rural population is as follows:
knowing the population size in the territory and labor resources, it is
necessary to determine in the planned period the need for the growth of the
planned proposal in relation to all levels of the norm.
We introduce the following notation in the functional form:
Aut = f1(t);
(2)
At =f2(Aut);
(3)
QAt =f3(t);
(4)
QAmrt= f4(QAt);
(5)
Ahqt=fh5(t), h=1÷n
(6)
Here: At- the number of the region's t- that year, thousands of
people;
QAt- the number of villages rape in the t-th year, thousands of people;
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Aut- growth in the number of the population in the t-th year, thousands
of people;
QAmrt - labor resources in the t-that year, thousands of people;
Ahqt - the number of villages rape in the h-region t-that year, thousands
of people;
To carry out reforms, it is necessary to increase the capacity for
servicing of violence. Islohotlarni amalga umerish uchun auliga hizmat
ksarsatish imkoniyatlarini mishiris zaruriati paido baladi. For simulation, we
introduce the following notations for money and consumer services:
Pt – Money services for the population of the region in the t that year,
one thousand soums:
Pte – by e the nature of the monetary service of the population of the
region in the t that year, one thousand soums;
Pti – volume i of genera of other services in t that year, one thousand
soums;
PDt – monetary support per capita of the region in the t that year, one
thousand soums;
PeDt- – by e gender, the per capita income of the region in the t that
year, one thousand soums;
Mt – general household services t that year, one thousand soums;
M it – i that household service t that year, one thousand soums;
M τt – the number of workers in t that year, people;
MBt – number of workshops and households in t that year, pieces;
M st – provided household services in rural areas in t that year, in
thousand soums;
Mpvt – household services in the Tertiary in the t that year, in thousand
sums;
MSDt – average household service per capita in rural areas t that year, in
one thousand soums.
Using the notation, we obtain the following functional dependence:
Pt =f7(At,t);
(7)
n

P t   Pet ;

(8)

e 1

(9)
PeDt = Pte / At ;
Household services will receive the following form:
MBt = 1 t ;
(10)


M =  2 t  ;
M it =  3  At , t  ;
s
t

(11)
(12)
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n

M t   M it ;

(13)

i 1

MSDt = Mti / At;
(14)
t
t
(15)
M = M e* Ii(t);
One of the most important factors related to the level of life of
the population is the use of transport services.
To solve this problem, we use the following formulas:
TPt  1  At , t  ;

TPt 0  2 TPt , At , t  ;

(16)

