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СЕКЦІЯ 1 

ЕМЕРДЖЕНТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 
 

 

 

Шпак Л.О.  

д.е.н., доцент, ректор 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В 

УКРАЇНИ 

 

Нестабільність національної економіки, значні інфляції процеси, 

немале податкове навантаження на підприємницькі структури, відтік 

капіталу за кордон, на жаль, не сприяють стабілізації економічного стану 

держави. Потому, поряд із існуючими внутрішніми джерелами ресурсів, 

саме залучення іноземного капіталу, дозволить стабілізувати економний 

стан та стимулювати інноваційний розвиток господарського комплексу 

країни. 

Залучення іноземних інвестицій в економіку країни є 

невіддільною часткою інвестиційної політики держави, а сприятливий 

інвестиційний клімат заохочує інвесторів.  

Вітчизняна практика господарювання, у післякризовий період, 

характеризується значним переміщенням капіталу між галузями 

економіки. Так, у 2016 р. підприємствами та організаціями України із 

усіх джерел фінансування було освоєно 359,2 млрд. грн. капітальних 

інвестицій, приріст інвестицій у порівнянні із 2015 р. становив 18% 

(табл. 1).  

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій на 

сьогодні в Україні залишаються власні кошти підприємницьких 

структур, користуючись якими освоєно 69,4% загального обсягу у той 

час, як частка коштів іноземних інвесторів становила лише 2,7%. Отже, 

незначне фінансування зовнішніми джерелами викликано немалим 

негативним впливом нестабільної ситуації, що відбувається у державі. 

З метою створення максимально прийнятних умов інвестування в 

Україну було прийнято низку нормативних актів. Зокрема, у 2005 р. було 

прийнято Постанову Правління НБУ «Про врегулювання питань 

іноземного інвестування в Україну», яким затверджено Положення «Про 

порядок іноземного інвестування в Україну» (у редакції від 
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13.10.2017р. [2], але не зважаючи на певні позитивні зрушення, як 

свідчить статистика, рівень іноземного інвестування залишається вкрай 

низьким (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Капітальні інвестиції в економіку України у розрізі 

джерел фінансування за 2010-2016 рр.
*
, млн. грн. [1] 

Усього 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

180575,5 241286 273256 249873,4 219419,9 273116,4 359216,1 

у т.ч. за рахунок  

коштів державного 

бюджету 
10223,3 17376,7 16288,3 6174,9 2738,7 6919,5 9264,1 

коштів місцевих 
бюджетів 

5730,8 7746,9 8555,7 6796,8 5918,2 14260 26817,1 

власних коштів 

підприємств та 
організацій 

111371 147569,6 171176,6 165786,7 154629,5 184351,3 248769,4 

кредитів банків та 

інших позик 
22888,1 36651,9 39724,7 34734,7 21739,3 20740,1 27106,0 

коштів іноземних 

інвесторів 
3723,9 5038,9 4904,3 4271,3 5639,8 8185,4 9831,4 

коштів населення на 

будівництво житла 
18885,9 17589,2 22575,5 24072,3 22064,2 31985,4 29932,6 

інших джерел 
фінансування 

7752,5 9312,8 10030,9 8036,7 6690,2 6674,7 7495,5 

* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. 

Севастополя, а також без частини зони проведення антитерористичної 

операції.  

 

Сучасні реалії господарювання в Україні характеризуються 

такими проблемними аспектами іноземного інвестування: державна 

політика щодо освоєння іноземних ресурсів із метою обслуговування 

зовнішнього боргу країни та реалізації економічних реформ; механізм 

залучення ресурсів в інвестиційний процес (прямі, портфельні 

інвестиції).  

Іноземні інвестиції, що надходять до України, представлені 

прямими, портфельними та іншими інвестиціями. Прямі інвестиції, 

зазвичай, мають довготривалий характер та є стратегічно 

зорієнтованими. Вони є доволі вагомими вкладеннями іноземних 

юридичних та фізичних осіб, що дозволяють їм встановлювати 

ефективний контроль в процесі управління галуззю. Обсяг прямих 

інвестицій в економіку України із країн ЄС у 2016 р. становив 37,7 млрд. 

дол. США, що складає 76,2% загального обсягу інвестицій в Україну [3]. 
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Але, нажаль, обсяги прямих інвестицій у нашу державу перманентно 

скорочуються, й наразі знаходяться на рівні нижчому ніж у 2009 р.  

Циклічність даних процесів може бути досліджено на основі 

методів аналізу впливу залучених іноземних інвестицій на темпи 

економічного зростання країни-реципієнта. Як показує практика, 

потенційні інвестори вкладають ресурси у галузі, які виробляють 

продукцію, що має для них стратегічне значення у довгостроковій 

перспективі, а також у галузі з виробництва продукції широкого попиту, 

що забезпечує швидке обертання вкладеного капіталу (рис. 1).  
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Рис. 1. Обсяг іноземних інвестицій у розрізі галузей економіки 

України за 2014–2016 рр., млрд. дол. США 

 

В 2016 році в економіку України іноземними інвесторами 

вкладено 45,25 млрд. дол. США інвестицій, у той час, як 2015 р. сума 

інвестицій становила 54,48 млрд. дол. США [1-3]. У 2016 році 

надходження прямих інвестицій здійснили інвестори 77 країн світу.  

До основних країн-інвесторів, на які припадає майже 70% 

загального обсягу надходжень інвестицій, належать Російська 

Федерація, Кіпр, ВеликийБританія, Нідерланди і Австрія. 

Мотивами відтоку іноземного капіталу із України є високі 

витрати, низька конкурентоспроможність промисловості, «непрозорість» 

схем і адміністративні бар'єри реєстрації інвестицій. 
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Однак, кризові наслідки можна розглядати як підставу для 

формування нових інвестиційних можливостей. Зокрема, для залучення 

інвестицій доцільним може бути створення сприятливих умов у сфері 

податкового та митного регулювання, розвиток інфраструктури ринку 

цінних паперів. Заходи, що проводяться в інтересах іноземних 

інвесторів, повинні сприяти збільшенню рентабельності інвестицій та 

мінімізації ризиків за вкладами.  

З огляду на важливість посилення державного регулювання у 

сфері залучення іноземних інвестицій в економіку України, доцільним є 

й модернізація сформованого механізму залучення іноземного капіталу, 

у результаті дії якого відбудеться збільшення іноземних надходжень, що 

дозволить розширити можливості внутрішнього нагромадження та 

розширення податкового простору.  

Систематизація інструментів державного фінансового 

регулювання іноземних інвестицій дозволяє виявляти резерви 

підвищення ефективності даної системи. 

Серед основних напрямів, які необхідно вжити на 

загальнодержавному рівня, з метою оптимізації інвестиційних потоків 

доцільно виокремити – створення економічних зон із пільговими 

процедурами кредитування, оформлення документації, оподатковування 

й інших процедур. 

Беручи до уваги, що сучасні механізми залучення іноземних 

інвестицій, на рівні держави, не сприяють подоланню, а подекуди 

підсилюють сформовані негативні фактори інвестиційного процесу, 

невідкладним залишається питання вдосконалення державного 

регулювання, як на законодавчому так і функціональному рівнях. 
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2016 роках : статистичний збірник / [за редакцією І. С. Петренко]. – К. : 
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ПЕРСПЕКТИВИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ 

 

Внаслідок стиснення ринків капіталу, що поперемінно має місце в 

останні роки та загострилось в результаті військової агресії на сході 

країни вкрай актуалізувалась проблема стабільності економіки, 

ліквідності ринків та фінансових інститутів. Нещодавно здійснена 

націоналізація ПАТ «Приватбанк» знову загострила питання 

стабільності функціонування фінансового сектора. Наразі і завжди 

питання підтримки процесів економічного відновлення є наріжним 

каменем економічної політики урядів і центробанків багатьох країни 

світу. Це є також надзвичайно актуальним для України. 

Аналіз результатів впровадження антикризових заходів в 

економіці показує, що регулятивний ресурс держави та центробанків був 

і залишається визначальним фактором стабілізації економіки та 

фінансових систем. Банківська система та банки відіграють вирішальну 

роль в сукупності ринкових фінансових інститутів. І допоки влада не 

вирішувала проблеми ліквідності банківського сектора і належного 

фінансування сектора реального, відновлення не наставало. Реалізація 

концепції ―саморегулювання‖ виявилась обмеженою, а класична теза 

про невидиму руку ринку трансформувалась в більш дієву тезу про 

рятівну руку держави.  

В Україні на сьогодні, – у 2017-2018 рр. – сформувалась і 

зберігається надмірна ліквідність банків
1
 при погіршенні 

кредитоспроможності наявних і потенційних позичальників. Банки 

мають значні збитки у своїй діяльності, частки проблемних кредитів, а 

обсяги фінансових потреб в докапіталізації банків (і, зокрема, 

державних) достатньо красномовні.  

Раніше «традиційно» небезпека незабезпеченого кредитування в 

різних формах полягала в тому, що попит визначався і стимулювався не 

                                                 
1 Див. Інфляційні звіти НБУ за 2017-2018 рр. / www. bank.gov.ua 
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доходами, а можливостями кредитуватися, і залежав від новоутвореної і 

майбутньої заборгованості. Тепер проблемні кредити (NPL) зростають з 

причини неможливості позичальниками обслуговувати свої борги. 

Окремий новий негативний тренд боргового ринку України: склалася 

нова тенденція – зростання державного на противагу зменшенню 

корпоративного і у т.ч. банківського боргу. Отже, маємо таку 

особливість розвитку банківської системи, що поперемінно 

проявляється – кредитне стиснення з надлишковою ліквідністю банків, 

яка виникла на тлі дисбалансу між наявними обсягами депозитів та все 

ще обмеженого кредитування. Зважаючи на необхідність відновлення 

циркуляції кредиту, варто поставити питання про спеціальне 

―таргетування кредиту‖. Це фактично стало би спробою більш 

жорсткого управління обсягами і вартістю запозичень. 

Важливий аспект сучасного розвитку економіки – універсальна 

модель функціонування ринків і банків виявилась достатньо 

ризикованою. У фінансовій системі України зберігається вже усталене 

протиріччя того, що банківський сектор сформований на основі 

євроконтинентальної моделі, а фондовий ринок розвивається з 

дотриманням англо-американських орієнтирів. Тому архітектура ринків 

України має фрагментарний «мозаїчний» характер – як за інститутами, 

так і за інструментами. Поступово різні сегменти ринків позитивно 

сприйняли ознаки стабілізації економічної і політичної сфери України. У 

банківській системі у поточному 2018 р. обсяги вкладів у банки 

продовжують зростати.  

В Україні стабілізація банківського сектора забезпечувалась в 

рамках індикації перманентних змін грошово-кредитної і валютно-

курсової політики, які, в свою чергу обумовлювалися процесами 

розвитку як зовнішніх, так і внутрішніх різних сегментів фінансових 

ринків.  

Щодо результуючих оцінок та очікувань можливо зазначити 

наступне.  

Сировинний характер вітчизняної економіки та військові дії вкрай 

негативно відображаються у фінансовому секторі України – через 

унеможливлення більш-менш точної оцінки вартості грошей та інших 

активів, падіння інвестиційної привабливості цінних паперів вітчизняних 

емітентів на світових ринках (у т.ч і держави). Низькі суверенні та 

квазісуверенні кредитні рейтинги відображають відповідні позиції 

позичальників на ринках капіталу. Зовнішні ринки при цьому практично 

закриті через їх стагнацію, призупинено на невизначений термін 
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рефінансування минулих запозичень через нові ланцюгові позики. На 

сьогодні і у найближчій перспективі Україна може отримувати ресурси 

фактично з таких джерел, як кредити МФО та міждержавні кредити. В 

обох випадках – ці ресурси поза межами відкритих ринків.  

На міжнародних і внутрішніх ринках зберігаються очікування 

подальшої консолідації різних фінансових структур і сегментів (через 

угоди злиття та поглинання – M&A) на основі універсалізації діяльності 

фінансових установ. Універсалізація фінансового сервісу у нестабільних 

умовах має новий підтекст, і орієнтована не на охоплення нових 

конкурентних ніш для підвищення прибутковості (як раніше при 

зростанні ринків), а набуває форми виживання з відмовою від вузько 

сегментованих і надмірно витратних бізнес–проектів.  

Достатньо підстав для посткризової активізації угод M&A і у 

фінансовій системі та реальному секторі України як реакції на 

необхідність переділу і реструктуризації корпоративної власності та 

бізнесу. Переформатування структури власності у нестабільних умовах є 

адекватною особливістю такого розвитку економіки.  

Наразі НБУ в рамках концепції «інфляційного таргетування» 

провадить роботу щодо стабілізації вітчизняної банківської системи. На 

відміну від попередніх років, в Україні перспективні банківські та інші 

корпоративні угоди мають свою додаткову специфіку. Так, якщо раніше 

найбільшим аргументом продажу суб‘єкту господарювання була 

максимальна ціна такої угоди, то відтепер основним аргументом 

продажу стає нездатність витримувати нормативи державного нагляду та 

можливе банкрутство.  

Надзвичайно важливим напрямом стабілізації вітчизняної 

банківської системи слід визнати підтримку позицій державних банків 

на різних сегментах фінансового ринку. Не зменшується актуальність 

питання про доцільність створення і започаткування діяльності банку 

розвитку зі 100 %-им державним капіталом. У сучасних умовах 

виважена регуляторна діяльність НБУ спільно з урядом є основою 

стабілізації ринків.  

Пропозиції щодо активізації функціонування фінансових і 

товарних ринків та їх посткризової стабілізації:  

Необхідний достатній інвестиційний ресурс у гривні. Бажано 

довгий, але наразі мова йде необхідність акумуляції гривні на 

банківських рахунках з різними термінами вкладень. Ресурс у 

національній валюті повинен складати основу економічного 

відновлення. Зростання ринків повинно забезпечуватись 
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платоспроможним внутрішнім попитом і реальними заощадженнями, а 

не спекуляціями та незабезпеченою кредитною експансією.  

В сукупності засобів грошово–кредитної політики НБУ необхідно 

посилити роль облікової ставки як орієнтира ціни на гроші. Така теза 

вже незаперечна і міститься в тексті останнього меморандуму про 

співпрацю з МВФ. Необхідні додаткові зусилля щодо підвищення довіри 

до грошово–кредитної політики та розуміння особливостей валютно–

курсової політики. Потрібна особлива увага до роз‘яснення сутності 

цілей, завдань, заходів та інструментів монетарного регулювання 

розвитку економіки.  

Необхідне не фрагментарне, а системне реформування 

фінансового сектора України в цілому, – як банківської системи, так і 

небанківських установ та суб‘єктів інфраструктури. Сучасні зміни у 

функціях державних регуляторів фінансової системи шляхом 

перепідпорядкування функцій Нацкомфінпослуг НБУ та НКЦПФР є 

тому свідченням.  

 За умов обмеження фінансування із зовнішніх джерел (проте не 

тільки при цьому), основний наголос слід робити на розвиток 

внутрішнього ринку довгострокових фінансових та інших ресурсів, 

зокрема ринку цінних паперів. Діяльність інституційних інвесторів 

повинна вийти за рамки посередницької і набути інвестиційно–

каталізуючих ознак. Це необхідно для нормалізації кредитно–

інвестиційного циклу і убезпечення фінансової системи від зовнішніх 

загроз дестабілізації.  

 Регулятивний вплив державних інститутів – центробанків, 

урядових та інших структур був і залишається визначальним для 

стабілізації економічних систем. Найвагомішим засобом утримання 

стабільності є збереження довіри вкладників (для банківської системи) 

та інвесторів (для фондового ринку) при підвищенні взаємної 

відповідальності всіх учасників ринків. 
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ГЕОПОЛІТИКА І ГРОШОВІ ВІДНОСИНИ 

 

Глобалізація світових ринків потребує постійного нагляду за 

світовою і власною валютою. Сучасна дійсність (плітика і стан 

економіки держави) примушує кожного громадянина слідкувати за 

станом національної валюти і зберігати свої власні заощадження 

переважно в іноземній валютні [1]. Постають питання пов‘язані з 

стійкістю національної валюти, курсом валют та виясненням причин її 

залежності. 

Торговельні відносини між різними країнами світу потребували 

пошуку одиниць товарного обміну. Гроші, як еквівалент вартості товарів 

виник ще у XIV століття, а перші банкноти з'явилися в 1694 році. В кінці 

18 століття брати Ротшільди, створили Лондонський банку і філії банку 

у Франції та в США (Новому Світі). Вони перші виявили проблему 

пов‘язану з обміном різних валют і ввели показник курсу валют. Таке 

рішення дало змогу управляти капіталом, спочатку Англійським, 

Французьким, Іспанським, Пруським (Германським), Російським, а 

пізніше і світовим [2, 3].  

Грошовою одиницею Великобританії був фунт стерлінгів. Перша 

інформація про стан курсу валют появилася ще у 1791 році. 

Лондонський банк і його філії в різних країнах світу стали 

використовувати фунт стерлігів для виконання міждержавних 

фінансових операцій. Великобританія, як одна з найсильніших країн 

того часу гарантувала такий обмін до 1943 року. Фунт стерлігів був 

базовою світовою валютою.  

Курс валюти – це кількість одиниць національної валюти по 

відношенню до одного фунту стерлінга, долара США, юаня, рубля чи ін. 

валюти). 

В період другої світової війни президент Рузвельт (США), домігся 

у міжнародної спільноти, щоб базовою світовою валютою зробити долар 

США, що США, як нейтральна держава, гарантує його стабільність і 
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підтримку. Долар США став світовою валютою з 1943 року. Це була 

перемога Рузвельта.  