here: TPt - transport services in the t th year, one thousand people;
TPot – traffic turnover of transport services in t that year, km;
Effective organization of transport services gives a number of
opportunities as:
- Reduction of the delivery time of agricultural products from the
producer to the consumer;
- dramatically decrease the quality of products;
- linkage of agriculture with other branches of the national economy;
- production of agricultural products on the world market.
When implementing the model at the first stage, the use of the
data management system requires the use of modern information
technology. The mechanism of the architecture and design of the database
management system makes it possible to implement the user interface with
different application packages. The algorithm of the simulation model of
social development of the rural population developed by us made it possible
in the research process to propose the principles of bringing statistical data
and the results of sociological research to some invariant form. On this
basis, the leading socio-economic characteristics of rural development were
determined, and the specifics of the progress of innovative processes. This
allowed us to shade the main factors that exert a large or, on the contrary,
insignificant influence on the life of the rural population. The selection of a
set of common characteristics makes it possible to classify the processes
into groups and subgroups, and to determine the causes of changes in the
phenomena under study, reflect the place and role of the factors studied in
socio-economic development and their impact on the development of rural
life.
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ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Господарська діяльність підприємств пов’язана з надходженням
та витрачанням грошових коштів. Грошові кошти є активами, які
визначають
фінансову
стабільність
і
ліквідність
суб’єкта
господарювання. Відповідний рівень даних активів свідчить про
достатність власних коштів для покриття потреб підприємства.
Управління грошовими потоками є важливою складовою
системи управління, метою якого є прискорення доступності до
грошових надходжень шляхом скорочення часу їх обігу, інвестування
тимчасових надлишків грошових коштів таким чином, щоб
забезпечити відповідні вигоди, а також отримання найдешевших
джерел фінансування дефіциту грошових коштів на підприємстві.
Підставою реалізації цілей управління грошовими коштами є
інформація, яка формується в системі бухгалтерського обліку.
Облікове забезпечення повинно задовільняти потреби потенційних
користувачів (зокрема, в найбільшій мірі управлінський персонал)
щодо грошових потоків суб՚єкта господарювання. Тому метою
дослідження є обґрунтування напрямів удосконалення системи
бухгалтерського обліку в розрізі управління грошовими потоками
підприємства.
Найпоширенішою інформацією, яка створюється під час
реєстрації господарських операцій на рахунках бухгалтерського
обліку, є інформація про надходження та витрачання грошових коштів.
Завданням облікової системи є достовірне, повне та оперативне
представлення даних про господарську діяльність підприємства.
Відповідно до чинного законодавства українські підприємства
складаються фінансову звітність, де відображається систематизована
інформація в тому числі і про грошові кошти. Тому як один з напрямів
удосконалення ідентифіковано формування показників фінансової
звітності, яка формує дані про наявні грошові кошти, що знаходяться в
обігу та вкладені в інвестиції, а також висвітлює рух даних активів
підприємства відповідно до різних видів діяльності.
Крім того, важливим аспектом є формування додаткової
управлінської звітності, де узагальнюється інформація в розрізах,
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необхідних для прийняття управлінських рішень в сфері надходження
та витрачання грошових коштів. В даному напрямі створення форм та
розширення функцій управлінської звітності відповідно до потреб
управління стане основою пошуку раціональних шляхів руху
грошових потоків суб’єкта господарювання.
Ще однією вимогою користувачів системи бухгалтерського
обліку є потреба в отриманні інформації про прогнозовані
надходження та витрати грошових коштів. Така інформація не повинна
розкриватися у фінансовій звітності. Важливо відображати специфіку
грошових потоків конкретного підприємства. Однак, в такому випадку
посилюється актуальна проблема бухгалтерського обліку, що полягає
в виникненні ризику зниження порівнянності фінансової інформації
між суб'єктами господарювання, у зв’язку з постулатом впровадження
управлінського підходу при поданні фінансової звітності. Тому
інформація в частині прогнозування не повинна впливати на
показники фінансової звітності підприємства.
Ще
однією
з
проблем
формування
інформації
в
бухгалтерському обліку є високий вплив управлінського персоналу
щодо окремих показників у фінансовій звітності, що впливає на
окреслені напрями удосконалення облікової системи в розрізі
управління грошовими потоками підприємства. У той же час інші
користувачі облікової інформації очікують, що отримані ними дані є
достовірні та зіставні в часі.
Відкритим питанням залишається оцінка грошових коштів в
бухгалтерському обліку, яка повинна відповідати таким ознакам, як:
порівнюваність, достовірність, зіставність, реальність в часі, що
забезпечить дотримання цілей системи управління підприємством.

684

ЗМІСТ
СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Адамів М.Є.,
Коць І.І.

ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТОЛІНГОВИХ
ОПЕРАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ........... 4
Александрова М. М. ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН........... 8
Асауленко К.П.,
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ
Скрипник Н.Є.
МІЖНАРОДНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ…………….. 10
УПРАВЛІННЯ
ТОВАРНИМИ
ЗАПАСАМИ
Барановська В.
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА……………. 13
Байрам Ю.Р.
ТЕОРЕТИЧНІ
ЗАСАДИ
УПРАВЛІННЯ
ОНОВЛЕННЯМ
НЕОБОРОТНИХ
АКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………. 14
Біліченко С.П.
МІГРАЦІЙНІ
АСПЕКТИ
ТРАНСФОРМАЦІЇ
РИНКУ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ…………. 18
Бірюченко С.Ю.
ОЦІНКА КАДРІВ – НЕОБХІДНИЙ БЛОК
ВЕКТОРНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………. 27
Блощинська Є.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………. 30
Боженко Т.П.
НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ
ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………. 35
Борейко О.І.
ПРОЦЕС СТРАХУВАННЯ, ЙОГО ЕТАПИ……….. 38
Бреус С.В.
ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ ТА
НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ В УМОВАХ
РИНКОВИХ ВІДНОСИН……………………………. 42
Будз О.Ф.
РОЛЬ
МИТНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
У
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ……………………………………… 46
Бужимський В.В.
СУТНІСТЬ
ТА
СКЛАДОВІ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО
ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………. 50
Булигіна Л.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ
МЕХАНІЗМІВ
УПРАВЛІННЯ ФОНДОМ ОПЛАТИ ПРАЦІ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………. 52
685

Вітюк В.О.,
Овандер Н.Л.
Власенко Н.О.
Герасименко Ю.С.
Герасимчук А.В.
Гахович Н.Г.
Гончарук О.Л.
Гриненко С.Ю.
Гулноза Самиева

Дегтярева Т.В.
Демчук Н.І.,
Ткаченко Г.А.
Дехтяренко М.А.
Желудько Т.В.
Жмайлова О.Г.,
Бабицька О.О.
Загурський О.М.
Зінченко Ю.В.
Кавун В.А.
Казанцева О.А.