Виникає питання, від яких факторів залежить стійкість курсу 

валют і чи залежить він від політичної обстановки в світі? Аналіз 

політичних і економічних змін в дореволюційній Європі, а сьогодні і в 

світі підтверджує цю залежність.  

З 1791 р. і майже до 1896 року (тобто більше 100 років) курс 

підтримувався, був більш-менш стабільний і держався на рівні 6,25. 

Росія займала ключові позиції з поставок м‘яса і хліба в Європу, хоча ці 

поставки не були зайвими для людей Росії. Покращити їх економічний і 

соціальний стан можна було тільки за рахунок виходу на нові світові 

ринки. Росія шукала нові шляхи виходу і на Схід в Іран, в Індію та 

Китай.  

Англія поступово втрачала колоній на Сході і в Африці і це 

змусило її шукати виходи із загрозливого для них становища. Виходи 

шукалися різними шляхами. Основною їх метою було зупинити Росію в 

її розвитку. Це можна було зробити за рахунок війни, за рахунок 

внутрішньої боротьби, за рахунок шантажу, за рахунок інтриг, 

внутрішніх протиріч і ін. Одним із таких напрямків була ідеологічна 

боротьба, яку запропонував французький економіст Карл Маркс (тоді він 

проживав в Англії і жив на гроші банку Ротшільдів). К. Маркс придумав 

ідею комунізму. Як пишуть історики: «Призрак коммунизма долго 

бродил по Европе и по какой-то причине был реализован только в 

России». Чому?  

Та тому, що для його реалізації англійські банкіри не шкодували 

грошей. Ідея комунізму в напівфеодальній Росії не могла прижитися без 

чужої фінансової підтримки. Таку підтримку банкірів Великобританії і 

Германії мали всі революціонери того часу: есери, анархісти і комуністи.  

Просування ідеї комунізму в Росію (Україна була в союзі з 

Росією) призвело до втрати позицій на світовому ринку і курс фунта 

стерлінга став зростати. Так, з 1897 по 1915 рік він зріс до 9,46 рублів за 

один фунт. Це сталося в результаті організованих революції 1905 року, 

Русько-Японської війни, в якій Росія понесла великі територіальні і 

військові втрати. Організована Англією війна Росії з Германією, 

призвела до Першої світової війни і падіння вартості рубля вже до 

31,94 рубля за фунт стерлінгів.  

Лютнева і Жовтнева революція 1917 року призвели до падіння 

рубля до рівня 52,4 рубля. Історики приводять цифри вартості двох 

революцій в Росії - це 200 тонн золота, які Ленін, Троцький і Яків 
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Ганецький вивезли з Росії, зібравши їх з усіх музеїв, церков і громадян, 

виплачуючи кредит, наданий Англією і Германією на проведення цих 

революцій.  

Громадянська війна повністю зруйнувала господарство Росії і це 

призвело до падіння рубля вже до 148,88 рублів за один фунт стерлінг. 

Щоб конкурувати з Англією, Германією та Австрією, слід було 

знаходити власні гроші на інновації і модернізацію. Як крайня міра, було 

введено політику «військового комунізму», потім нову економічну 

політику (НЕП), але це не давало бажаного результату. Ця політика 

призводила до ще більшого падіння курсу рубля. Реформи 1923 року на 

папері змінили фінансове становище держави в плані курсу стерлінга, 

але за цими цифрами слід бачити те, що на ділі була проведена 

деномінація рубля в 10000 разів і заміна грошей. Нові цифри стали 

виглядати набагато краще, а реально всі збідніли у 10000 раз. Новий 

курс став 9.8 нових рублів.  

Ситуація з курсом валюти на рівні 3,8 - 9,46 в період 1924-

1928 років підтримувалась владою за рахунок НЕПу, розвитку торгівлі, 

створення колективних товариств на селі, активізації власника, тобто за 

рахунок активізації товаровиробника.  

Прискорення введення інновацій в промисловість 

(електрифікація, машинобудування, приладобудування, гірнича 

промисловість і ін.) потребувало пошуку нових форм господарювання і 

нових джерел інвестування.  

Одним з джерел фінансування економіки було вибрано сільське 

господарство, колективізація землі і перехід до СОЗів і колгоспів. 

Реалізація цієї ідеї була спотворена до абсурду. Швидка заміна власника 

землі на колективне господарство призвела до падіння урожайності, а 

відсутність уміння управляти в нових умовах призвело до ще глибшої 

розрухи господарства. Але у держави появилася можливість не просити 

у дрібних власників дозволу на вивіз зерна і худоби, а забирати його 

централізованим шляхом, наказом зверху. Вивіз хліба і м‘яса за кордон 

призвів до голодомору не тільки на Україні. але і в Поволжі, Білорусії і 

самій Росії. Цим заходом курс рубля вдалось підняти до 6,25 руб за фунт 

стерлінгу. Подальші затрати на електрифікацію і механізацію за рахунок 

сільського колективного господарства в 1934 -1936 роках дозволили 

покращити становище в державі і підвищити курс рубля до 5,72. Широка 

закупка обладнання за кордоном для оновлення виробництва, 

будівництво нових заводів і фабрик, організація і підготовка армії для 
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захисту держави потребували вливання великих коштів, що вплинуло на 

курс рубля і він впав до 23,5 у 1939 році. 

Друга світова війна забрала багато ресурсів держави, включаючи 

матеріальні і людські. Але післявоєнний підйом знову ж за рахунок 

великих обмежень в сільському господарстві, економія на всьому і 

низька заробітна плата, відновлення промисловості і механізація 

сільського господарства допомогли вижити державі. Була проведена 

послідуюча грошова реформа і курс валюти у 1950-1960 роках був 

приведений до 11,2 рублів за фунт стерлінгу. 

Починаючи з 1977 до 1990 року курс валюти зміцнювався і був на 

рівні 1,3 - 0,914 руб вже за долар США. Політики називали цей період 

«періодом застою», але на наш погляд, це були найуспішніші роки для 

громадян СРСР. Зверніть увагу: при курсі валют рівному одииці - ми 

рівноправні партени, при меншому – нас інвестують; при більшому – ми 

інвестуємо. 

Починаючи з 1945 року, США і Великобританія висувають нову 

ідеологію – ідеологію демократії. Ще у 1945-47 рр. США появився план 

Далеса (план холодної війни). Основою цього плану було розтління 

радянського суспільства всіма дозволеними і недозволеними засобами. І 

це їм удалось. Радянський союз розпався без єдиного пострілу. Почалася 

ера «планової прихватизації». На наших очах курс валюти погіршувався 

від 1,25 до 30 гривень за 1 долар США. 

Від чого залежить курс валюти і як його визанчають - дуже не 

прозоре питання. До 1926 року обмін товарами провдився на основі 

переводу любого майна в золото. Обмін вівся масою золота (чесно). З 

1926 року банкіри стали шукати варіанти вивести золото з обороту 

торгівлі. Спершу курс валюти виставлявся зі згоди трьох учасників: 

бірж, банків і покупців. В наші часи тіж самі банкіри запропонували 

курс валюти визначати змінним (щодобовим), а рішення про його зміни 

стали приймати тільки біржі і банки, виключивши споживачів (ринку). 

Дуже розумне для власників банків рішення. Всі ризики повісили на 

споживача, тобто на нас. За стабільність долара відповідає і друкує 

Американська приватна структра банкірів – Федеральна Резервна 

Система (ФРС), яка не несе ніяких зобов΄язань ні перед ким. В любу 

мить вони можуть відмовитися від долара і перейти на іншу валюту, 

нариклад, на електронну валюту (біткоін, чи фенікс). Може повторитися 

ситуація з царськими, петлюрівськими чи германськими валютами. 

Якщо раніше обмін товарами виконувався на базі золота (справедливо), 
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то тепер визначення курсу закрито і всі ми платимо за іноземні товари в 

27-35 раз дорожче, даючи можливість і надальші збагачувати іноземців.  
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ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В 

ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ 

 

Функціонування і взаємодія національних економік в глобальному 

економічному просторі має відбуватися за принципом сприяння 

зовнішньоекономічних зв‘язків розвитку національного господарства та 

прогресивним структурним зрушенням в економіці країни, що 

інтегрується. Поглиблення інтеграції, прискорене відкриття 

національних економік здійснює неоднозначний вплив на розвиток країн 

світу, що функціонують в умовах жорсткої ринкової конкуренції. Для 

розвинутих країн відкриття кордонів збільшує можливості для залучення 

інвестицій, технологій, розширення ринків збуту, в слаборозвинутих - 

призводить до втрати їх потенціалу. 

 За період незалежності Україна стрімко втягується в глобальні 

процеси, змінивши свій статус від замкненої економіки до ліберальної та 

інтегрованої. Про це свідчить динаміка Індексу глобалізації, 

розрахованого швейцарським Інститутом дослідження бізнесу (KOF). 

Дослідження складових рівня глобалізації України свідчить про 

нерівномірність глобалізаційних процесів. Політична складова є 

найрозвинутішою з точки зору глобалізації і за період 2005-2017 років 

значення відповідного субіндексу коливається в межах 80-85. Субіндекс 

економічної глобалізації дещо поступається політичній глобалізації, 

переважно загальмувавшись у перід 2008 та 2013 років. Найнижчою є 
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швидкість глобалізаційних процесів в Україні для соціальної складової 

глобалізації. За останні роки особливих змін у цій царині не 

спостерігається [1].  

Слід зазначити, що лідерами глобалізаційних процесів є розвинені 

конкурентоспроможні країни світу. Що стосується країн Центральної та 

Східної Європи, то згідно даних KOF вони є найменш схильними до 

пришвидшення глобалізаційних процесів порівняно з Україною. та 

демонструють стабільність показників приблизно на рівні 2005 року.  

Індекс економічної глобалізації України за період незалежності 

зріс на 640%, даний показник США за аналогічний період – на 1,2%.  

Продукування політичної і економічної зовнішньої залежності без 

відповідних радикальних змін щодо приведення різних сфер економіки 

до стандартів розвинених країн світу має значні деструктивні наслідки 

для економіки України. Високий рівень зовнішньої відкритості і 

взаємодії України відбувається на диспаритетних засадах, що має 

наслідком нарощення диспропорційності економічного розвитку і 

зниження рівня самодостатності. Зростання зовнішньої заборгованості, 

фінансова нестабільність, нецільове використання коштів, політична і 

економічна залежність від країн кредиторів стали наслідком 

неконтрольованої політики іноземного фінансування у формі системних 

позик. Ці кошти почасти використовуються на фінансування дефіциту 

держбюджету, що по суті означає їх «проїдання». Застаріла структура 

економіки та низький рівень конкурентоспроможності національних 

виробників, в першу чергу за технологічними параметрами, призводить 

до подальшої консервації сировинної спрямованості експорту, імпорту 

низькотехнологічної продукції, диспропорцій технологічної і галузевої 

структури економіки під впливом зовнішнього попиту. Реалізація 

цінових параметрів конкурентоспроможності за рахунок дешевої 

робочої сили та сировини зумовили низький рівень доходів населення, 

відсутність мотивації до підвищення продуктивності праці, 

екологодеструктивний характер промислового сектору, масову міграцію 

робочої сили, особливо молоді, і, як наслідок, консервацію негативної 

тенденції старіння нації з усіма економічними наслідками цього процесу.  

В глобальному економічному просторі негативні процеси, на 

кшталт економічних та фінансових криз, поширюються швидше, ніж 

відбувається міжкраїнний обмін економічними досягненнями. При 

формуванні зовнішньоекономічної політики слід враховувати, що 

національна економіка України ще не накопичила «достатніх м‘язів» для 

протистояння глобальним дестабілізуючим чинникам. Орієнтація на 
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зовнішні ринки без відповідних інституційних та структурних зрушень 

робить економіку вразливою до коливань світової кон‘юнктури. 

Одним з напрямів наукових досліджень у сфері взаємодії 

національних економік в глобальному економічному середовищі є 

пошук оптимальної моделі формування зовнішньоекономічних зв‘язків, 

яка б відповідала національним інтересам розвитку [2-4]. 

Проміжним етапом для адаптації країн до інтеграції з країнами з 

кращими стартовими умовами розвитку є участь країн у регіональних 

виробничих системах, які дозволяють: наростити потенціал виробництва 

за рахунок взаємної торгівлі між країнами, що інтегруються, розбудови 

регіональної інфраструктури, формування сприятливого інвестиційного 

середовища, розширення ємності ринків товарів, капіталів, праці, 

преференційного доступу до світових ринків в рамках регіональних 

утворень; сформувати систему ефективного захисту національних 

виробників на зовнішніх ринках; адаптувати норми національного 

законодавства до прийнятих у світовій практиці стандартів; накопичити 

спеціальні знання і досвід роботи в сфері регулювання ЗЕД; підвищити 

власний статус в системі міжнародних рейтингових оцінок і довіру з 

боку іноземних інвесторів та кредиторів.  

В міру здійснення комплексу заходів щодо приведення різних 

сфер суспільного життя країн регіонального угруповання до рівня 

стандартів розвинутих країн, вони зможуть з часом органічно вписатися 

в світові економічні структури.  
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ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 
 

Інвестиції є центральним фактором визначення валового 

внутрішнього продукту, який є загальною мірою економічного випуску 

країни. Оскільки суспільства інвестують більше, вони збільшують свою 

здатність виробляти більше товарів і послуг за менших витрат, що 

призводить до збільшення продуктивності та економічного зростання.  

Економісти визначають інвестиції як вкладення в запаси та 

капітал (у вигляді обладнання, яке використовується для виробництва 

товарів та послуг). Виробничі фірми, наприклад, інвестують, коли 

купують додатковий об'єкт або нову техніку для виробництва своєї 

продукції.  

Оскільки інвестиції є складовою частиною ВВП, збільшення 

інвестицій може призвести до економічного зростання, яке вимірюється 

щорічним збільшенням ВВП. У своєму підручнику "Принципи 

економіки" Г. Манків представив дані інвестиційного та економічного 

зростання для 15 країн протягом 31-річного періоду, який охопив період 

з 1960 по 1991 рік [5]. Країни з більш високими темпами інвестицій, такі 

як Японія, Південна Корея та Сінгапур, мали найвищі темпи 

економічного зростання за цей період. Ці результати свідчать про 

позитивну кореляцію інвестицій та економічного зростання 

Хоча існує загальний консенсус між економістами та політиками, 

що інвестиції мають вирішальне значення для економічного прогресу, 

досі немає згоди про відносну важливість державних та приватних 

інвестиційних компонентів до економічного зростання.  

Знання про складову інвестицій, що прискорюють економічні 

показники швидше мають важливий вплив на політику визначаючи 

відповідну економічну систему, яка може краще розвивати економіку. 

Це означає, що сукупні інвестиції, які важливі для державної політики, 

розподіляються між державними інвестиціями (інвестиційний капітал 

формується центральним урядом, державними підприємствами) та 

приватними інвестиціями (інвестиційний капітал, що здійснюється 

компанією в приватний сектор). 

Завдання ефективної економіки полягає у розподілі дефіцитних 

інвестиційних ресурсів. Г. Манків застерігає, що збільшення інвестицій 

означає, що суспільство повинно витрачати менше і більше 
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заощаджувати. Вища ставка заощаджень означає, що банківська і 

фінансова система має більше ресурсів для надання кредитів, що 

дозволяє компаніям накопичувати більше капіталу для підвищення 

продуктивності та зростання. Жертвуючи теперішнім споживанням, він 

заощаджує більше грошей на інвестиції, завдяки чому споживачі завтра 

можуть насолоджуватися більшим споживанням у майбутньому [5]. 

Дослідники доводять важливість державних та приватних 

інвестицій для економічного зростання як для розвинутих країн так і тих 

країн, що розвиваються. Однак в деяких випадках існують суперечливі 

докази щодо відносної важливості ролей, що виконуються інвестиції у 

процесі економічного зростання. Тим не менше, варто згадати деякі чіткі 

загальні зауваження:  

- у розвинутих країнах державні інвестиції є важливими для 

економічного зростання;  

- перевага надається інвестиціям, котрі орієнтовані на розвиток 

інфраструктури; 

- у країнах, що розвиваються, важливими для економічного 

зростання є як державні, так і приватні інвестиції.  

Проте, як показує велика кількість емпіричних досліджень 

приватні інвестиції для країн, що розвиваються є більш важливими, ніж 

державні інвестиції.  

Важливо відзначити, що внесок в економічне зростання 

державних та приватних інвестицій різноманітних країн є різним в силу 

прийнятого методологічного підходу. 

Хоча обидва компоненти інвестицій (державні і приватні) є 

ключовими для економічного зростання, на прикладі, це дослідження 

підтверджує підтримку зростання частки інвестицій для як розвинутих, 

так і країн, що розвиваються. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ 
 

Незадовільний стан постійними кризовими явищами в економіці, 

навіть більшою мірою ніж стан бідності, викликає відчуття 

несправедливості та є джерелом соціальних конфліктів. Водночас 

економічна політика України проводиться виключно спираючись на 

теоретичну базу західних вчених, яка напрацьована десятки років назад. 

Тому насамперед облік ВВП вимагає певного розгляду та реформування. 

За даними державної служби статистики України зростання ВВП 

за 2017 рік в Україні склало 20%. Але, при детальному розгляді 

виявляється, що це зростання номінального ВВП. Зростання реального 

ВВП є набагато нижчими, так зростання реального ВВП за 1 півріччя 

складає лише 2,5% [2,3]. Це зростання є дуже низьким та нестабільним. 

В чому ж причина подібних явищ? Однією з причин є спотворені 

відносини в сфері економічної політики та макроекономічного 

рахівництва. На даний час це питання досліджувалося в працях 

Крючкової І.В. [1]. 

Можна виділити такі негативні тенденції управління розвитком 

економічної системи України як: диспропорції обліку ВВП та заниження 

ролі промислового виробництва. 

Первинним показником результатів функціонування економіки 

країни є випуск - сукупна ринкова вартість товарів і послуг, вироблених 

резидентами країни за відповідний період. Згідно з межами виробничої 

сфери, визначеними в СНР, випуск включає: 
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- товари, вироблені одиницями − резидентами країни, незалежно 

від того, як вони використовуються (поставлені іншим інституційним 

одиницям або використані для власного невиробничого споживання чи 

нагромадження, у т.ч. приріст запасів матеріальних оборотних коштів); 

-послуги, надані іншим інституційним одиницям, зокрема 

неринкові послуги органів державного управління і некомерційних 

організацій, що обслуговують домашні господарства; 

-послуги домашніх господарств за проживання у власному житлі і 

домашні послуги, які надаються оплачуваною домашньою прислугою. 

Серед показників, які характеризують результати економічної 

діяльності країни, центральне місце посідає валовий внутрішній продукт 

(ВВП). За своєю сутністю ВВП − це ринкова вартість кінцевої продукції, 

виробленої резидентами країни за відповідний період. 

Але за 20014 рік, за практикою обліку ВВП в Україні 

безпосереднє відношення до матеріального виробництва мають тільки 

перші 6 галузей з 19 галузей, які складають структуру ВВП України.  

Розвиток саме цих галузей збільшує кількість робочих місць та 

забезпечує кругообіг реальних грошових коштів в економіці України.  

При чому, деякі галузі, які не відносяться до матеріального 

виробнцтва займають досить значну частку структури ВВП. Це, 

наприклад, галузі J, K та L , які займають частку відповідно 4 %, 5,4 % та 

7,8%. Так, галузь К за допомогою явища мультиплікатора створює 

грошові кошти, які є нічим не забезпеченими. При використанні 

існуючої структури для аналізу в межах держави потрібно вибирати 

галузі, які забезпечують процес матеріального виробництва та 

здійснювати цей аналіз за структурою обсягу випуску. 

Тому, потрібно реформувати управління економічною системою в 

сфері обліку ВВП для формування показників реального матеріального 

виробництва. Одночасно в показниках повинен виділятись рівень 

технологічності виробництва та його спрямованість. Дані показники 

значно удосконалять управління екномічною системою України для 

виявлення ії реального стану. 

Література: 

1. Крючкова І. В. Диспропорції валового наявного доходу України 

та їхній вплив на динаміку ВВП // Економіка і прогнозування. – 2013. – 
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ТЕНДЕНЦІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ 

УКРАЇНЦІВ ДО ЧЕХІЇ 

 

У січні 2018 року Чехія оголосила про подвоєння квоти на видачу 

дозволів на працевлаштування громадян України, збільшивши їх з 9,6 

тисяч до 19,6 тисяч на рік. У 2015 році квота не перевищувала 3,8 тисяч 

[1]. Ця тенденція свідчить про те, що українські спеціалісти і робітники 

не просто бажані в країні, вони стали життєво важливими для чеської 

економіки.  

З Чехії місцеві мешканці виїжджають до інших країн, де оплата 

вища. Зокрема, вони прямують до Німеччини, Великобританії та 

скандинавських держав. Тому ця країна відчуває брак робочих рук. І 

вона зацікавлена в українцях, які могли б приїхати працювати. Саме 

роботодавці зазвичай повідомляють про потребу в працівниках, а 

керівництво країни вже ухвалює остаточне рішення. Але конкуренція 

там висока, тому що в Чехії хочуть працювати не лише українці, а й 

словаки та поляки. 

Для того щоб отримати дозвіл на роботу, спершу треба або 

самостійно шукати працедавця на території Чехії, або звертатися до 

компаній, які спеціалізуються на пошуку роботи в цій країні. А вже після 

того, маючи запрошення від працедавця, можна відкривати робочу 

візу [2].  

Щоб не наразитись на шахраїв, котрі видають себе за 

посередників, треба спиратися на три головні речі: наявність ліцензії на 

посередницьке працевлаштування за кордоном; укладання договору, 

який підтверджує відносини між компанією-ліцензіантом та її клієнтом; 

сплату за послуги компанії тільки в безготівковій формі [2]. 

Чеські роботодавці вимагають знання мови. Щоб сприяти її 

вивченню, МВС Чехії запрошує безкоштовно взяти участь у 

адаптаційно-інтеграційному курсі «Ласкаво просимо до Чеської 

Республіки» [3], де надається необхідна інформація щодо перебування, 

працевлаштування, ведення бізнесу та життя в Чехії, а також є 

можливість вивчити базовий рівень чеської мови. Якщо іноземець 

ухиляється від проходження інтеграційного курсу, його можуть 

оштрафувати на суму до 10 000 крон.  
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Найбільш затребуваними є лікарі, IT-спеціалісти, працівники 

машинобудування, логістики. Також потрібні різноробочі, продавці, 

зварювальники, cлюсарі, токарі.  

У Чехії середня зарплата складає 1070 євро. Великий бізнес 

платить працівникам у середньому 1260 євро на місяць, а якщо 

підприємство невелике, то зарплата в середньому становить 800 євро. 

Але від заробітної плати потрібно ще відрахувати витрати на медичне 

страхування і податок на прибуток (приблизно 15 %).  

У Польщі зарплата на 25 % нижча, але на багатьох підприємствах 

зарплата у Польщі та в Чехії майже не різниться.  

Найбільш привабливою рисою українських мігрантів для країн 

Центральної та Східної Європи є їхня культурна сумісність. Західна 

Європа вже давно використовує мігрантів із Африки і Азії для 

вирішення своїх демографічних проблем. Але в центрально-східному 

європейському регіоні цей рецепт політично шкідливий. Електорат 

неодноразово демонстрував свою позицію неприйняття мігрантів із 

неєвропейських країн. Цей кардинально різний підхід до мігрантів 

викликав і продовжує викликати конфлікти між старою і новою 

Європою, що призвело до зростання популізму і націоналізму в Польщі, 

Угорщині та деяких інших країнах. Україна в цьому відношенні є 

«меншим злом» для регіону, який гостро відчуває потребу в робочій 

силі.  

На сьогодні реформи в Україні проводяться дуже повільно. 

Зарубіжні й вітчизняні інвестори вкладають в економіку країни незначні 

кошти. В цій ситуації масова трудова міграція для української влади 

вигідна.  

За різними даними, за кордоном працює від п‘яти до семи 

мільйонів українців. У 2017 році вони переказали 7 мільярдів доларів, 

що на 30 % більше , ніж 2016 року. Це приблизно 6 % вітчизняного ВВП 

(для порівняння: у 2017 році МВФ надав Україні кредитів 

1 млрд доларів) [4]. 

Якби ці сім мільйонів людей перебували в Україні, не маючи 

роботи, і не пересилали валюту, це, по-перше, збільшило б безробіття, 

підвищило бідність. По-друге, долар коштував би не 26-27 гривень, а 

значно більше.  

Висновки 

1. Міграція українців у інші країни світу є великою соціально-

економічною проблемою для України. Якщо країна не стане більш 
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конкурентоспроможною, це може призвести до катастрофічного стану 

економіки країни. 

2. Сьогоднішній позитивний ефект від мігрантів 

короткотерміновий. У недалекій перспективі в країні нікому буде 

працювати. Вже сьогодні неможливо знайти професійну будівельну 

бригаду.  

За кордон виїхало більше 42 тисяч лікарів і більше 100 тисяч 

медичних сестер. Так що скоро нікому буде лікувати громадян країни.  

3. Українська нація швидко старіє. За кордон виїжджає найбільш 

активна частина людей працездатного віку. Вони не будуть отримувати 

тут ніяких грошей на пенсії, бо на неї не заробили, тому не зацікавлені 

повертатися додому, і трудова міграція поступово перейде в трудову 

міграцію із сім‘ями.  

4. В Україні серед країн Європи найнижча заробітна плата. Серед 

країн СНД менші зарплати лише в Таджикистані та Киргизії. Якщо такі 

тенденції збережуться, то швидше за все в Україну будуть приїжджати 

мігранти з азіатських країн. Китай заявив, що готовий інвестувати в 

Україну 7 млрд доларів. Але разом зі своїм обладнанням і технологіями 

експортуватиме до України й робітників.  
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СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА 

ОСНОВА СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ 

 

Для дослідження природи, властивостей, принципів розвитку, 

функціональних особливостей окремих елементів соціально-економічної 

системи важливим етапом є визначення поняття структури економіки. 

Сучасна економічна наука трактує структуру економіки як комплекс 

внутрішніх зв‘язків між основними її елементами (сферами, галузями, 

секторами, регіонами, формами власності тощо) і окремими 

структурними утвореннями всередині цих елементів, пов‘язаних між 

собою системою суспільного поділу праці. Основним методологічним 

принципом дослідження структурних пропорцій і їх трансформацій в 

економіці є системно-структурний підхід, який передбачає дослідження 

об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків 

між ними. Таким чином, дослідження об'єкта як упорядкованої 

структурованої системи дозволяє зрозуміти природу, властивості, 

принципи розвитку соціально-економічної системи суспільства та 

з‘ясувати чинники і наслідки структурних трансформацій в 

економічному розвитку.  

Методологічним основам систематології в теорії складних систем 

присвячено значну кількість праць вітчизняних та зарубіжних учених 

(Берталанфі Л., Богданов О., Бондаренко Н., Вертгеймер М., 

Волкова В., Гайдес М., Келлер В., Коффці К., Флейшман Б., а 

також вітчизняних науковців (Прушківська Е., Ревенко А., 

Шинкарук Л.). 

Попри значну активність наукових пошуків щодо напрямів 

структурних трансформацій національної економіки, незаповненою 

нішею наукових розвідок видається аналіз економіки як 

поліструктурного утворення і обґрунтування взаємообумовленості і 

синергетичного впливу на економічну динаміку галузевої, 

відтворювальної, регіональної, технологічної, зовнішньоекономічної 
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структури. Потребують методологічної завершеності методичні підходи 

до структурування економіки на основі системно-структурного підходу.  

Застосування системно-структурного підходу передбачає в якості 

іманентних складових дослідження таких основних понять як елемент, 

організація, структура і функція [1]. Системно-елементний або 

системно-комплексний аспект дослідження полягає у виявленні 

елементів-складових даної системи. Так, елементами соціально-

економічних систем є речові компоненти (засоби виробництва і 

предмети споживання), процеси (економічні, соціальні, політичні, 

духовні і т. д.) і ідеї, науково-усвідомлені інтереси людей і їх спільнот. 

Застосування системно-структурного підходу в аналізі організації 

соціально-економічної системи суспільства, передбачає її вивчення з 

точки зору взаємодії всіх її частин, а також взаємодії економічної 

системи країни з усіма зовнішніми системами, які функціонують за 

спільними законами і об'єднуються загальними структурними зв'язками і 

закономірностями. Структура є невід'ємним атрибутом всіх реально 

існуючих об'єктів і систем і відображає внутрішню форму організації 

системи, яка виступає як єдність сталих взаємозв‘язків між її 

елементами, а також законів цих взаємозв'язків. На відміну від 

«системи», де перевага надається взаємодії її елементів, об‘єктом 

структурного підходу є аналіз зв'язку між елементами єдиного цілісного 

утворення – економіки. Елементи і структура економічної системи 

взаємно обумовлюють один одного. Зміна окремих елементів економіки, 

їхньої кількості та якості має наслідком зміну структурних економічних 

параметрів. У свою чергу, зміна структури економіки зумовлює 

відповідні зміни її елементів, їхніх властивостей, якісних і кількісних 

характеристик. 

У сфері економіки поняття «структура» застосовується до 

різноманітних економічних підрозділів: домашніх господарств, 

підприємств, секторів, видів економічної і промислової діяльності 

(галузей), регіонів, народногосподарських комплексів, національних 

економік, наднаціональних та міжнародних економічних утворень. 

Відповідно до системно-структурного підходу структура економіки 

характеризується з точки зору її: конструкції; просторово-часового 

розташування її складових елементів; кількості складових елементів; 

стійкості і характеру взаємозв'язків між елементами структурованої 

системи.  

Зміст поняття «економічна структура» можна зрозуміти, 

проаналізувавши взаємозв'язок різних структурних елементів 
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економічної системи – метапідсистем, підсистем, елементів і 

компонентів. 

Структура економічної системи може характеризуватися як по 

горизонталі, так і по вертикалі. Вертикальна структура передбачає 

виділення різних рівнів системи і наявність ієрархії цих рівнів. Як 

приклад можна навести розподіл системи міжнародних економічних 

відносин на рівні господарювання (тобто розподіл по горизонталі): 

мегарівень (рівень світового господарства); метарівень (регіональний 

рівень); макрорівень (рівень окремої національної економіки); 

мікрорівень (рівень господарюючого суб'єкта). Способом регулювання 

багаторівневої ієрархії, забезпечення зв'язку між різними рівнями є 

управління. Цим терміном називають різноманітні за жорсткістю і 

формам способи зв'язку рівнів, які забезпечують нормальне 

функціонування і розвиток складних систем. Ієрархічність побудови є 

специфічною ознакою системи, а зв'язки управління – один з 

характерних виразів системоутворюючих зв'язків.  

Важливою характеристикою структурної організації економіки є 

озна5ка її стійкості, яка (за О.О.Богдановим, закон найменших) 

визначається стійкістю найслабшої ланки, що має особливе значення для 

забезпечення пропорційності і збалансованості різних сторін, сфер і 

галузей народного господарства [2]. Необхідність обліку слабких ланок, 

їх підтягування до тих, що в своєму розвитку пішли далеко вперед і 

досягнення потрібної відповідності між різними частинами й 

показниками розвитку економіки є сьогодні загальновизнаною в теорії та 

практиці державного управління.  

Структура економіки характеризується поліструктурністю, що 

виражається в одночасному існуванні в ній різноманітних підсистем: 

територіальної, галузевої, відтворювальної, технологічної, інституційної 

структур економіки, вікова та інші структури, структура трудових 

ресурсів, матеріальних та енергетичних ресурсів які тісно пов‘язані між 

собою. Трансформації в одній підсистемі зумовлюють структурні зміни 

в інших підсистемах економіки. Так, зростання частки приватної 

власності зумовило зміни у структурі конкуренції. Інституційні змини 

подекуди мають протилежні наслідки, що виражаються збільшенням 

ринкових часток окремих виробників, що призводить до монополізації 

ринку. Зрушення в технологічній структурі, що характеризуються 

зміною взаємозв‘язків між технологічними укладами в результаті 

зростання частки передових технологій обумовлюють зміни галузевих 

пропорцій і міжгалузевих взаємозв‘язків.  
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Накладання структурних змін в різних підсистемах економіки 

призводять до зростання масштабів таких змін. І коли кількісні зміни 

системи виходять за межі міри, вони викликають зміни якісні, що 

повсякчасно виступають як зміни структури будь-якої системи. Такий 

процес, що відповідає філософського закону переходу кількості у якість, 

науковці трактують як переростання змін у структурі економіки у 

структурні зрушення, які супроводжуються прогресивними чи 

депресивними змінами в економіці [3].  

Висновки. Основним методологічним принципом дослідження 

структурних змін в економіці системно-структурний підхід, який 

ґрунтується на застосуванні принципів цілісності, системності, 

структурності, ієрархічності при дослідженні організації і розвитку 

економічної системи та дозволяє отримати найбільш повне і цілісне 

уявлення про неї і, відповідно, визначити науково-обгрунтовані, 

адекватні і ефективні важелі управління її розвитком. 

Визначення принципових напрямів та особливостей структурних 

трансформацій в економічному розвитку на методологічній основі 

системно-структурного підходу дозволяє: по-перше, виділяти і 

ґрунтовно досліджувати складові елементи економіки та визначати серед 

них найважливіші, системоутворюючі, вплив на які дозволить 

підвищити ефективність державного структурної політики; по-друге, 

вивчати будь-яку економічну систему з точки зору як відносин всіх 

елементів в розрізі регіональної, галузевої та технологічної структур – 

регіонів, галузей і технологічних укладів відповідно, так і цілого із 

середовищем, тобто з усіма зовнішніми системами; по-третє, чіткіше 

уявити взаємообумовленість усіх елементів суспільства і зрозуміти 

віддалені наслідки будь-яких структурних змін. 

Дослідження економіки як фупорядкованої структурованої 

конструкції дозволяє зрозуміти природу, властивості, принципи 

розвитку соціально-економічної системи суспільства та з‘ясувати 

чинники і наслідки структурних трансформацій в економічному 

розвитку.  

Література: 
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ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ СТАНУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ 

 

Стан охорони здоров‘я населення істотно впливає на розвиток 

людського капіталу національної економіки. Традиційно виділяють два 

основних типи вкладень в розвиток людського капіталу національної 

економіки: освіта (навчання) та охорона здоров‘я [1]. 

Обидва види інвестицій вимагають достовірної і повної 

інформації. Знання про причини і стан хвороби мають важливе значення 

для здійснення інвестицій в людський капітал в системі охорони 

здоров‘я. Інформація про дієвість заходів з охорони здоров‘я необхідна 

для державних інвестицій в цю систему. Для посилення людського 

капіталу національної економіки потрібні статистичні показники про 

стан охорони здоров‘я в державі, які використовуються при прийнятті 

рішень про інвестиції в його розвиток. Для забезпечення зростання 

національної економіки вкладення в людський капітал стають найбільш 

актуальними та ефективними. 