ДИНАМІКА
ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ
ПІДПРИЄМСТВ СКЛЯНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ…… 55
ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНИХ ПРОЕКТІВ У
ТУРИЗМІ……………………………………………… 57
ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ……. 59
ПРОБЛЕМИ
УПРАВЛІННЯ
БЮДЖЕТНИМ
ДЕФІЦИТОМ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕНННЯ……. 63
СПРИЯННЯ
ЗЕЛЕНІЙ
МОДЕРНІЗАЦІЇ
ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ………... 66
ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ АСПЕКТ……... 70
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ТЕНДЕНЦИИ
В УКРАИНЕ…………………………………………... 74
ДЕХКАНСКИЕ ХОЗЯЙСТВА И ВЛАДЕЛЬЦЫ
ПРИУСАДЕБНЫХ ЗЕМЕЛЬ – УЧАСТНИКИ
НОВЫХ
АГРАРНЫХ
РЕФОРМ
В
УЗБЕКИСТАНЕ……………………………………… 76
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В УКРАИНЕ…………………………………………… 79
СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ
В
СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ………………………………... 82
СИСТЕМА
УПРАВЛІННЯ
ВИТРАТАМИ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ……………………….. 84
СУТНІСТЬ І РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА………………… 88
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ У ЗАГАЛЬНІЙ
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ…… 90
НОВІ ПІДХОДИ ПОБУДОВИ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ………………………………….. 94
ВИНИКНЕННЯ
І
РОЗВИТОК
ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО РИНКУ ПРАЦІ…….. 97
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ…... 99
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ………………… 104

686

Касич А.О.,
Литвиненко Я.О.
Касич А.О.,
Яковенко Я.Ю.
Клепікова В.В.,
Скрипник Н.Є.
Корбут К.Є.
Корнійчук А.А.

Кос А.М.
Крикуненко А.С.
Куренна О.О.
Кузь А.,
Скрипник Н.Є.
Кушніренко О.М.
Лавриненко Л.М.
Лобунець В.І.
Манойленко М.В.
Маречик О.О.
Маркусенко Н.М.

РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У
КОНТЕКСТІ
ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ
ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ………………………… 107
СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ГІРНИЧОДОБУВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ
УМОВАХ……………………………………………... 111
ФАКТОРИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
УКРАЇНИ……………………………………………... 117
УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА:
МЕТА,
ФУНКЦІЇ
ТА
МЕТОДИ……………………………………………… 121
ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛЮ
В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
ВИРОБНИЧОГО
ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………. 125
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ЯК
СКЛАДОВОЮ
ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………. 129
ПРОБЛЕМИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ……………………………………… 133
ОСОБЛИВОСТІ
ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ
МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ…………………….. 135
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
ЗОВНІШНЬОЇ
ТОРГІВЛІ ПРОМИСЛОВИМИ ТОВАРАМИ……… 139
ОСВІТА
ЯК
ЧИННИК
СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ………... 143
СТАНОВЛЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЯК
НОСІЯ
ЕКСПОРТНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ… 153
РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ
ТЕРИТОРІЙ НА ОСНОВІ СТИМУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ…. 156
УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА
ПІДПРИЄМСТВІ……………………………………... 158
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ…………………………………….. 160
687

МатвієнкоБіляєва Г.Л.
Мельник Н.В
Ментей О.С.
Михальчишин Н.Л.
Мороз Л.П.
Мороз О.Ф.
Муренець І. Г.
Наврозова Ю.А.
Назаренко К.І.
Натха А.О.
Невмержицька Т.І.
Новачук Л.В.
Орлова К.Є.
Обіход С.В.
Овдіюк О.М.,
Швець Т.В.
Оксенюк К.І.

СОЦІАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО
В
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ
РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ……………………………………………... 163
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК
ВИКОРИСТАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИДІВ
ПАЛИВА……………………………………………… 172
РЕЗЕРВИ
ЗРОСТАННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ
ПРАЦІ…………………………………………………. 176
СУТНІСТЬ
КОНКУРЕНТНОГО
РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ………. 179
НЕОБХІДНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО
СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА…………………………... 182
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ОПЕРАЦІЙНИМИ
ВИТРАТАМИ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………. 183
ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ… 186
СУЩНОСТЬ
КОНЦЕПЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ
ЗАТРАТАМИ НА КАЧЕСТВО ПОРТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ………………………………………… 192
МІСЦЕ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ…… 195
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА АГРАРНИЙ СЕКТОР
ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ
ТА
ПРОГНОЗИ…………………………………………… 197
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ
СТИМУЛЮВАННЯ
ПЕРСОНАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………. 200
ПРОБЛЕМИ
УПРАВЛІННЯ
ВИТРАТАМИ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………. 203
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ
БІЗНЕСОМ……………………………………………. 205
НЕСТАНДАРТНА ЗАЙНЯТІСТЬ В УПРАВЛІННІ
СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ……………… 208
УПРАВЛІНСЬКІ
РІШЕННЯ
В
ЧАСТИНІ
УДОСКОНАЛЕННЯ
ВИРОБНИЧОГО
ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………. 212
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА………………………………... 216

688

Осадчук О.А.

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА
ПРОДУКЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВ
ХАРЧОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ………………………………….. 218
Павловська Н.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА…. 220
Пешкіна Т.В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА…. 223
Процевят О.С.
ІННОВАЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК
ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИХ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ…………. 226
Ракитська М.А.
ОПТИМІЗАЦІЯ
ВИТРАТ
НА
ПЕРСОНАЛ
ПІДПРИЄМСТВА
ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КАДРОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА…….. 229
Рахматуллаев А.И., МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
Дониёрова Г. А.
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ…………………………... 233
Рибак М.О.
СТАН
ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ…………… 238
Римар Ю.Я.
НЕОБОРОНІ
АКТИВИ
ПІДПРИЄМСТВА:
ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА………………………… 240
Романюк Т.М.
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ТА ЧИННИКИ
ВПЛИВУ НА НЕЇ………………………………………. 243
Савицький Ф.В.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КРИЗА» ТА ЇЇ РОЛЬ В
ГОСПОДАРСЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………. 248
Савлук А.Г.
МОТИВАЦІЙНИЙ
МЕХАНІЗМ
ТРУДОВОЇ
АКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ……………………….. 251
Савченко Н.М.
РОЛЬ
УПРАВЛІНСЬКОГО
ОБЛІКУ
ТА
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ МАЛИХ ТА
СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ………………………… 253
Салій М.С.
ТРУДОВІ КОНФЛІКТИ ТА МЕТОДИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ…………………………………………. 257
Салій Г.М.
ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА ТА СПОСОБИ ЇЇ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ…………………………………….. 260
Синюра-Ростун Н.Р. ПІДПРИЄМНИЦТВО В ОСВІТІ: ВИКЛИКИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ……………………….. 264
Скоробогатова Н. Є., ГЛОБАЛЬНА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
Войтко С. В.
УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ……………………………………… 268
689

Соболь І.Б.
Старунський В.В.
Ткаченко О.О.

Ткаченко І.В.,
Швець О.С.
Ткач С. М.
Ткачук В.О.,
Біляченко К.С.
Ткачук Г.Ю.
Токова А.Р.
Урманов Ф.Ш.

Ущаповський Ю.В.
Филипенко О.М.,
Смокова Л.М.
Федорко О.В.
Хамраева С.Н.
Ходаковська М.О.
Хусенов А. А.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ
ПРАЦІ В БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ……….. 271
СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ………………... 275
ПРОСТОРОВА
ІНТЕГРАЦІЯ
БІЗНЕСУ
В
РЕГІОНАХ
УКРАЇНИ
КРІЗЬ
ПРИЗМУ
ПОТРІЙНОЇ
СПІРАЛІ
ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ…………………………………………… 278
РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У
ФОРМУВАННІ
БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ
ТА
РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ……………………… 282
ПРОБЛЕМИ
РОЗВИТКУ
ПРОСТОРОВОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ……………….. 284
ОЦІНЮВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ
ПРОЦЕСІВ
У
СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………... 288
ІНСТРУМЕНТИ
АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ………………. 291
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
ПОЛІТИКИ
УПРАВЛІННЯ
ОБОРОТНИМИ
АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА……………………. 294
ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ СКОРОЧЕННЯ
ТРИВАЛОСТІ
ВИРОБНИЧОГО
ЦИКЛУ
ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ…………………….. 298
ПІДПРИЄМНИЦТВО
ТА
ЕКОНОМІЧНА
КУЛЬТУРА У ПЛОЩИНІ ІНСТИТУЦІЙНИХ
ЗМІН…………………………………………………... 301
ДІАГНОСТИКА СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА………. 305
ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ
СТРАХОВОЇ
ІНДУСТРІЇ……………………………………………. 308
ФОРМИРОВАНИЕ
АГРОТЕХНОПАРКОВ В
УЗБЕКИСТАНЕ............................................................ 311
ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ПРАЦЕЮ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
ЕФЕКТИВНІСТЬ
ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………. 313
УСЛУГИ
СЛУЖБЫ
АГРОСЕРВИСА
В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ………………………….. 317