В той же час з погляду нової економіки розвиток людського 

капіталу національної економіки не можна в сучасних умовах 

обмежувати тільки векторами, спрямованими на освіту і стан охорони 

здоров‘я, оскільки головним змістом і умовою розвитку людського 

капіталу виявляється рівень благополуччя або суб‘єктивного щастя 

окремого індивідуума.  
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Самим якісним показником стану здоров‘я, який існує протягом 

тривалого часу і в багатьох місцях, є смертність. В історії існує велика 

кількість пов‘язаних з цим заходів в області охорони здоров‘я.  

Ряд другорядних, але не менш важливих показників стану 

охорони здоров‘я, складається з наступних: висота і вага для дорослих і 

для дітей під час економічного зростання країни, вага немовляти, індекс 

маси тіла, хронічні та інфекційні показники захворюваності. Наведені 

індикатори визначаються історично.  

Потрібно зауважити, що об‘єктивні прямі показники якості життя 

в цілому ще відсутні. 

Середньостатистичний громадянин Франції в кінці XVIII століття 

мав середню тривалість майбутнього життя менше 30 років при 

народженні, а для людини в Швеції або Німеччині вона становила менше 

40 років. Навіть до 1900 року німецька або французька дитина могла 

розраховувати прожити всього 40 років, а в Швеції, Данії або США – 

50 років. З розвитком суспільства, національної економіки, держав до 

1980 року всі наведені показники наблизилися до 75-80 років [2]. 

Тривалість майбутнього життя в розвинених країнах світу з 

1970 року по 2013 рік зросла більше ніж на 10 років, повідомляє BBC 

News з посиланням на підрахунки Організації економічного 

співробітництва і розвитку [3]. 

В середньому в 34 країнах Організації економічного 

співробітництва і розвитку тривалість життя зросла з приблизно з 70 до 

80,5 років. За даними цього об‘єднання, найдовше в світі живуть японці: 

до 2013 року середня тривалість життя в країні дорівнювала 83,4 року. 

Слідом за Японією йдуть Іспанія та Швейцарія з порівнянними цифрами, 

декілька нижче вони в Італії, Франції та Австралії. 

США істотно поступаються за тривалістю життя багатьом 

розвиненим країнам, займаючи лише 27-е місце з 34 в рейтингу 

провідних країн світу. Американці в середньому живуть тепер 

78,8 років. При цьому Організація економічного співробітництва і 

розвитку нагадує, що 40 років тому тривалість життя в США була на рік 

довше, ніж в розвинених країнах в цілому.  

Потрібно зауважити, що при цьому Сполучені Штати в 2,5 рази 

випереджають інші держави за видатками на охорону здоров‘я в 

розрахунку на душу населення. В середньому витрати на охорону 

здоров‘я в країнах Організації економічного співробітництва і розвитку 

складали 8,9% ВВП (без урахування інвестицій) в 2017 році. США – 
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лідер за цим показником із витратами на охорону здоров‘я у 

17,2 відсотка валового внутрішнього продукту [3]. 

Найактивніший приріст тривалості життя зафіксований в 

Туреччині та Індії, де середній показник збільшився майже на третину. 

Так, в 1970-х роках в Туреччині він перебував на рівні 55 років, а до 

2013 року піднявся до 76,6 років. В Індії середня тривалість життя зросла 

приблизно з 50 до 66,5 років, проте залишається однією з найнижчих в 

світі [2]. 

У Росії показник зростання тривалості життя один з найбільш 

незначних серед більше ніж 40 країн, досліджених Організацією 

економічного співробітництва і розвитку. Як говориться в матеріалах 

організації, в 1970-х роках середній термін життя в Росії становив 

близько 68 років, а до 2013 він піднявся до 70,7 років. Порівнянне 

зростання показали Литва і Латвія. Проте, їх показники на 2013 рік були 

приблизно на рік або два вище, ніж у Російській Федерації (73,9 і 

73,5 років відповідно). У 1800 році, за даними дослідників Організації 

економічного співробітництва і розвитку, середня тривалість життя 

становила 33 роки у жінок і 31 рік у чоловіків. На даний час у 

розвинених країнах типове значення очікуваної тривалості життя при 

народженні становить приблизно 78 років для чоловіків і 82 роки для 

жінок [2]. 

Підкреслимо, що людський капітал національної економіки 

уособлює в собі запас виробничих навичок, талантів, здоров‘я і досвіду 

людини. В той же час здоров‘я носіїв людського капіталу є базовою 

складовою. Тому розвиток людського капіталу національної економіки 

неможливий без прискіпливої уваги на всіх рівнях до стану охорони 

здоров‘я населення. 

Література: 
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США – звіт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В ОХОРОНІ 

ЗДОРОВ’Я 

 

Здійснення економічної реформи в Україні супроводжується 

поступовим формуванням ринку медичних послуг, тому виникає 

необхідність визначення та проведення аналізу продуктивності праці в 

охороні здоров‘я для врахування в економічних реформах. Охорона 

здоров‘я відноситься до сфери послуг, її призначенням у суспільстві є 

надання специфічних медичних послуг. За сучасних економічних умов 

ефективність надання медичних послуг є важливим каталізатором 

зростання продуктивності праці та добробуту населення. Від 

ефективного розвитку та функціонування сектору охорони здоров‘я 

залежить соціально-економічний розвиток України та її національна 

безпека.  

За Системою національних рахунків «охорона здоров‘я» як вид 

економічної діяльності сектору неринкових послуг, визначається 

обсягом валової доданої вартості, яка визначається як різниця між 

обсягом валового випуску та проміжним споживанням. Додана вартість 

галузі охорони здоров‘я включається в загальний обсяг ВВП країни, що 

враховується нами при аналітичних оцінках його продуктивності праці. 

Останнім часом науковцями все більше уваги приділяється 

ефективності функціонування охорони здоров'я. Економічна 

ефективність діяльності установ охорони здоров'я - позитивний внесок 

(прямий чи опосередкований), який вносить охорона здоров'я шляхом 

поліпшення здоров'я населення (робочої сили) в зростання 

продуктивності праці зайнятих в економіці, відтворення людського 

капіталу, зростання ВВП [2, с.328].  

Успішний розвиток національної економіки неможливий без 

розвитку галузі охорони здоров‘я. Поряд з цим, спостерігаємо картину 

поступового падіння в Україні питомої ваги охорони здоров‘я у ВВП від 

3,6 % у 2010 і до – 2,5 % у 2016 році.  

Протягом 2010-2016 р.р. спостерігається зменшення питомої ваги 

ВДВ сектору охорони здоров‘я у сукупній ВДВ в основних цінах з 4,0 % 

до 2,9 % [4,5]. 
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Досліджуючи співвідношення кількості зайнятих і відповідно 

витрат на оплату їх праці протягом 2010-2016 рр. спостерігається 

негативна тенденція щодо поступового зниження кількості зайнятих в 

охороні здоров‘я з 1341,4 тис. осіб. до 1030,4 тис. осіб.  

Проведені нами розрахунки свідчать, що в охороні здоров‘я 

працює 6,33 % зайнятих і частка оплати праці становить 6,33 % [3]. За 

даними Держстату найвищий рівень оплати праці (в цінах 2010 року) 

спостерігається у таких видах сектору неринкових послуг, як – державне 

управління й оборона та освіті, а в сфері охорони здоров‘я він 

найнижчий. Необхідно зазначити, що офіційний темп зростання 

заробітної плати, наприклад у фінансовій діяльності, перевищував 

аналогічний показник в освіті, охороні здоров‘я в 2–3 рази і це 

відповідає ситуації, що склалася на ринку праці. 

Виробництво послуг оцінюється показниками їх валового випуску 

або доданої вартості, які мають різну економічну природу залежно від 

того, стосуються вони ринкових чи неринкових послуг, що впливають на 

оцінку їх продуктивності праці. Оскільки розрахунок продуктивності 

праці ґрунтується на валовій доданій вартості певного виду економічної 

діяльності, яка в свою чергу є базою розрахунку для ВВП, слід 

розрахунок продуктивності праці для охорони здоров‘я здійснювати із 

застосуванням підходу, що базується на методології національних 

рахунків. Таким чином, продуктивність праці видів економічної 

діяльності, розраховується за формулою:  

ВДВj ЧЗ = ВДВj / ЧЗj,    (1) 

де: ПВДВj ЧЗ – продуктивність праці охорони здоров‘я; 

ВДВj – валова додана вартість j–го виду економічної діяльності 

сектору неринкових послуг. При цьому величина доданої вартості 

визначається як різниця між розміром валового випуску і величиною 

проміжного споживання [1]. 

ЧЗj – чисельність зайнятих в охороні здоров‘я. 

Як доводять авторські розрахунки, продуктивність праці у секторі 

послуг протягом 2010–2016 рр. була вища, ніж в середньому пo 

економіці (табл. 1). Найнижчий її рівень склався у таких видах 

діяльності, як «освіта», «охорона здоров'я», «мистецтво, спорт, розваги 

та відпочинок», що цілком зрозуміло з урахуванням того, що більшість 

відповідних закладів та організацій надають неринкові послуги 

населенню.  
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Таблиця 1 – Рівень продуктивності праці в охороні здоров‘я (в 

цінах 2010р.) 

Сектори економіки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

грн./особу 

Сектор неринкових 

послуг 
40744 46178 46195 48898 55478 56060 56717 

Охорона здоров‘я    34814 39593 40285 37282 37014 

Сфера освіти 28742 29409 32129 31311 32427 35606 34489 

Продуктивність 

праці в цілому за 

ВДВ 

36793 41439 41078 40362 43074 40407 42522 

Джерело: розраховано автором за [4,5] 

 

Проведений аналіз тенденцій розвитку охорони здоров‘я 

підтверджує висновок щодо підвищення його ролі та значення в 

економічному зростанні, яке виражається через показник ВДВ, а отже, 

безпосередньо впливає на продуктивність праці в цілому по економіці. 

Виробництво медичних послуг оцінюється показниками їх валового 

випуску або доданої вартості, що впливають на оцінку їх продуктивності 

праці.  
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ВПЛИВ РІВНЯ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ НА 

РОЗВИТОК ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

В національній економіці утворення об‘єднаних територіальних 

громад є засобом реалізації загальнодержавної політики децентралізації, 

метою якої є підвищення ефективності функціонування національної 

економіки та зростання рівня життя населення шляхом перерозподілу 

повноважень, фінансових коштів та залучення громадян до управління.  

В умовах активізації процесів децентралізації актуальним 

питанням є формування ефективних територіальних громад, 

функціонування яких значною мірою залежить від ресурсного 

забезпечення, серед яких ключова роль належить людським ресурсам, 

які не тільки визначають реальні можливості функціонування 

територіальної громади щодо задоволення власних потреб, але й 

формують потенційні можливості для майбутнього розвитку. Зокрема 

реальні можливості територіальної громади визначають кількість членів 

громади, вікову структуру, щільність населення, рівень освіти, рівень 

кваліфікації. Потенційні можливості можливо визначати за допомогою 

ступеня взаємодії між членами громади, що є одним із пріоритетів 

ефективного розвитку та функціонування територіальної громади.  

Життя людини, успіхи багато в чому залежать від ступеня 

реалізації здібностей і таланту. Якщо людина зуміє розвинути їх, то 

ймовірність досягнення значних результатів суттєво зростає. Успіхи 

допомагають зайняти відповідне місце в суспільстві, почуватися 

впевнено й підвищити ефективність взаємодії з іншими людьми. 

Чисельність успішних людей у громаді безпосередньо впливає на її 

функціонування і подальший розвиток, оскільки результати, що їх 

досягають успішні люди, є внеском у її справи. Реалізація потенційних 

можливостей громади залежить від того, наскільки вдало вдається 

скеровувати результати успішної діяльності її членів, як 

використовуються успіхи окремих людей для підвищення ефективності 

функціонування громади загалом.  

На нашу думку, слід виокремити особливості взаємодії в межах 

громад: 
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наявність загальних цілей у членів громади й засобів досягнення 

цих цілей; 

взаємне психологічне визнання членами громади один одного; 

сприйняття себе як невід‘ємної частини громади – підґрунтям 

цього є спільність інтересів, ідеалів, принципів, поглядів на життя та 

певних психологічних та соціальних орієнтирів; 

узгодженість між членами громади через взаємодію для 

досягнення спільної мети, в результаті чого акумульований потенціал 

громади є набагато більшим ніж поєднання потенціалів кожного окремо. 

Тому досягнення кращих результатів можливе лише за умови взаємодії в 

межах громади, але це є або абсолютно недосяжним для однієї людини, 

або потребує концентрації «надзусиль»; 

сталість взаємодії протягом усього часу існування територіальної 

громади – у результаті цього стає можливим взаємний вплив один на 

одного, що веде до формування загальних цілей і інтересів, реального 

усвідомлення цієї спільності і єдності практичних дій. 

Слід зауважити, що в процесі взаємодії в межах громади 

виявляються і розвиваються латентні здібності людей. Як зазначає 

Ф. Хайек: «Люди відрізняються не стільки великим обсягом знань, 

скільки великими можливостями здобувати корисність із знань інших 

людей» [1, c. 33]. 

Об‘єднана територіальна громада являє собою соціально-

економічну систему, яка може отримувати нові ознаки внаслідок 

взаємодії людських ресурсів. Головним завданням є ефективне 

використання акумульованої «енергії» громади задля підвищення 

добробуту людей та підвищення рівня спроможності. 
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DISPLAYING OF REGIONAL ECONOMIC SECURITY 

 

Research of such categories as "region", "economic security" and 

"regional economic security" allowed us to clarify the definition of «economic 

security". We consider it as a combination of the economic system‘s 

properties of the region (regional administrative unit) that provide stability, 

firmness and economic development of the region, competitiveness, some 

independence and, at the same time, integration with the national economy 

under conditions of destabilizing influence of threats of different kinds and 

decentralization. Consequently, the main displaying of the regional economic 

stability can be considered economic stability of the region; economic 

firmness of the region, socio-economic development of the region; the 

competitiveness of the region; a certain region's independence and integration 

with the national economy (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Displaying of regional economic security 
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The results of the theoretical research of the domestic and foreign 

authors‘ works [1; 2; 3; 4; 5; 6] allowed us to form an understanding of the 

main aspects of the displaying of regional economic security, namely: 

- economic stability of the region – is the corresponding development 

of the economic system of the region: providing the balance of the system, the 

ability to return to equilibrium at the expense of regional resources within a 

certain period of time; 

- economic firmness of the region – is the property of a flexible 

response to the influence of all external and internal factors, not to prevent 

new circumstances, properties and relationships, but their skillful use for 

continuous recovery and self-improvement; 

- socio-economic development of the region – is the growth of 

production and incomes of the region; changes in the institutional, social and 

administrative structures of the region; the development of the whole regional 

infrastructure; enriching the cultural life of the region's population; 

- the competitiveness of the region is the ability of the region (its 

population, business and government) to win in the competition with other 

regions for attracting and creating new factors of production, while providing 

competitive advantages in the economic growth and living standards of the 

population; 

- a certain region's independence - is the financial ability to solve social 

and economic issues within the region, effectively using economic potential 

under conditions of decentralizations of management; 

- economic integration of the regions – is the process of convergence, 

mutual convergence of socio-economic systems of the regions, their economic 

policies in order to obtain positive synergetic effects while preserving their 

identity to ensure economic and national security of the country, guarantees 

its long-term socio-economic development. 
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ЕМЕРДЖЕНТНІСТЬ, УРБАНІЗОВАНИХ СИСТЕМ, ЯК 

ОСОБЛИВІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ПРИРОДНО-

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 

В теперішніх умовах розвитку українського суспільства, та за 

необхідністю імплементації у національне законодавство міжнародних 

стандартів, переосмислення методів державного регулювання виводить 

на перший план завдання забезпечення екологічної рівноваги на 

території країни шляхом збереження природно-ресурсного потенціалу, 

як окремих урбанізованих територій так всієї країни в цілому. 

Особливої актуальності це питання набуває на фоні 

антропогенного і техногенного навантаження на природні екосистеми, 
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нераціонального та виснажливого використання мінерально-сировинних 

ресурсів особливо на урбанізованих територіях, що призводить до 

зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, погіршення екологічного стану в межах 

населених пунктів.  

Серед основних засад державної політики країни є забезпечення 

екологічно збалансованого природокористування, як процесу взаємодії 

суспільства з навколишнім природним середовищем, коли досягається 

оптимальне співвідношення між господарською діяльністю, 

забезпеченням матеріальних і духовних потреб населення та 

підтриманням якісного стану довкілля, а також збереженням природних 

ресурсів для майбутніх поколінь. Зазначене сьогодні вкрай важливе з 

точки зору перспектив соціально-економічного благополуччя населення, 

захисту життєво важливих інтересів громадян. 

Пошук шляхів вирішення зазначених питань має здійснюватись 

виходячи із специфіки суспільних систем, до яких належить і системи 

державного управління та місцевого самоврядування. Фундаментальною 

властивістю цих систем є емерджентність. Як зазначали дослідники 

теорії систем у галузі суспільного управління В.М.Шарапов і 

О.В.Шарапова: "Система в цілому володіє такими якостями, яких немає 

в жодної із її частин, взятої окремо. При об'єднанні частин у ціле 

виникає дещо якісно нове, таке, чого не було і не могло бути без цього 

об'єднання. Ця нова властивість називається емерджентністю" [3, c. 119]. 

У цьому зв‘язку цілком очевидно, що в сучасних умовах наукова 

увага прикута до проблем ефективного регулювання використання та 

збереження природно-ресурсного потенціалу всієї країни та окремих її 

територій. Але зважаючи на той факт, що емерджентність є іманентною 

властивістю будь-яких систем, необхідним вбачається виокремлення її 

специфіки в системі місцевого самоврядування. Даний методологічний 

крок дасть змогу сфокусувавши увагу на унікальних властивостях 

емерджентності даної системи, сформулювати пропозиції щодо 

використання цих якостей, витлумачивши попередньо їх як певний 

ресурс системи. За логікою даного вивчення, слід виокремити ту сферу, 

до якої емерджентність системи місцевого самоврядування не належить. 

Вченими всебічно і конструктивно проаналізовані питання 

економіко-правового механізму природокористування та охорони 

довкілля, забезпечення екологічної безпеки, розроблені економічні 

заходи та шляхи збереження природно-ресурсного потенціалу, здійснені 

спроби комплексного еколого-економічного прогнозування розвитку 
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регіонів, особливо в умовах децентралізації. Проте ряд питань у цьому 

напрямку і досі залишається малодослідженим та вимагає подальшого 

дослідження. 

Слід зазначити, що поняття природно-ресурсного потенціалу 

території неодноразово, базуючись на різних підходах, висвітлювалося в 

науковій літературі. Так, деякі науковці розглядають природно-

ресурсний потенціал як спроможність природних ресурсів, в активній 

фазі їх використання в межах території України, юридичних і фізичних 

осіб для реалізації їх матеріальних, економічних і духовних 

інтересів [1, с.202]. Інші групи науковців вважають, що сукупністю усіх 

природних можливостей, засобів, запасів, джерел, що використовуються 

при даному рівні розвитку продуктивних сил є досягнення певної 

мети [2, с. 211; 3, с. 29]. 

В той же час, успішно використовуються і інші дефініції щодо 

природно-ресурсного потенціалу, зокрема, здатність природних систем 

без шкоди для себе і для людей, віддавати необхідну для людства 

продукцію або виконувати корисну роботу в рамках господарства даного 

історичного типу. А в більш вузькому економічному розумінні, як 

доступна при даних технологіях і соціально-економічних відносинах 

сукупність природних ресурсів. 

Підсумовуючи можна стверджувати, що специфічними рисами 

емерджентності системи місцевого самоврядування та державного 

управління є:  

- Здатність змінювати власну внутрішню структуру, 

переформатовуючи себе. Вектор впливу самої системи спрямовується 

довільно у двох напрямах: на зовнішнє середовище, яке може 

інтерпретуватися як надсистема, і внутрішнє середовище, що виступає, 

відповідно, підсистемою.  

- Особливістю системи органів місцевого самоврядування, на 

відміну від системи органів державного управління, є домінування 

внутрішніх впливів над зовнішніми. Так, у разі необхідності реагування 

на зміни система органів державного управління спрямовує вектор 

впливу на зовнішні середовища, а система органів місцевого 

самоврядування утворює новітні елементи, модифікує вже існуючі у 

межах власної системи або змінює структурні, функціональні зв'язки між 

елементами.  

В той же час в зв‘язку з тим, що механізми державного 

регулювання природокористування характеризується рядом недоліків, 

які зумовлюють, як екологічні проблеми, так і економічні, в процесі 
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інтеграції України до ЄС і відповідно розширення регіонального 

співробітництва із країнами сусідами щодо формування 

конкурентоспроможної економіки, необхідно дієво досліджувати та 

виявляти екологічні ризики та можливість їх уникнення за рахунок 

громадського та самоврядного впливу. 
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ЕМЕРДЖЕНТНІСТЬ СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВОЮ 

 

Розглядаючи принципи фінансового контролю в управлінні 

державою, фундаментальною властивістю їх системи виступає 

емерджентність. З цього приводу, на підставі аналізу досліджень цієї 

галузі, нам імпонує ствердження авторів [1], які зазначають: «Система в 

цілому володіє такими якостями, яких немає в жодної із її частин, взятої 

окремо. При об‘єднанні частин у ціле виникає дещо якісно нове, таке, 

чого не було і не могло бути без цього об‘єднання. Ця нова властивість 

називається емерджентністю». Вказане ще раз підтверджує значення 

емерджентності у дослідженні системи принципів фінансового контролю 

в управлінні державою, що у майбутньому дасть змогу зосередити його 

науковий ракурс з врахуванням властивостях емерджентності даної 

системи. 
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Не зважаючи на те, що сутністю та значенням системи принципів 

державного фінансового контролю займалася велика кількість 

теоретиків та практичних фахівців у сфері державних фінансів, проте, 

аналіз наукових джерел та фахової літератури вказує на відсутність 

єдиного трактування системи принципів державного фінансового 

контролю.  

Основні принципи контролю зафіксовані у Лімській декларації 

керівних принципів контролю, що була прийнята IX Конгресом 

Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю у жовтні 

1977р. [2]: 

- незалежність контролю як невід‘ємного атрибуту демократії й 

обов‘язкового елемента управління; 

- законодавче закріплення незалежності органів контролю; 

- визначення необхідності здійснення попереднього контролю й 

контролю за фактичними результатами; 

- наявність зовнішнього та внутрішнього контролю як 

обов‘язкової умови існування контролю; 

- гласність та відкритість контролюючих органів з обов‘язковою 

вимогою додержання комерційної та іншої таємниці, що захищається 

законом. 

Зокрема Ф. Бутинець серед принципів контролю виділяє дві 

групи: основні і специфічні [3, с. 323]. До основних принципів контролю 

він відносить раптовість, всеоб‘ємність, безперервність, об‘єктивність, 

точність, законність, своєчасність, незалежність, надійність, гласність, 

розподіл функцій, оптимальність, результативність, до специфічних - 

профілактика (попередження) порушень, виявлення порушень та 

визначення їх наслідків, вивчення причин та умов, що призвели до 

порушень, розрахунок та мобілізація виявлених резервів [4]. Інші 

науковці розрізняють методологічні принципи, принципи організації та 

здійснення фінансового контролю. 

Таким чином, однією із сутносні та властивостей емерджентності 

системи принципів фінансового контролю в управлінні державою є 

можливість змінювати власні основні принципові керівні засади 

здійснення фінансового контролю в сфері управління державною, 

спрямованого на ефективність бюджетів (дохідної та видаткової частин) 

на всіх рівнях бюджетної системи та знаходження додаткових 

фінансових ресурсів в удосконаленні фінансової діяльності. 
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СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ФАКТОРІВ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДІВ  

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

Незважаючи на широке обговорення теоретичних й практичних 

проблем підвищення конкурентоспроможності досі залишаються не 

розкритими питання визначення сутності та видів факторів 

конкурентоспроможності закладів охорони здоров'я. Під 

конкурентоспроможністю підприємства розуміється наявність 

індивідуальних особливостей, конкурентних переваг підприємства та 

можливостей їх використання в боротьбі за найбільш вигідні умови 

виробництва та збуту продукції з метою досягнення поставлених цілей 

[1, с. 235]. Рівень конкурентоспроможності закладу охорони здоров'я 

завжди залежить від впливу різних факторів під якими розуміють умови, 

обставини, рушійні сили економічних явищ та процесів [2, с. 90].  

Таким чином, під фактором конкурентоспроможності закладу 

охорони здоров'я пропонується розуміти умови, обставини, рушійні сили 

виникнення індивідуальних особливостей, конкурентних переваг 

закладу охорони здоров'я та можливостей їх використання в боротьбі на 

конкурентному ринку медичних послуг [3, с. 3]. 
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Економічна наука приділяє багато уваги розгляду 

класифікаційних ознак та видів факторів конкурентоспроможності. 

О. Циганок виділяє три групи факторів конкурентоспроможності: 

техніко-економічні; комерційні; нормативно-правові [4, с.157-158]. В 

закладах охорони здоров'я, можна замінити техніко-економічні фактори 

на медичні, тобто ті, які відповідають за наявність медичних послуг 

певного спектру та якості (рис. 1).  

М.В. Шеремет до зовнішніх факторів відносить: фактори 

виробництва, що впливають на формування конкурентної переваги 

підприємства впродовж всього його виробничого процесу; активність 

конкурентів; фактори попиту, наприклад, еластичність попиту, вимоги 

споживачів до якості продукції, інше; наявність споріднених та 

підтримуючих галузей в економіці України; дії Уряду; ступінь 

приватизації підприємств даної галузі; випадкові події [5, с.135-141]. 

 

 
Рис. 1. Класифікація факторів конкурентоспроможності закладу 

охорони здоров'я за сутністю 

 

Можна погодитись із автором, але групу «фактори виробництва» 

пропонуємо назвати ресурсними. Ресурсами для закладу охорони 

здоров'я є персонал, наявність на ринку інноваційних медичних 

технологій, наявність лікарських засобів, можливість отримання 

додаткових фінансових ресурсів, можливість отримання результатів 

сучасних наукових досліджень у медицині. Інші зовнішні фактори є 

спільними для різних галузей економіки, тому їх можна залишити 

незмінними. Особливо важливим є врахування серед зовнішніх факторів 

конкурентоспроможності впливу від дій урядових структур різного рівня 

підпорядкованості, що зокрема розглянуто в роботі 

Д. Радулова [6, с. 250-260].  
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М. В. Шеремет приводить класифікацію внутрішніх факторів 

конкурентоспроможності, яка передбачає виділення ринкової 

ефективності, екологічної ефективності, ефективності витрат та 

ефективності менеджменту [5, с.135-141]. При визначенні внутрішніх 

факторів конкурентоспроможності закладу охорони здоров'я необхідно 

виділити медичну ефективність, тобто здатність якнайповніше 

задовольняти потреби споживачів за допомогою надання повного 

спектру високоякісних медичних послуг. Екологічну ефективність 

пропонується не враховувати, оскільки вона не є актуальною для 

закладів охорони здоров'я. Пропонується окремо розглядати витратну 

ефективність, тобто здатність персоналу закладу охорони здоров'я 

забезпечувати медичну ефективність із найменшим обсягом витрат. Під 

ефективністю менеджменту розуміється те наскільки управлінський 

персонал закладу охорони здоров'я здатен виконувати функції 

менеджменту (організація, планування, контроль, мотивація, аналіз) 

(див. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Класифікація факторів конкурентоспроможності закладу 

охорони здоров'я за ознакою походження 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

В Україні законодавство у сфері формування та реалізації 

державної регіональної політики (ДРП) створювалось протягом 

тривалого часу. Так, у 2005 році було ухвалено Закон «Про 

стимулювання розвитку регіонів (СРР)», який являє собою з одного боку 

ніби рамковий закон, який визначає загальні підходи до планування 

регіонального розвитку (РР), а з іншого містить низку норм для досить 

конкретних інструментів РР, зокрема про угоди щодо РР, які 

укладаються між КМУ та відповідною обласною радою. При цьому, 

угода носить універсальний характер і визначає порядок реалізації та 

фінансування регіональних стратегій розвитку, що сьогодні вступає у 

суперечність з нормами іншого закону, який дійсно є визначальним для 

планування, реалізації та фінансування РР – Закон «Про засади ДРП», 

який був ухваленим в 2015 році. 

Відповідно до нової концепції ДРП, яка визначається Законом 

«Про засади ДРП», відтепер планування РР має здійснюватися через 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5418
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ухвалення регіональних стратегій розвитку, які у свою чергу мають 

відповідати Державній стратегії регіонального розвитку (ДСРР), а 

реалізація політики РР в регіонах має здійснюватися за рахунок коштів 

державного бюджету України через фінансування проектів РР з 

Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Тобто, між двома 

чинними законами «Про СРР» та «Про засади ДРП» в частині 

планування та фінансування РР є конкуруючі норми, що створює 

складності у їх застосуванні. При цьому варто зауважити, що інструмент 

«всеохоплюючих» угод щодо РР по суті себе вичерпав, чинні угоди не 

фінансуються, нові не укладаються. 

Ще однією проблемою, яка потребує змін Закону «Про СРР», є 

проблема правового регулювання так званих «депресивних» територій. 

Поруч із загальними нормами регулювання РР Закон «Про СРР» ввів у 

обіг поняття «депресивних» територій, як територій з особливими 

проблемами розвитку, які потребують особливої уваги держави. Правда, 

не зважаючи на понад 10 років існування цього закону, так і не було 

підготовлено жодної програми подолання депресивності окремих 

територій. До того ж критерії для визначення «депресивності» територій 

є надто загальними і їх складно застосувати до різних типів територій, 

які потребують додаткової уваги від органів влади національного та 

регіонального рівнів. По суті, запроваджені у законі «Про СРР» такі 

інструменти, як угода щодо РР та «програми подолання депресивності» 

виявились не життєздатними, а території, які реально мають суттєві 

обмеження у можливостях розвитку залишаються не ідентифікованими 

та перебувають поза межами підтримки з боку держави та регіону. 

Отже, розглянемо можливі варіанти модернізації законодавства 

України щодо її регіонального розвитку. 

Виглядає доцільним підготувати законопроект комплексного 

характеру, який би гармонізував норми законів «Про СРР» та «Про 

засади ДРП», передбачав би відповідні зміни у статті 24-1 Бюджетного 

кодексу України та запроваджував певні стимули для нових 

підприємств, що відкриваються у територіях з особливими проблемами 

розвитку. Оскільки зміни до кодексів в Україні прийнято подавати 

окремими законопроектами, то мова може йти принаймні про пакет із 

трьох законопроектів: про внесення змін до закону «Про СРР»; про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України; про внесення змін до 

Податкового кодексу України. Що стосується змін закону «Про СРР», то 

тут варто суттєво змінити предмет правового регулювання закону в 

частині підходів до визначення мети та змісту угод щодо РР, які 
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укладаються між обласною радою та КМУ, а також запровадити нові 

підходи до визначення особливих типів територій, які мають значні 

проблеми у своєму розвиткові. Для цього варто використати досвід 

правового регулювання подібних проблем у країнах Європи, а також у 

США та Канаді. 

Також доцільним було б відмовитись від формату угоди про РР 

між обласною радою та КМУ, як загального документу, за якою 

розвиток області повністю забезпечується через виконання угоди, яка по 

суті не фінансується ні з національного, ні з регіонального рівня. Нові 

підходи до таких угод мають бути повністю синхронізовані із новими 

підходами до формування та реалізації ДРП, які зафіксовані у Законі 

«Про засади ДРП». Адже, за новими підходами, основним стратегічним 

планувальним документом для області визначено регіональну стратегію 

розвитку та план заходів з її реалізації, а фінансування проектів РР, які 

випливають із цих документів має здійснюватися за рахунок коштів 

ДФРР та частково з місцевих бюджетів. В цих умовах загальна угода 

щодо РР втратила свій зміст і фінансування з державного бюджету. 

Проте, відмовлятись від інструменту угод з обласними радами виглядає 

передчасним в умовах модернізації України, реалізації важливих 

інфраструктурних проектів, які стосуються низки регіонів. Саме тому, 

проект змін закону має передбачати укладання угоди лише в окремих 

випадках, а саме при реалізації великих проектів, які важливі одночасно 

і для держави і для регіону. При реалізації такого проекту кожна сторона 

бере на себе певні зобов‘язання організаційного та фінансового 

характеру. 

Ще один великий блок нових правових норм у цьому законі має 

стосуватись ідентифікації окремих типів територій, які мають 

обмеження в розвитку через низку об‘єктивних факторів. Нинішні норми 

закону стосуються лише загального поняття – депресивні території і то із 

дуже загальними підходами до визначення таких територій. Саме через 

це, а також відсутність реальних механізмів щодо розвитку таких 

територій, ці норми так і залишились нереалізованими. Проектом варто 

передбачити ідентифікацію кількох типів територій з особливими 

проблемами розвитку – від сільських територій із низькою щільністю 

населення до прикордонних районів, які знаходяться зараз біля кордонів 

з особливим режимом – це передусім райони на кордоні з РФ. Саме вони 

зараз остаточно втратили можливості розвитку через прикордонну 

торгівлю чи створення спільних виробництв із бізнесами сусідньої 

держави. Адже на фоні конфронтації у відносинах з РФ, ризиком 
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дестабілізації цих районів при можливій ескалації воєнних дій, криза 

місцевої економіки, демографії лише посилюється, а приватне 

інвестування є ризикованим і мало ймовірним. Тому без допомоги 

держави ці райони приречені на занепад, а це загроза безпеці держави. 

Враховуючи норми закону «Про засади ДРП», які визначають 

підходи до стратегічного планування розвитку областей, проектом 

закону було б важливо передбачити, що статус території з особливими 

проблемами розвитку може надаватись на рівні регіону – рішенням 

обласної ради та на національному рівні – рішенням КМУ. В залежності 

від того, який орган приймає рішення щодо статусу території з 

особливими проблемами розвитку, визначається механізм підтримки 

розвитку такої території. Тому, у випадку надання статусу території на 

національному рівні, питання планування та фінансування підтримки 

розвитку такої території може бути включено до угоди щодо РР, також 

до таких територій можуть застосовуватись додаткові стимули з боку 

держави, починаючи з фінансування проектів розвитку, проектів 

соціальної інфраструктури і надання певних пільг для підприємств, які 

починають свою діяльність у цих територіях. Для територій, яким 

надано статус на регіональному рівні передбачається обов‘язкове 

включення цих територій у пріоритети області, ухвалення регіональних 

програм для стимулювання розвитку цих територій. 
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ЯКІСТЬ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ І ВСЕОСЯЖНИМ 

РОЗВИТКОМ ГРОМАДИ 

 

У багатьох країнах світу за останні кілька десятиліть значно 

посилилася різнорідність видів зайнятості. Масштаби нестандартних 

видів зайнятості суттєво зросли, в той час як частка стандартних 

робочих місць із зайнятістю в режимі повного робочого дня і на умовах 

безстрокового договору зменшилася. Ці питання підкреслюють 
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важливість збору та аналізу більш систематизованої інформації про 

якість зайнятості, покликаної доповнити традиційні кількісні показники 

ринку праці задля забезпечення «розумного», сталого і всеосяжного 

розвитку територіальних громад [1]. В табл. 1 представлені аспекти 

статистичної основи оцінювання якості зайнятості, узагальнені за [5, 6].  