690

Цимбал І.М.
Чередник А.О.
Черняк О.І.

Шевчук О. Я.

Шевчук І.С.
Шепелєв С.С.

Шпенюк О.Є.
Эргашев Р.Х.,
Шомуродов Ш.Ш.
Юхновська Ю.О.,
Гапоненко Я. В.
Юхновська Ю.О.,
Марченко Я. А.
Юхновська Ю.О.

Юшкевич О.О.
Якушев О.В.

Yaremova M. I.,
Tarasovych L. V.

СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА
ПІДПРИЄМСТВІ……………………………………... 319
ФУНКЦІЇ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО
ВПЛИВ
НА
РОЗВИТОК
ІННОВАЦІЙНОЇ
ЕКОНОМІКИ…………………………………………. 323
ОСОБЛИВОСТІ
АНАЛІЗУ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………. 327
МОТИВАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ
ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА………………………………….. 330
АКТУАЛЬНІСТЬ
АНАЛІЗУ
ФІНАНСОВОГО
СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА………………………….. 333
ОЦІНКА
ФАКТОРІВ
ВПЛИВУ
НА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
РИБНОГО
ГОСПОДАРСТВА
ЗА
УМОВ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ………………. 337
НИЗЬКА ПРИБУТКОВІСТЬ БАНКІВ ЯК ВИКЛИК
ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ЄС………….. 342
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА…………………………………………. 344
ПРИНЦИПИ
ЦІНОУТВОРЕННЯ
В
СФЕРІ
ТУРИЗМУ…………………………………………….. 348
РОЗВИТОК САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ
УКРАЇНИ……………………………………………... 352
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ТУРИСТИЧНОЇ, ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОЇ ТА
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ
СФЕРИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ……………………………. 355
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ ВИРОБНИЦТВА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА
РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ……. 358
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КЛАСТЕРІВ ЗА
ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНІМ
НАПРЯМОМ
ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ……………………………. 362
THE RURAL ENTREPRENEURSHIP IN THE
PROVISION OF FOOD SECURITY.………………… 365
691

Dimitrova T.
Filipova Т.
Georgieva Galya
Marinova
Iliychovski S.

THE ROLE OF COMMERCIAL BANKS IN
PREVENTING
THE
FINANCING
OF
TERRORISM…………………………………………. 368
INTELLECTUAL PRODUCTS AS AN IN-KIND
(NON-MONETARY) CONTRIBUTION……………... 372
FINANCIAL INSTITUTIONS – MERCHANTS AND
THEIR MARKET PRESENCE……………………….. 375
THEORETICAL
ASPECTS
OF
UNFAIR
COMPETITION……………………………………….. 380

СЕКЦІЯ 2. СУЧАСНІ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО БІЗНЕСУ
Васянович Т.

Виговський В.Г.
Іваненко В.О.,
Ковальчук О.Р.
Івченко О.М.
Ільницький Д. О.
Камінська Т.Ю.
Капровська Л. В.
Касімова А.А.
Кондукоцова Н. В.

УДОСКОНАЛЕННЯ
ФІНАНСОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ
МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ
ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ SWOTАНАЛІЗУ ТА PEST-АНАЛІЗУ………........................ 384
РОЗВИТОК АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ………………………….......... 387
ФАКТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ
БІЗНЕСУ………………………………………………. 391
ОСНОВНІ
НАПРЯМИ
З
ПОЛІПШЕННЯ
УПРАВЛІННЯ
ОБОРОТНИМИ
АКТИВАМИ
ПІДПРИЄМСТВ КАМЕНЕОБРОБНОЇ ГАЛУЗІ……. 393
КОМПАНІЇ НАРОДЖЕНІ ГЛОБАЛЬНИМИ: ВІД
НОВИХ ЗНАНЬ ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ СТАРТАПІВ……………………………………………………. 398
ВРАХУВАННЯ
ФАКТОРА
ЧАСУ
ПРИ
ВИЗНАЧЕННІ
ВАРТОСТІ
ГРОШОВИХ
КОШТІВ…………………………………………………. 402
ЛІЗИНГ
ЯК
ЗАСІБ
ІНВЕСТУВАННЯ
В
ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ……………... 404
ВПЛИВ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ
ЧИННИКІВ
НА
ЕФЕКТИВНІСТЬ
УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ…………………………… 407
МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ
ЕКОНОМІКИ, ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ
БІЗНЕСУ
ПІДПРИЄМСТВ………………………………………. 411
692

Кушнірецька О.В.

Кучменко В.О.

Монтрін І.І.
Мокрицький А. Г.
Мудра Я.А.,
Горобець С.О.
Орленко О.В.
Пахалюк Т.О.,
Скрипник Н.Є.
Придатько Е.М.
Сергєєва О.Р.
Сириця О.Р.,
Скрипник Н.Є.
Танська Л.В.
Феняк Л.А.

Юхименко П.І
Яворський Є. В.

СУЧАСНИЙ
СТАН
ТА
ОСОБЛИВОСТІ
РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ У
ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ……………………………… 415
ОПТИМІЗАЦІЙНІ
МЕХАНІЗМИ
РЕФОРМУВАННЯ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ У
СИСТЕМІ
МІСЬКОГО
ПАСАЖИРСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ………………………………………… 419
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК МОДЕЛЬ БІЗНЕСУ В
ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ…………………………. 422
МЕТОДИЧНІ
ЗАСАДИ
АНАЛІЗУ
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ
КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА……………………. 425
СУТЬ, СТАН ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ
ТА ПОГЛИНАННЯ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
УКРАЇНИ………………………………………………. 429
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ПРОГРЕСИВНА ФОРМА
РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ………
434
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ…………………………… 436
ОЦІНКА
СТУПЕНЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ ПЕРСОНАЛОМ………
440
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПРОДУКЦІЇ
–
ЗАПОРУКА
ЕФЕКТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………. 444
РОЛЬ
МІЖНАРОДНИХ
СТРАТЕГІЧНИХ
АЛЬЯНСІВ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ…..
446
НАПРЯМИ
ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО
ГОСПОДАРСТВА………….
449
АГРАРНІ
РОЗПИСКИ
ЯК
ЗАСІБ
ФІНАНСУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ………………………………….
451
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ
ДЕРЖАВНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО
ПАРТНЕРСТВА…………………………………...
455
УПРАВЛІННЯ
РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
СКЛЯНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ……………………………….
459
693

СЕКЦІЯ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ,
ПІДПРИЄМНИЦТВА, МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ
ПІДПРИЄМСТВ
Вовк К.М.

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК
ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПОДІЄВОГО
ТУРИЗМУ…………………………………. 463
Гросул В.А., Круглова ПІДТРИМКА
МОЛОДІЖНОГО
О.А., Зубков С.О.
ПІДПРИЄМНИЦТВА
В
КРАЇНАХ
СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА…………….. 4467
Горкавий В.К.,
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ
Ігнатова Ю.В.,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТРАТЕГІЧНОГО
Панченко І.О.
МАРКЕТИНГУ……………………………. 470
Зарудна О.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ ВЗУТТЯ
УКРАЇНИ…………………………………... 473
Копитова І.В.
ВНУТРІШНЬООРГАНІЗАЦІЙНІ
КОМУНІКАЦІЇ
В
КОНТЕКСТІ
СУЧАСНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА………. 478
Костюченко Д.Л.
ОЦІНКА СТРУКТУРИ ДОХОДІВ ТА
ВИТРАТ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК
ФАКТОРУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ……………………………….. 482
Любачівська Р.З.
ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ПРИ
РЕАЛІЗАЦІЇ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ
ТОВАРІВ…………………………………... 486
Наумік-Гладка К.Г.
НЕЙРОЕКОНОМІЧНІ
АСПЕКТИ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА………. 490
Самборська І.В.
МАРКЕТИНГ НОВИХ ПРОДУКТІВ ТА
ВПРОВАДЖЕННЯ
БАНКІВСЬКИХ
ІННОВАЦІЙ……………………………… 494
Савченко Р.О.,
ОЦІНКА
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ
ТА
Чайкін О.В.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
УМОВ
ЕКОЛОГІЧНО
СЕРТИФІКОВАНОГО
ВИРОБНИЦТВА………………………….. 498
Сухориба К.Ю.
РИНОК
СИРУ:
СТАН
ТА
ПЕРСПЕКТИВИ…………………………... 502

694

Ткаченко О.С.