Таблиця 1 – Аспекти статистичної основи оцінювання якості 

зайнятості 
Напрями 

оцінювання 
Характеристика 

Безпека та 

етика 
зайнятості 

Охоплює одночасно фізичну безпеку і умови праці на робочому місці, 

фізичне здоров‘я і психічне благополуччя, а також права індивіда і 
поводження з ним в сфері зайнятості. Фізичне благополуччя і дотримання 

міжнародно-визнаних прав людини і конвенцій з питань праці мають 

суттєво важливе значення для забезпечення високої якості зайнятості. 
Показники забезпечують отримання загальної інформації про виробничий 

травматизм, такі форми праці, як дитяча і примусова праця, а також 

несправедливе поводження з робітниками. 
Доход і пільги 
від зайнятості 

Концепція доходу від зайнятості в широкому тлумаченні включає в себе 
заробіток працівників (заробітну плату і деякі не пов‘язані з заробітною 
платою пільги), а також дохід від самозайнятості. Матеріальний добробут 
більшості людей залежить від їх доходу від зайнятості. Крім того, люди 
вважають важливим фактором не тільки плату за свою працю, але і 
оплачувану відпустку, медичне страхування та інші пільги, пов‘язані з їх 
роботою, коли задаються питанням про те, «що являє собою гарна робота» 
[3]. 

Тривалість 
робочого часу і 
поєднання 
трудової 
діяльності та 
особистого 
життя 

Охоплює різні аспекти використання робочого часу і поєднання трудової 
діяльності та особистого життя. Під робочим часом розуміється час, 
пов‘язаний із продуктивною діяльністю, і його графік протягом 
досліджуваного періоду. Забезпечує виявлення елементів трудової 
діяльності, які потенційно вступають в конфлікт з іншими аспектами життя 
або полегшують поєднання трудової діяльності та особистого життя. 

Стабільність 
зайнятості та 
соціальний 
захист 

Стосується того, наскільки велика ймовірність втрати особою своєї роботи, 
а також ступеня сталості роботи і тривалості трудового стажу, статусу в 
зайнятості і формального або неформального характеру зайнятості. 
Інформація про суб‘єктивно оцінену стабільність роботи є одним з 
важливих елементів, що доповнює наявну інформацію за досить 
об‘єктивними показниками стабільності зайнятості, наприклад відсотком 
строкових контрактів. Соціальний захист може мати різні форми, 
включаючи страхування на випадок безробіття, пенсійне забезпечення і 
медичне страхування [2].  

Соціальний 
діалог 

Ефективний соціальний діалог є однією з попередніх умов здорових 
відносин у сфері зайнятості, які в свою чергу сприяють поліпшенню інших 
аспектів якості зайнятості. Соціальний діалог включає в себе всі типи 
переговорів, консультацій або просто обміну інформацією між 
представниками урядів, роботодавців і працівників з питань, що 
становлять взаємний інтерес щодо розроблення економічної та соціальної 
політики. 
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Продовження табл. 1 
Напрями 

оцінювання 
Характеристика 

Підвищення 
кваліфікації та 
професійне 
навчання 

Незважаючи на довгострокову тенденцію зростання середнього рівня 
кваліфікації працівників, спостерігається тенденція до поляризації 
професійної кваліфікації. Працівники з низьким рівнем кваліфікації будуть 
стикатися з дедалі більшими проблемами при пошуку роботи і в той же час 
повинні будуть йти на поступки з точки зору оплати праці, стабільності 
зайнятості та умов праці [2]. Але, не тільки низький рівень кваліфікації 
часто супроводжується низьким рівнем якості зайнятості: якщо працівник 
не може використовувати набуті навички в роботі, це може привести до 
зниження рівня добробуту і почуття незадоволеності. 

Відносини, 
пов‘язані з 
зайнятістю, і 
трудова 
мотивація 

Відносини, пов‘язані з зайнятістю, і трудова мотивація з точки зору 
окремого працівника не тільки безпосередньо впливають на його здоров‘я і 
благополуччя, але також є ключовими факторами досягнення високих 
рівнів стійкості роботи. Працівники, які мають достатній ступінь 
автономності на робочому місці, здатні впливати на організаційні рішення 
і не працюють в надмірно інтенсивному режимі, будуть характеризуватися 
більш високим рівнем мотивації та самовіддачі і будуть в меншій мірі 
схильні до передчасного виходу з ринку праці. Соціальна підтримка також 
має великий вплив на добробут працівників і в той же час є важливим 
чинником подолання складних ситуацій на робочому місці [4]. 

 

Важливо відзначити, що порядок перерахування елементів 

оцінювання не передбачає ніякої ієрархії, кожен з них може вважатися в 

рівній мірі важливим. Зацікавлені структурні підрозділи органів 

місцевого самоврядування можуть використовувати відповідні 

компоненти статистичної основи оцінювання якості зайнятості виходячи 

зі своїх потреб, пов‘язаних із розробкою політики зайнятості в 

територіальних громадах. 
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КЛЮЧОВІ ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ 

В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ 

 

Сучасні глобалізаційні процеси й змінність міжнародного 

середовища вимагає від країн спроможності вчасно реагувати й вміти 

адаптовуватись до змін, захищати й відстоювати власні державні 

інтереси у сфері міжнародних відносин. 

Національна безпека держави є на сьогодні ключовою сферою, на 

захист якої має бути спрямована державна політика. Визначальною 

складовою національної безпеки є економічна безпека як економічний 

базис реалізації державної політики. Нестабільність зовнішнього 

середовища й неефективність функціонування вітчизняної економіки 

потребує дослідження потенційних та реальних загроз національній 

безпеці в економічній сфері й формування виваженої державної політики 

у заданому напрямі з метою попередження та протидії негативному 

впливу зовнішніх та внутрішніх факторів задля стимулювання 

соціально-економічного розвитку держави і забезпечення добробуту 

громадян країни. 

Для визначення поняття «загроза» доцільно звернутись до 

досліджень провідних науковців в галузі державного управління в сфері 

національної безпеки. Зокрема Г.П. Ситник зауважує, що при визначенні 

категорії «загроза» визначальну роль відіграє якість та повнота забраної 

інформації про явища та процеси, які породжують загрози [1, с. 135]. 

Також загрозу можна визначити як безпосередню можливість заподіяння 

збитку, зазіхання на надбання. цінності, інтереси, що охороняються 

правом [2, с. 72]. 
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У Законі України «Про основи національної безпеки України» 

поняття загрози національній безпеці визначено як наявні та потенційно 

можливі явища і чинники, що створюють небезпеку життєво важливим 

національним інтересам України http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-

15[3]. 

Визначення переліку загроз, які реально можуть вплинути 

негативно на національну економіку є головним завданням в процесі 

гарантування безпеки в економічній сфері. [4, с. 11]. 

В. В. Мартиненко виділяє такі ключові загрози національній 

безпеці в економічній сфері: 

1. Нестабільність світової економічної системи що веде до 

диспропорцій у світової торгівлі та інвестиційних потоках та значна 

тривалість періодів дефіцитної бюджетної політики краї-лідерів, різкі 

коливання валютних курсів, відсоткових ставок та індексів фондових 

ринків.  

2. Кризові явища у світовій економіці, що мали переважно 

національний характер, міжнародні наслідки й потенційно глобальний 

характер.  

3. Експансія країн-лідерів на ринки найбільш слабких країн, 

руйнування місцевої економіки та експортуванням чужих 

соціокультурних цінностей.  

4. Дефіцит ресурсів, зокрема енергетичних, провокує зростання 

цін на паливо та викликає істоті зміни у структурі споживання населення 

в переважній більшості країн світу [5, с. 40–41]. 

В законі України «Про основи національної безпеки в Україні» 

чітко визначені загрози національній безпеці в економічній сфері, проти 

ми вважаємо за необхідне наголосити на потребі дослідження 

потенційних загроз, які впливатимуть на соціально-економічний 

розвиток держави під впливом процесів глобалізації. По перше - це 

посилення демографічної кризи, в тому числі зростання кількості 

безробітних й нелегальних мігрантів. По друге – активізація міжетнічних 

та релігійних конфліктів. По третє – зростання масштабу природних та 

техногенних катастроф. Окремо слід наголосити на необхідності 

підвищення якості освітніх та медичних послуг й рівня добробуту 

населення. 

Існуючі й потенційні загрози національній безпеці в економічні 

сфері потребують комплексу заходів та підготовки пропозицій щодо 

формування відповідної державної політики та підготовки нормативно-

правової бази. що ї буде предметом подальших наукових досліджень. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15


«Емерджентність економічних систем у сфері управління  
суспільним розвитком» 

 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

18-19 квітня 2018 р., м. Черкаси 

62 

Література: 
1. Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної 

безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади). К. : НАДУ, 

2011. 730 с. 

2. Геополітика і національна безпека: словник термінів /уклад.: 

Г.П. Ситник, Ю.В. Богданович, М.Ф. Єжеєв. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 

232 с. с. 72]. 

3. Закон України «Про основи національної безпеки України» 

URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15. 

4. Бобох Н. М., Протасюк Г. А. Основні загрози економічній 

безпеці України в умовах кризових явищ. Проблеми інноваційно-

інвестиційного розвитку. 2014. № 6. С. 10–18. 

5. Мартиненко В. В. Загрози економічній безпеці України в 

контексті викликів глобалізації. Економічний часопис − ХХІ. 2011. № 7–

8. С. 40–43. 

 

 

 

Хлівнюк Д.В., Савченко В.С. 

магістри спеціальності «Фінанси, банківська  

справа та страхування» 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ 

 

Ефективність функціонування регіонів, здатність місцевих органів 

влади забезпечити соціальні гарантії населенню – залежать від 

узгодження всіх етапів відтворення, як основи внутрішньої 

збалансованості елементів макроекономічної відтворювальної системи 

України.  

Питання регіонального розвитку в контексті відтворювального 

підходу особливо актуальне в сучасних умовах, коли відбувається пошук 

балансу між ринковими методами управління й державними 

перетвореннями на рівні децентралізації влади. 

Взаємозв'язки, які виникають у процесі виробництва, розподілу, 

обміну й споживання є предметом теорії суспільного відтворення, що в 

умовах адміністративно-розподільної системи була методологічною 

основою державного планування. У той же час сукупний суспільний 

продукт, його структура, національний дохід та його розподіл, 
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показники ефективності розвитку й їхнє пропорційне співвідношення, в 

умовах теорії розширеного відтворення, у часи командної економіки, 

досліджувалися з позицій народногосподарського рівня, у той час, як 

регіональним аспектам увага не приділялася взагалі.  

По суті, управління на регіональному рівні зводилося до розробки 

комплексного плану соціально-економічного розвитку, що являло собою 

міну-копію народногосподарського плану. Вихідними параметрами для 

визначення напрямків соціально-економічного розвитку регіону були 

загальнодержавні показники на основі яких розраховувалися показники 

розвитку інфраструктурних об'єктів регіону. 

Основою регіонального відтворення є фінансова забезпеченість 

регіону та результати його господарської діяльності, що визначає 

міжрегіональні господарські зв'язки в межах єдиного фінансового 

простору, які сприяють переміщенню товарів і послуг у державі.  

Основними змістовними характеристиками відтворення в регіоні 

є: незалежність та автономність; фактори впливу на стан й розвиток; 

інноваційність; пропорційність та збалансованість розвитку в просторі.  

Отже, регіональне відтворення характеризує регіон із погляду: 

зовнішніх і внутрішніх зв'язків; конкретних факторів, умов виробництва; 

окремих виробничих складових тощо. Воно спрямовано на відтворення 

виробничого та фінансового потенціалу, підтримку й поліпшення 

соціальних складових, рівня та якості життя населення регіону, 

забезпечення його соціально-економічного розвитку, а показники 

відтворювального процесу характеризують регіон із позиції його 

конкурентоспроможності.  

Регіональне відтворення передбачає підвищення відповідальності 

місцевих органів влади за досягнення загальноекономічних, 

структурних, соціально-економічних та інших пропорцій, забезпечення 

інвестиційної привабливості регіону та результати господарювання.  
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РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА И СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ У 

ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН НАДНЕПРЯНСКОЙ УКРАИНЫ НА 

РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ. 

 

Важное место в изучении экономической истории государства и 

его отдельных административно-территориальных единиц, с присущими 

им природно-географическими характеристиками, занимает анализ 

воспроизводства и размещения трудовых ресурсов, сложившегося 

разделения труда, структуры занятости населения и характера его 

хозяйственной деятельности в границах определенного способа 

производства.  

Нужно сказать, что степень разделения труда и структура 

занятости населения являются, во многом, показателем уровня развития 

производительных сил и экономики страны, как в региональном, так и в 

общенациональном масштабах. 

Несмотря на структурообразующий характер и фундаментальные 

признаки, присущие указанной научной проблеме, на ее значимость в 

изучении истории развития всероссийского рынка и рыночных 

отношений пореформенного времени, она пока не стала, за небольшим 

исключением, предметом специальных исследований. 

В сообщении ставится задача раскрыть размещение трудовых 

ресурсов в сельской и городской местности девяти губерний 

Наднепрянской Украины, а также осветить сложившееся разделение 

труда и структуру занятости у восточных славян Наднепрянщины на 

рубеже XIX-XX вв. 

Следует отметить, что экономически активная часть населения 

Наднепрянской Украины, в пореформенное время, являлась не только 

ключевым фактором общественного производства на местах, но и 

важным источником формирования и развития Всероссийского рынка 

труда, включавшего в себя региональные и отраслевые составляющие.  
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Нужно также сказать, что развитие указанного рынка труда, в 

пореформенный период, значительно осложнялось правительственной 

политикой сдерживания свободной трудовой миграции, следствием чего 

стало развитие нелегальной миграции. Одним из важных центров 

притяжения мигрантов, во второй половине XIX в., являлось Северное 

Причерноморье (Новороссия). 

За период с 1858 по 1897 год численность населения девяти 

губерний Наднепрянской Украины возросла с 13,0 млн человек 

(мужчины составляли 46,7 %, а женщины – 53,3 %) до 23,4 млн человек, 

то есть на 80 % (мужчины стали составлять 50,3 %, женщины – 49,7 %). 

Численность экономически активного (занятого) населения 

Наднепрянщины, за указанный период, выросла с 3,3 млн до 5,9 млн чел, 

то есть на 78,8 % и стала составлять 25,4 % от всех ее жителей (мужчины 

составляли 20,9 %, женщины – 4,5 %). Количество иждивенцев, членов 

семей, на указанной территории, составляло 17,5 млн чел. обоего пола. 

Среди всего населения Наднепрянской Украины численность 

восточных славян, в конце XIX в., достигала 20 млн чел. об. п. (85,3 %), 

в частности, украинцы составляли 17 млн чел. (72,6 %), русские – 

2,8 млн (11,8 %), белорусы – 0,2 млн чел. (0,9 %). Что же касается 

экономически активной части восточных славян, то она достигала 5 млн 

чел. об.п. и составляла 82,8 % от всего занятого населения указанной 

территории. В частности, украинцы составляли 3,8 млн. чел. (64,6 %), 

русские – чуть более 1 млн. чел. (17,3 %) и белорусы – 51,1 тыс. чел. 

(0,9%). Удельный вес занятых, входивших в состав этногруппы, 

составлял 24,6 % от всех жителей рассматриваемой территории, на 

иждивении которых находилось 15,1 млн чел., членов семей. 

Подавляющее количество занятых восточных славян проживало в 

сельской местности, где они составляли почти 4 млн чел. (80,5 %). В 

городах их численность достигала 1 млн чел. (19,5 %). Занятые 

мужчины, входившие в указанную этногруппу, составляли 4 млн чел. 

или 82,4 % от всего занятого населения, женщины, соответственно – 

0,9 млн чел. (17,6 %). В уездах (без городов) занятые мужчины 

составляли 3,4 млн. чел. (68,3 %), женщины – 0,6 млн. (12,2 %). В 

городах, соответственно – 0,7 млн чел. (14,1 %) и 0,3 млн. чел. (5,4 %).  

Удельный вес занятых восточных славян, проживавших в 

сельской местности Наднепрянщины, относительно всего занятого 

сельского населения, составлял 86,8 %, в том числе, украинцев – 75,3 %, 

русских – 10,5 %, белорусов – 1 %.  
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Удельный вес занятых восточных славян, обитавших в 

138 городах Наднепрянщины, относительно всех занятых горожан, 

составлял 69,5 %, в том числе, русских – 39,5 %, украинцев – 29,4 %, 

белорусов – 0,6 %. 

Занятые украинцы, в границах Наднепрянской Украины, 

превышали численность занятых русских, в целом, в 3,8 раза, в сельской 

местности – в 7,4 раза. В городской же местности занятые русские 

составляли почти 40 % от всех занятых горожан, превышая численность 

занятых украинцев в 1,4 раза. 