Фоміна К.О.
Циган Р.М.,
Ананченко А.О.
Циган Р. М.,
Зеленська В.В.
Циган Р.М.,
Бондаренко І.В.
Чайкін О. В.

Ходак О.В.
Perkov V. E.

SWOT
АНАЛІЗ
СТАНУ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
В
СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ………………………… 504
ВПЛИВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ……………………… 508
ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ... 511
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ
ТА ІМПОРТУ В УКРАЇНІ…………………. 514
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ТА ЇХ
ВПЛИВ
НА
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ………………….. 518
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
МОНІТОРИНГ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ
У
СЕРТИФІКОВАНІЙ
АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ…… 522
ІНТЕГРАЦІЙНІ
ПРОЦЕСИ
В
ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ…… 526
THE ANALYSIS OF CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY THROUGH
THE PRISM OF REVERSE LOGISTICS…. 529

СЕКЦІЯ 4. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Азимова Х.Э.
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК
МОЩНЫЙ
СТИМУЛ
РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА………… 534
Барабаш Н.С.
АНАЛІТИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ………………………. 538
Биляк Т.А.
КРИТЕРИИ
УСПЕХА
ГОРНОЛЫЖНОГО
КУРОРТА
«БУКОВЕЛЬ»……………………………... 540
Бовсуновська Н.М.,
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ
Плотнікова М.Ф.
ЗАСАДИ
РОЗВИТКУ
АГРАРНОЇ
СФЕРИ…………………………………… 544
695

Булка А.О.,
Шаповал Л.П.

Гайдамака І.М.
Гайченя П. В.
Завалій Т.О.

Зубрійчук О.Ю.
Іванова Т.П.

Івченко Н.С.

Кільніцька Г.В.
Кобилинська Т.В.

Кузнецова Ю.В.,
Скрипник Н.Є.
Луцків О.М.,
Габрель М.С.

ОЦІНКА
ТА
УПРАВЛІННЯ
ЛІКВІДНІСТЮ
І
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПАТ
«УКРТАТНАФТА»
В
УМОВАХ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ… 548
ІННОВАЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК
СТРАХОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
В
УКРАЇНІ........................................................ 551
ПОТЕНЦІАЛ
ПРОДУКЦІЇ
ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ
ГАЛУЗІ:
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ………………….. 554
ВАРТІСТЬ
ЧИ
ЦІННІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА
В
КОНТЕКСТІ
КОНЦЕПЦІЇ
VALUE-BASED
MANAGEMENT…………………………... 557
СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ
КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ………………... 560
АКТУАЛЬНІ
АСПЕКТИ
ОЦІНКИ
РИЗИКОСТІЙКІСТІ
БІЗНЕС-МОДЕЛІ
ПІДПРИЄМСТВА
РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА………………………… 562
СПЕЦИФІКА
УПРАВЛІННЯ
СТРУКТУРОЮ
ДЖЕРЕЛ
ФІНАНСУВАННЯ
УКРАЇНСЬКИХ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПАНІЙ………….. 566
ВПЛИВ
СТРАТEГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ
БЮДЖEТУ
НА
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ…………... 570
ЗАСТОСУВАННЯ
КЛАСТЕРНОГО
АНАЛІЗУ
ДЛЯ
ВИОКРЕМЛЕННЯ
ЯКІСНО
ОДНОРІДНИХ
ЗОН
З
РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА……………………...…. 574
ОСОБЛИВОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ………………. 577
ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
РЕГІОНУ:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ
АСПЕКТ…………………………………… 580
696

Маковоз О.С.,
Передерій Т.С.
Павлова С.І.,
Лацяця М.С
Пархомчук С.В.
Плотнікова М.Ф.
Полчанов А.Ю.
Присяжнюк О. Ф.
Сапегіна А.В.

Солонінко К.С.
Сніщенко Р.Г.

Хаєцька О.П.
Хасанова Ю.М.

Циганенко Г.В.

КРИПТОВАЛЮТА
ЯК
МЕТОД
ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ………. 584
ФОРМУВАННЯ
РІВНІВ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
В
РИНКОВИХ
УМОВАХ………………………………….. 588
ОСОБЛИВОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ
В
СФЕРІ
ПІДПРИЄМНИЦТВА…………………….. 591
ГОРИЗОНТАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ
ДІЯЛЬНОСТІ
НА
СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЯХ……………………………… 595
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В
УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ
БОЙОВИХ ДІЙ……………………………. 601
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ…………………………... 603
ФАКТОРИ
ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА
В
УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ…………………………… 607
ОСНОВНІ
НАПРЯМИ
РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКІВ….. 609
МОДЕЛЮВАННЯ
УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЯМИ
У
ФІНАНСОВІЙ
БЕЗПЕЦІ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВОГО
РИНКУ……………………………………... 612
ОСОБЛИВОСТІ
РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ………………. 617
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
РЕСПУБЛИКУ
УЗБЕКИСТАН В
УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ…………………………….. 621
ДИВІДЕНДНА
ПОЛІТИКА
ЯК
СКЛАДОВА
СУЧАСНОЇ
КОРПОРАТИВНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА………………………… 625
697

Якимчук Р. О.

ПЕРСПЕКТИВИ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ПОДАТКУ
НА
РОЗПОДІЛЕНИЙ
ПРИБУТОК В УКРАЇНІ………………….. 629
Юрківський О.Й.
УПРАВЛІНСЬКИЙ
ОБЛІК:
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ЯК АЛЬТЕРНАТИВИ РОЗВИТКУ……… 631
Якобчук В.П.,
РОДОВІ ПОСЕЛЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ
Плотнікова М.Ф.,
ЗАЛУЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ
НА
Сморщок О.В.
СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ В УМОВАХ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ………………………. 633
Эргашев
Р.Х., ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
ЭКОНОМИКИ
Маманазарова Н. Ж.
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА НА
ОСНОВЕ
РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ……. 638
Эргашев Р.Х.,
ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ
Файзиева Ш.Ш.,
ЖИВОТНОВОДСТВА................................. 641
Беглаев У.Х.
Эргашев Р.Х.,
ИННОВАЦИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Шоматова Ш.Х.
И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ…… 645
Hristo Dochev
EU COMPANY LAW INTRODUCED
NEW FORMS OF LEGAL ENTITIES
WITHIN THE INTERNAL MARKET…….. 648
CIRCULAR ECONOMY IN UKRAINE:
Matthnai Ekouaghe
ECONOMIC MODEL PROSPECTS FOR
THE NATION’S INDUSTRIES………….. 652

СЕКЦІЯ 5. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ
ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Бужимська К.О.
Бутенко Д.С.
Онищенко О.В.

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПОСЛУГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ………. 659
ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ЯК ІНСТРУМЕНТ
АКТИВІЗАЦІЇ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ…… 661
ДРОПШИПІНГ
ЯК
ЕФЕКТИВНА
СИСТЕМА ВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ
ТОРГІВЛІ …………………………………. 665

698

Петровська В. О.
Циган Р.М.,
Сердюк Д.М.
Petrova S.
Rakhimov
Norimovich
Трало І.М.

МАРКЕТИНГОВІ
ІННОВАЦІЇ
У
РОЗВИТКУ
ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ…………………………. 667
ФАКТОРИ
ВПЛИВУ
НА
ФОРМУВАННЯ ЦІН У МОЛОЧНІЙ
ПРОМИСЛОВОСТІ………………………. 671
METHODOLOGICAL
ASPECTS
OF
RETAIL
ASSORTMENT
STRUCTURING…………………………… 675
Anvar SIMULATION MODEL OF INTEGRATED
DEVELOPMENT SERVICE IN RURAL
AREAS AND FORECASTING………….. 679
ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ
ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА………… 683

699

Наукове видання
Формування ефективної моделі розвитку
підприємства в умовах ринкової економіки
тези V Міжнародної науково-практичної
конференції

Відповідальний за випуск:

Компютерний
верстка:

набір

завідувач
кафедри
економіки
та
підприємництва,
д.е.н. Валінкевич Н .В.
та ст. викл. Оверчук А. В.,
інж. Симон Л. В.

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори.
Редакційна колегія може не поділяти думок авторів.

700