На рубеже XIX-XX вв. почти треть занятого городского 

населения Наднепрянщины (444,2 тис. чел. или 32,2 %), проживала в 

девяти губернских центрах (городах) и составляла 7,5 % от всего 

занятого населения Наднепрянской Украины. Все занятые мужчины, в 

указанных городах, составляли 313,5 тыс. чел. (70,6 %), женщины – 

130,7 тыс. (29,4 %). Приведенные данные свидетельствуют о том, что 

удельный вес занятых женщин в губернских городах, относительно 

мужчин, был значительно выше в сравнении с соотношением, 

существовавшим между ними в сельской и городской местности 

Наднепрянщины (138 городах).  

Численность занятых восточных славян обитавших, в конце 

XIX в., в губернских городах Наднепрянщины, превышала 336,8 тыс. 

чел., что составляло 75,8 % от всех занятых жителей указанных городов, 

в частности, украинцы составляли – 115,4 тыс. (26 %), русские – 

217,7 тыс. (49 %), белорусы – 3,7 тыс. чел. (0,8 %). Занятые мужчины, 

входившие в состав этногруппы, в губернских центрах, составляли 

230,4 тыс. чел. (68,4 %), женщины – 106,4 тыс. (31,6 %). Доля занятых 

женщин, в указанных городах, составляла почти треть от занятых 

мужчин и была самой высокой в сравнении с соотношением, 

существовавшим между ними в сельской и городской местности 

Наднепрянщины.  

Детальные данные о хозяйственной и другой общественно 

значимой деятельности восточных славян Наднепрянщины, нашедшие 

свое детальное отражение в таблицах, свидетельствуют о том, что по 

количеству экономически активного населения в 36-ти (56,3 %) из 64-х 

крупных направлений деятельности доминировало русское население, а 

в 28 (43,7 %) – преобладали украинцы. 

Украинцы, как етнос, на территории Наднепрянской Украины, 

сыграли решающую роль в развитии сельскохозяйственного сектора 

экономики и сопутствующих промыслов, русские же преуспели в 
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создании промышленного сектора и связанной с ним инфраструктуры. 

Примерно в равной мере указанные этносы были заняты на транспорте, в 

строительстве, а также в других сферах трудовой деятельности. 

Белорусы, невзирая на малочисленность, внесли весомый вклад в 

развитие целого ряда направлений хозяйственной деятельности, что 

особенно проявилось на Юге и Левобережье Наднепрянщины. 

Приведенные в сообщении статистические данные могут быть 

использованы как фундамент и исходные положения при изучении роли 

восточных славян в развитии производительных сил и занимаемом месте 

в системе общественного разделения труда в Наднепрянской Украине в 

ХХ - начале XXI вв. В процессе изучения и освещения указанных 

вопросов, наряду с прочими источниками, могут быть активно 

использованы материалы всесоюзних и всеукраинских переписей 

населения. 
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СЕКЦІЯ 2 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ 

СИСТЕМИ 
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ 

РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Грошово-кредитна політика сприяє досягненню 

загальноекономічних цілей, дозволяє мінімізувати кризові економічні 

явища та покращувати соціально-економічний розвиток. 

Теоретичні та практичні засади реалізації грошово-кредитної 

політики висвітлювали у своїх дослідженнях: Вєтрова І.В., Галушко 

Ю.П., Корнєєва Ю.В., Пономаренко А.А., Швайко М.Л. [2; 3; 5; 6; 9].  

Разом із тим, слід зазначити, що подальшого розвитку потребують 

питання, пов‘язані із розробкою рекомендацій стосовно оптимізації 

грошово-кредитної політики України в сучасних умовах. 

Серед основних підходів до визначення категорії «грошово-

кредитна політика» найбільш поширені її розуміння, як: один із 

альтернативних видів політики уряду, що спрямовується на вплив на 

процентні ставки і валютні курси, загальніше – на умови фінансових 

ринків і їхні зв‘язки з реальною економікою [1]; система заходів із 

регулювання грошової пропозиції за її кількістю, структурою, рівнем 

процентних ставок, ціною і обсягом кредитів, спрямованих на 

економічне зростання країни, стримування інфляції, забезпечення 

стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості 

населення, регулювання платіжного балансу з метою задоволення 

суспільного попиту на гроші [2]; упорядковане в часі та цілеспрямоване 

використання грошово-кредитних інструментів, спрямоване на 

досягнення цілей економічного зростання [3]. 

Розповсюдженим є використання дослідниками і поняття 

«монетарна політика». Цікавим є те, що більшість науковців трактують 

це поняття, як тотожне поняттю «грошово-кредитна політика». Такі 
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підходи можна зустріти у роботах Гудзоватої О.О., Корнєєвої Ю.В., 

Пономаренко А.А., Хорошевої А.С., Швайко М.Л. [4; 5; 6; 8; 9].  

Грошово-кредитна політика впливає на стан грошового ринку (як 

на грошову пропозицію, так і на грошовий попит), а отже і на економіку 

шляхом застосування відповідних інструментів: регулювання норм 

обов‘язкових резервів для комерційних банків; процентна політика; 

політика рефінансування комерційних банків; політика управління 

золотовалютними резервами та ін. 

В практиці реалізації грошово-кредитної політики прийнято 

виділяти її основні режими, які забезпечують дієвість самої політики, а 

сутність кожного базується на виборі обраного Національним банком 

номінального показника: монетарне таргетування (таргетування 

грошових агрегатів); таргетування обмінного курсу; інфляційне 

таргетування [1].  

Постановою Правління НБУ від 18 серпня 2015 р. №541 «Про 

основні засади грошово-кредитної політики на 2016-2020 роки» 

визначено основні напрями грошово-кредитної політики України на 

зазначений період: 

– дотримання кількісних цілей щодо інфляції; 

– зміни ключової процентної ставки грошово-кредитної політики 

(синхронізованою з обліковою ставкою) – процентної ставки за 

операціями Національного банку, що мають найбільший вплив на стан 

грошово-кредитного ринку; 

– беззаперечна пріоритетність досягнення та підтримання цінової 

стабільності порівняно з іншими цілями та завданнями грошово-

кредитної політики; 

– режим плаваючого обмінного курсу. Обмінний курс значною 

мірою визначатиметься ринковими умовами без попереднього 

встановлення бажаного або прогнозного значення;  

– перспективний характер прийняття рішень, які ґрунтуються на 

макроекономічній основі. Рішення щодо параметрів грошово-кредитної 

політики ґрунтуються на комплексному макроекономічному аналізі та 

прогнозі; 

– прозорість діяльності Національного банку;  

– інституційна, фінансова та операційна незалежність 

Національного банку [7].  

Безперечно, успішність проголошених стратегічних напрямів 

досягнення мети грошово-кредитної політики України будуть 

забезпечувати обґрунтовані і дієві монетарні інструменти, такі як: 



«Емерджентність економічних систем у сфері управління  
суспільним розвитком» 

 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

18-19 квітня 2018 р., м. Черкаси 

70 

подальша лібералізація валютного законодавства, ефективна політика 

управління державним боргом, ефективна реалізація політики 

інфляційного таргетування, підвищення довіри населення до банківської 

системи. 

Таким чином, грошово-кредитна політика України є надзвичайно 

важливим інструментом регулювання соціально-економічного розвитку 

економіки. І підвищення її дієвості, ефективності дозволить 

стабілізувати ситуацію в грошово-кредитній сфері, а також забезпечить 

позитивний вплив на виконання основних завдань розвитку країни в 

цілому. 
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ВІРТУАЛЬНІ БАНКИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Взaємодiя бaнкiвських устaнов з клiєнтaми бaзується не лише нa 

рiзномaнiттi оперaцiй, послуг, сервiсiв, можливостей, a i шляхом 

впровaдження сучaсних комп‘ютерних i Iнтернет-технологiй. Зa їх 

допомогою скорочується чaс обробки iнформaцiї, з‘являється 

можливiсть провести комплексну aвтомaтизaцiю дiяльностi, розробити 

мехaнiзми дистaнцiйного обслуговувaння клiєнтiв i знов зaпропонувaти 

новий aсортимент послуг вже з електронного обiгу грошей. 

Сучaснi клiєнти бaнкiв − це фiзичнi тa юридичнi особи, в життя тa 

дiяльнiсть яких вбудовaнa мобiльнiсть, iнтерaктивнiсть i рiзномaнiтнi 

електроннi комунiкaцiї. Вони з легкiстю зможуть користувaтися 

фiнaнсовими послугaми вiд оперaторa зв‘язку, тaк сaмо як i вiд устaнови 

бaнку. Тaкa ситуaцiя вимaгaє вiд бaнкiв розробки нових стрaтегiй 

розвитку електронного бiзнесу. Бaнкaм необхiдно перестaти думaти про 

трaдицiйнi кaнaли обслуговувaння клiєнтiв i зрозумiти, що всi вони 

орієнтовані на електронні технології [1]. 

Розвиток сучaсних iнформaцiйних комунiкaцiйних технологiй 

сприяв створенню глобaльних комп'ютерних мереж, що дозволили 

сформувaти єдиний iнформaцiйний простiр. 

Появa мережi Iнтернет зaбезпечило формувaння нових форм 

виробничої кооперaцiї. Нa рубежi ХХ-ХХI столiть з'явилося поняття 

«вiртуaльне пiдприємство» (ВП), яке вперше було введено в моногрaфiї 

«Вiртуaльнa корпорaцiя», опублiковaнiй в 1992 роцi [2]. 
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Вiртуaльне пiдприємство (ВП) являє собою мехaнiзм виробничої 

кооперaцiї, зaсновaний нa використaннi iнтернет-технологiй, 

прогресивних методiв оргaнiзaцiї виробництвa, логiстики тa зaбезпечує 

пiдвищення конкурентоспроможностi в сучaснiй «iнформaцiйної» 

економiцi.  

Зa aнaлогiєю з поняттям вiртуaльного пiдприємствa з'явилося 

поняття вiртуaльного бaнку (net-only bank). Створенню першого 

повнiстю вiртуaльного бaнку передувaло впровaдження систем 

дистaнцiйного обслуговувaння клiєнтiв. Зокремa, iнтернет-бaнкiнгу, (On-

line banking- e-banking-Internet banking) (IB) - нaдaння бaнкiвських 

послуг через електроннi кaнaли передaчi iнформaцiї, в тому числi через 

Internet нaбуло широкого поширення в свiтi [3]. 

Iнтернет бaнкiнг є сьогоднi невiд'ємною чaстиною будь-якої 

бaнкiвської устaнови. On-line banking вiдкрив клiєнтaм бaнку новi 

можливостi, тож клiєнти бaнкiв все рiдше використовують офлaйновi 

послуги i вiдвiдують офiси бaнку тiльки при гострiй потребi[4]. 

В теперiшнiй чaс, в бaнкaх Укрaїни, якi впровaдили Iнтернет-

бaнкiнг, доступнi тaкi види Iнтернет-послуг, як перевiркa зaлишкiв зa 

рaхункaми; грошовi перекaзи, як в Укрaїнi, тaк i зa кордон; отримaння 

виписок зa рaхункaми; сплaтa рaхункiв; оформлення депозиту; 

конвертaцiя вaлюти; зaмовлення додaткових плaтiжних кaрт, тa ін. [5]. 

Проведений aнaлiз стaну нaдaння Iнтернет-послуг в Укрaїнi 

свiдчить, що бaнки Укрaїни почaли aктивно впровaджувaти можливостi 

Iнтернет-бaнкiнгу в свою прaктику нaдaння бaнкiвських послуг, 

вiдносно, нещодaвно. Тaкa ситуaцiя викликaнa перш зa все 

проблемaтичнiстю технiчної реaлiзaцiї системи Iнтернет-бaнкiнгу, що 

пов‘язaне зi склaднiстю тa високою вaртiстю зaхисту iнформaцiї. 

Внaслiдок цього iснує певнa обмеженiсть колa дистaнцiйних оперaцiй. 

22 листопада 2017 року був запущений проект «Monobank», який 

позиціонує себе як «банк без відділень», банк здатен виконувати всі 

базові банківські операції :залучення депозитів, надання кредитів та 

ведення коресподентських рахунків. [6] 

Проте, в банківському законодавстві України не передбачено 

створення таких фінансових установ. Тому одразу гостро стало питання 

верифікації клієнтів, адже згідно з законодавством України повинно 

здійснюватися працівником банку, в той час, як картки до клієнтів 

доставляв кур‘єр. Протягом місяця це питання владнали, та НБУ дав 

роз‘яснення, що це не обов‘язково має відбуватися у фронт-офісі банку. 
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Банк надає послуги з порівняно низькими комісійними витратами 

для споживачів, через відсутність відділень (не витрачаються кошти на 

обслуговування). 

Отже, в кризовий перiод бaнкiвської системи стала можливa появa 

повнiстю вiртуaльних бaнкiв, aле це вaжко, як для бaнкiрiв з точки зору 

ризикiв, тaк i для споживaчiв бaнкiвських послуг, якi тiльки-но 

«звиклися» з простотою Iнтернет-бaнкiнгу. 
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Стаття присвячена висвітленню сутності, змісту та мети такого 

поняття як депозитарні розписки, що є впливовим фінансовим 
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інструментом. Проаналізовано важливість і використання в сучасних 

умовах. Акцентується увага на розкритті самого поняття, його змісту та 

застосуванні. 

Зі становленням ринкової економіки постала необхідність 

залучення інвестицій для потреб українських компаній. При цьому все 

більшої актуалізації набуває використання іноземних інвестицій. У такій 

ситуації зростає роль і значення інструментів, що дозволяють 

українським підприємствам виходити зі своїми цінними паперами, 

зокрема акціями, на міжнародний фондовий ринок. Таким інструментом 

на сьогоднішній день є депозитарні розписки. 

У загальному розумінні депозитарна розписка − це цінний папір, 

що має похідний характер і випускається авторитетним депозитарним 

банком у формі сертифікату на акції іноземного емітента. 

Це еквівалент цінних паперів іноземного емітента, що 

випускається американським банком-депозитарієм, який засвідчує право 

на акції неамериканської компанії і торгується на фондовому ринку 

США та Європи за місцевими торговими процедурами у вигляді 

американських депозитарних розписок ADR (American Depository 

Receipts) і глобальних депозитарних розписок GDR (Global Depository 

Receipts) відповідно. Існує ще один вид депозитарних розписок – EDR 

(European Depository Receipts), що деноміновані в євро. 

Уперше депозитарні розписки (Depository Receipts, DR) з‘явилися 

на ринку в 1927 році, коли Великобританія заборонила вивезення акцій 

національних компаній за кордон. Американським кредитним 

організаціям у 30-х роках також було заборонено розміщувати свої 

активи в акції зарубіжних компаній. У відповідь на цю заборону було 

створено альтернативний похідний фінансовий інструмент – 

Американські депозитарні розписки (ADR) − цінні папери у формі 

сертифікатів, випущених американським банком, що засвідчують право 

покупця депозитарних розписок на відповідну кількість акцій компанії, 

яка розмістила частину своїх акцій на зберігання в депозитарій 

американського банку. Остаточно нормативні умови випуску 

депозитарних розписок оформилися в 1955 році і були доопрацьовані у 

80-х з метою розширення ринку. 

Депозитарні розписки є повноцінним фінансовим інструментом 

національного ринку. Так, АДР, як і будь-які інші цінні папери США, що 

випускаються на американському фондовому ринку, оцінюються і 

котируються у доларах США, продаються або на фондових біржах, або 

на позабіржовому ринку і мають відповідати стандартам США. АДР 
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реєструються в Комісії з цінних паперів США (SEC). Вимоги щодо 

реєстрації й надання фінансової звітності є однаковими як для 

депозитарних розписок, так і для звичайних акцій, які котируються на 

біржах США. Втім, для деяких програм депозитарних розписок 

надаються пільги, які не поширюються на звичайні акції. 

На противагу безпосередньому випуску іноземних акцій 

розміщення акцій через такий інструмент, як депозитарні розписки, має 

вагомі переваги як для емітентів, так і для інвесторів. 

Перевагою механізму депозитарних розписок для емітента є те, 

що: 

• депозитарні розписки дають емітентові можливість уникнути 

чинних у певних країнах обмежень на вивіз цінних паперів за кордон і 

продавати цінні папери іноземним інвесторам навіть у тому випадку, 

коли їх реальний продаж заборонений або обмежений чи надмірно 

жорстко регулюється; 

• емітент не зобов'язаний керуватися всіма законодавчими 

вимогами країни, у якій перебувають в обігу випущені через депозитарні 

розписки акції; 

• депозитарні розписки розширюють інвестиційну базу іноземних 

випусків акцій, лозаяк дають змогу інституційним інвесторам, які 

підлягають обмеженням на вкладення в іноземні цінні папери, 

здійснювати інвестування в акції емітентів інших країн; 

• випуск іноземних акцій через депозитарні розписки створює 

можливість уникнути проблеми зворотного припливу капіталу, яка 

постає за безпосереднього випуску іноземних акцій; 

• депозитарні розписки мають подвійне застосування − вони 

можуть використовуватися як для залучення фінансування, так і для 

ефективного крос-лістингу акцій на більшій кількості іноземних ринків; 

• депозитарні розписки підвищують ліквідність акцій емітента на 

внутрішньому і міжнародних ринках за рахунок поліпшення іміджу 

компанії і визнання її серед інвесторів. 

Інвестори застосовують цей інструмент тому, що депозитарні 

розписки полегшують їм диверсифікацію портфеля, а інвестування в них 

має низькі трансакційні витрати. Вони дають змогу уникнути ризиків 

перереєстрації прав власності на цінні папери емітентів, зареєстрованих 

у країнах з недостатньо розвинутими ринками, і, певною мірою, 

валютних ризиків, позаяк забезпечують отримання дивідендів у 

національній валюті інвестора. Крім того, постійний попит на такі 

фінансові інструменти підтримується існуванням у багатьох країнах 



«Емерджентність економічних систем у сфері управління  
суспільним розвитком» 

 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

18-19 квітня 2018 р., м. Черкаси 

76 

регулятивних обмежень на зовнішні портфельні інвестиції для 

інституцій них інвесторів. Як відомо, ліміти інвестицій в іноземні активи 

встановлюються для пенсійних фондів, страхових компаній і взаємних 

фондів. Купуючи депозитарні розписки, інституційні інвестори дістають 

можливість обійти обмеження на купівлю і володіння іноземними 

цінними паперами. Таким чином, депозитарні розписки є гнучким і 

привабливим інструментом виходу акціонерних компаній на фінансові 

ринки інших країн. 

Отже, було розкрито визначення та сутність досить важливого 

поняття як «депозитарні розписки». Висвітлено коротку характеристику, 

мету, а також важливість депозитарної розписки як інноваційного 

фінансового інструменту. 
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1 Борщ Л. М. Інвестування: теорія та практика : навч. посібн. / 

Л.М. Борщ, СВ. Герасимова. − вид. 2-ге, [перероб. та доп.]. − К. : Вид-во 

"Знання", 2007. − 685 с. 

2 Вінник О. М. Інвестиційне право : навч. посіб. / О. М. Вінник. − 

К. : Атіка, 2001 − 264 с. 

3 Коссак В. М. Іноземні інвестиції в Україні / В. М. Коссак. − 

Львів : Центр Европи, 1996. − 216 с. 

4 Сазонець І. Л. Інвестування: міжнародний аспект : навч. посіб. / 

І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. − К. : ЦУЛ, 2007. − 272 с. 

5 http://westudents.com.ua/glavy/99010-zagalna-harakteristika-

depozitarnih-rozpisok.html (28.03.2018) 

6 http://pidruchniki.com/finansi/perevagi_finansuvannya_investuvanny

a_cherez_mehanizm_depozitarnih_rozpisok (28.03.2018) 

 

 

 

Гайдук А.О. 

студентка 3 курсу спеціальності «Економіка підприємства» 

Чернігівський коледж транспорту та комп’ютерних технологій 

 

ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ 

 

Без фінансових інновацій неможливо уявити собі розвиток 

сучасних фінансових ринків. Коли ми застосовуємо термін «фінансова 

інновація», то маємо на увазі не просто вдосконалення вже наявного 

інструменту, а появу принципово нового продукту, нової системи 

http://westudents.com.ua/glavy/99010-zagalna-harakteristika-depozitarnih-rozpisok.html
http://westudents.com.ua/glavy/99010-zagalna-harakteristika-depozitarnih-rozpisok.html
http://pidruchniki.com/finansi/perevagi_finansuvannya_investuvannya_cherez_mehanizm_depozitarnih_rozpisok
http://pidruchniki.com/finansi/perevagi_finansuvannya_investuvannya_cherez_mehanizm_depozitarnih_rozpisok
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платежів або нової організаційної форми надання фінансових послуг. Усі 

фінансові інструменти, що діють нині, колись теж були фінансовими 

інноваціями − йдеться про акції, облігації, векселі, чеки тощо.  

В умовах глобалізації, розширення світового фінансового ринку, 

стрімких змін у фінансовому інструментарії, фінансових послугах 

набуває актуальності тема визначення основних тенденцій розвитку 

фінансових інновацій. Виникає потреба в узагальненні основних 

напрямів розвитку фінансових інновацій та описі причинно-наслідкових 

зв`язків між реалізацією нововведень і змінами на фінансових ринках і в 

економіці загалом 

Фінансові інновації – це позитивне явище, оскільки сприяє 

підвищенню ефективності фінансових ринків та зростанню ролі 

фінансових посередників у процесі суспільного відтворення. Завдяки 

нововведенням прискорюється зведення заощадників та позичальників, 

зменшуються їхні витрати на фінансові операції, прискорюється оборот 

капіталу тощо. Розвиток фінансових інновацій спричинюється багатьма 

чинниками економічного, техніко-технологічного, правового, наукового 

характеру. У фінансовому секторі, як і в реальному, нововведення 

здійснюються насамперед під впливом гонитви за більшими 

прибутками, цей чинник, а саме прагнення більшої прибутковості та 

конкурентоспроможності, можна вважати переважаючим в 

стимулюванні фінансових інновацій. Другим чинником розвитку 

фінансових інновацій можна вважати зміни економічного середовища, в 

якому функціонують фінансовий ринок та фінансові посередники. 

Ідеться, зокрема, про зміни ситуації на грошовому ринку: зростання 

темпів інфляції, зміни процентних ставок, посилення банківських 

ризиків тощо. Щоб вижити у швидкоплинному середовищі, діючим 

фінансовим інституціям потрібно також швидко оновлювати свою 

діяльність.  

Передумовоюпоявисучаснихфінансовихпродуктіввиступаютьсуча

сніінформаційнітехнології. Нововведення на валютно-фінансових 

ринках супроводжуються прогресом в комп'ютерній технології. Сучасні 

фінансові системи не можна і уявити собі без комп'ютера. З його 

допомогою здійснюється торгівля, ведеться ефективна бухгалтерія, 

своєчасно проводяться розрахунки і регулюються угоди, в режимі 

реального часу ведеться збір даних, їх великомасштабна обробка, а 

також приймаються рішення з урахуванням умов ринку і управління 

ринковою ситуацією. Комп'ютери використовуються для моделювання 

поведінки фінансових цінних паперів і основних ринкових індексів, 
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оцінки вартості фінансових інструментів і пошуку комбінаційцих 

інструментів, здатних забезпечити отримання доходу, відповідного 

вибраного рівня ризику. 

Фінансова інновація стосовно міжнародного ринку позичкових 

капіталів полягає у створенні та поширенні нових форм і гібридів 

валютно-кредитних, фінансових інструментів або операцій. У ширшому 

розумінні фінансова інновація охоплює також інші нововведення − нові 

види банківських рахунків і послуг, зміни та розширення функцій 

кредитних інститутів, використання у кредитно-фінансовій сфері 

комп'ютерів, електронних засобів зв'язку, супутників, різноманітної 

автоматики тощо. 

 Євроноти − цінні папери, які випускають корпорації на строк від 

трьох до шести місяців зі змінною ставкою, яка базується на LIBOR. 

 Форвардний контракт − це контракт між двома сторонами про 

майбутню поставку предмета договору.  

 Ф'ючерсний контракт − це контракт, який укладаєтеся на біржі 

між двома сторонами про майбутню поставку предмета договору.  

 Ф'ючерсна ціна − це ціна, яка фіксується при укладанні 

ф'ючерсного контракту. Вона відображує сподівання інвесторів відносно 

майбутньої ціни спот відповідного активу. 

 Валютний своп − це обмін номіналу та фіксованого процента в 

одній валюті на номінал і фіксований процент в іншій валюті. 

 Опціон − це угода між двома сторонами про передання права 

(для покупця) та зобов'язання (для продавця) купити або продати 

відповідний актив (цінні папери, валюту тощо) за відповідною 

(фіксованою) ціною у заздалегідь узгоджену дату або протягом 

узгодженого строку. 

 Варант − це опціон на придбання певної кількості акцій (варант 

акцій) або облігацій (варант облігацій) за ціною виконання в будь-який 

момент часу до закінчення строку дії варанта. 

Висновки: На сучасному етапі фінансові інновації, як і будь-які 

інші інноваційні активності, мають на меті отримання прибутку, на тлі 

чого світові тенденції інноваційного фінансового розвитку зводяться 

переважно до фінансового інжинірингу – створення новітніх фінансових 

інструментів, розширення фінансових ринків і каналів для збільшення 

обсягів фінансових операцій, а також для убезпечення та розподілу 

ризиків під час кредитування, надання фінансових послуг. 
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Ще десять років тому краудфандінга як явища в світі не існувало. 

Поодинокі «народні збори» через інтернет почали проводити з 2000 р 

для допомоги музичним проектам. Тільки в 2008-2009 рр. були створені 

краудфандінговие платформи Kickstarter і IndieGoGo, відомі 

фінансуванням стартапів і локальних бізнесів. 

То, що ж таке краудфанфинг? 

Зараз в Україні є проблема поганого фінансування досліджень, 

але геть погано – з фінансуванням розробок.  

Краудфандинг є вирішенням цієї проблеми. 

Краудфандинг у перекладі з англійської означає Громадське 

фінансування тобто – це співпраця людей, які добровільно об'єднують 

свої гроші чи інші ресурси разом як правило через Інтернет, аби 

підтримати зусилля інших людей або організацій. Громадське 

фінансування може виконувати різні функції − допомога постраждалим 

від стихійних лих, підтримка з боку вболівальників чи фанатів, 

підтримка політичних кампаній,фінансування стартап компаній та 

малого бізнесу, створення вільного програмного забезпечення тощо. 

Громадське фінансування може також застосовуватися для 

фінансування компанії за рахунок продавання малих частин 

підприємства широкому колу купців. 

Історія виникнення краудфандингу. 

http://stud.com.ua/19825/ekonomika/finansovi_innovatsiyi
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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У 1997 році шанувальники британської рок-групи Marillion без 

будь-якого залучення самої групи організували і провели інтернет-

кампанію по збору коштів для фінансування музичного туру групи по 

всій території США. Їм вдалося зібрати $60 000. Пізніше група 

використовували такий метод для запису і просування кількох своїх 

альбомів. 

Заснована в США компанія ArtistShare задокументована як 

перший краудфандингой сайт. 

Етапи створення проекту для краундфандингу: 

1. Складання докладного опису проекту. 

2 .Виготовлення ілюстрацій за проектом. 

3. Створення відеоролика, що пояснює ідею і сенс. 

4. Вказівка необхідної суми, необхідної для реалізації проекту. 

5. Вказівка терміну збору коштів. 

6 .Представлення проекту на сайт. 

7. Модернізація проекту адміністрацією сайту. 

8. Запуск і просування проекту , збір коштів. 

9. Реалізація проекту, якщо заявлені кошти в зазначений термін 

зібрані, або його закриття, якщо не зібрані, з поверненням коштів 

спонсорам. 

Найуспішніші проекти краудфандингового фінансування у світі: 

 Kickstarter, США 

 Краудфандінг Інтернешінал (Crowdfunding International), 

Нідерланди 

 Ulule, Франція 

 Crowdculture, Швеція 

 Goteo, Іспанія 

 Derev, Італія 

 Wemakeit, Швейцарія 

Український краудфандинг. Українські краудфандингові-

платформи. 

Основною та найбільшою платформою Українського 

краудфандингу є Спільнокошт. 

Спільнокошт, створений київською спільнотою Велика 

ідея ("Ґараж Ґенґ"). Сайт має україномовний інтерфейс та працює з 2012 

року. 

Велика Ідея часто використовують абревіатуру Biggggidea. Велика 

Ідея сфокусована на розвитку громадянського суспільства в Україні. 

Сайт платформи має три розділи: Спільнокошт, Практики та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Marillion
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=ArtistShare&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Kickstarter
https://www.crowdfundinginternational.eu/
https://www.ulule.com/
http://www.crowdculture.se/en
http://www.goteo.org/
https://www.derev.com/it/
https://wemakeit.com/
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Можливості. Сьогодні ресурс об‘єднує соціальних інноваторів, митців, 

критиків, соціальних підприємців, журналістів та громадських активістів 

з усієї України. Сто тисяч людей зі всього світу щомісяця відвідують 

платформу.  

На Старті Друга платформа Українського краудфандингу має 

назву На Старті. Вона створена одеською IT-компанією. З 2014−2017 

сайт мав російськомовний інтерфейс, з червня 2017 − 

україномовний. Працює з 1 лютого 2014 року.  

Стартап-школа 

Останньою платформою Українського краудфандингу є Стартап 

школи. 

Основним завданням деяких стартап-шкіл є допомога в підготовці 

проекту для розміщення на краудфандинговому-майданчику. Першою 

школою, що заявила про власний краудфандинговий майданчик є Tech 

StartUp School − стартап-школа заснована Львівською політехнікою. 

Українські проекти, що зібрали кошти за допомогою 

краудфандингу: 

 Petcube − гаджет для дистанційного спостереження за 

домашніми тваринами (зібрано $251 тисячу); 

 Lametric − універсальний годинник, що окрім часу показує іншу 

корисну інформацію з Інтернету (зібрано $258 тисяч); 

 iBlazr − спалах для смартфонів (зібрано $56 тисяч); 

 FORCEemotion − розумний браслет, що відслідковує фізичний 

стан; 51000 

 Phonster − кобура для телефону; 51000 

 KrakenFix − кріплення для лиж, сноубордів або лонгбордів, що 

дозволяють зручно носити їх на плечах (зібрано $10 тисяч) 

 GreenNanny − пристрій, що забезпечує індивідуальний полив 

рослин; 5000 

 Planexta − розумний браслет, що відслідковує емоційний стан; 

3000 

 GearEye − система пошуку загублених речей. 2000 

Краудфандинг допомагає хорошим ідеям, які не відповідають 

формам традиційного сприйняття фінансистів, пробитися і отримати 

гроші завдяки мудрості натовпу. Якщо проект втягнувся, тобто 

стартував збір коштів, то це для підприємця означає ще більше шансів на 

успіх, адже його потенційні майбутні клієнти долучаються до 

творення бізнесу і в добавок до цього ще рекламують цей проект з уст в 

уста. Недоліком є лише те, що ідея мусить бути повністю розкритою на 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Tech_StartUp_School&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Tech_StartUp_School&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Tech_StartUp_School&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%22%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%22
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сайті, аби отримати підтримку людей, тому вона є вразливою до 

викрадення та перехоплення конкурентами. 

Література: 

1 https://psm7.com/analytics/kraudfanding-kak-privlech-investicii-i-

realizovat-mechtu.html 

2 Джефф Хау. Краудсорсинг. Коллективный разум как 

инструмент развития бизнеса = Crowdsourcing: Why the Power of the 

Crowd is Driving the Future of Business. − М.: «Альпина Паблишер», 

2012. − 288 с. − ISBN 9785961418897. 

3 Горовая В. В. Практическое пособие по краудфандингу. − 

Москва: Planeta.ru, 2016. − 125 с. − ISBN 978-5-9908380-0-0. 
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ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

В сучасних умовах розвитку ринкової економіки, поглиблення 

процесів інтеграції та глобалізації значення податків в забезпеченні 

національної економічної безпеки зростає в багато разів. 

Податкова безпека держави визначається ефективністю 

податкової політики держави, яка має оптимально поєднувати фіскальні 

інтереси держави, індивідуальні та корпоративні інтереси платників 

податків. З позицій фіскальної достатності проблема податкової безпеки 

зводиться до забезпечення держави таким обсягом податкових 

надходжень, який є оптимально необхідним згідно з вимогами 

проголошеної економічної доктрини. При цьому варто пам'ятати, що на 

фіскальну безпеку держави впливають численні податкові, часто 

необґрунтовані, пільги. Разом з тим, податкова безпека держави 

передбачає оптимізацію рівня оподаткування, адже надмірне підвищення 

норми оподаткування призводить до збільшення тіньової економіки, 

згортання легального бізнесу, масового ухилення від сплати податків, а 

відтак - до скорочення податкової бази. 

https://psm7.com/analytics/kraudfanding-kak-privlech-investicii-i-realizovat-mechtu.html
https://psm7.com/analytics/kraudfanding-kak-privlech-investicii-i-realizovat-mechtu.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785961418897
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785990838000
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Інтереси суспільства, держави, особистості безпосередньо 

пов'язані з податковою системою. Невипадково податкова політика в 

сучасних умовах є важливим чинником здійснення ринкових реформ. 

Податковий потенціал країни визначається її економічним потенціалом. 

Це перший зв'язок. Другий зв'язок полягає в тому, що податки прямим 

чином впливають на стан економіки, бюджетної системи, органів 

місцевого самоврядування. Податки та податкова політика в системі 

економічної та фінансової безпеки виступають як: ресурс в руках 

державної влади; інструмент впливу на соціально-економічні процеси; 

фактор зворотного зв'язку і залежності держави від платників податків і 

територій. 

Отже, з одного боку, податки і податкова політика − це ресурси та 

інструмент забезпечення економічної та фінансової безпеки, а з іншого − 

чинник ризику та залежності. У першому випадку вони виконують 

позитивну роль, у другому − негативну. Значення податків та податкової 

політики як фактора економічної безпеки або загрози визначаються 

конкретними умовами, специфікою етапу економічного розвитку, 

характеру економічної політики, здійснюваної державою, стабільністю 

державної влади. 

Для стимулювання інвестиційної діяльності, а отже, економічного 

зростання, необхідно використовувати такі податкові методи:  

• застосування механізму прискореної амортизації 

високотехнологічними підприємствами;  

• звільнення від оподаткування прибутку новостворених 

виробництв на період окупності;  

• звільнення від оподаткування прибутку, використаного на 

фінансування інвестицій в основні фонди матеріального виробництва;  

• інвестиційний податковий кредит;  

• податкове стимулювання лізингової діяльності. 

У вітчизняній системі оподаткування діють і негативні тенденції, 

у результаті чого мають місце великі податкові втрати. Конкретними 

чинниками цих тенденцій є:  

• невиконання податкового законодавства платниками;  

• несплата податків у зв'язку з нестійкістю фінансового стану 

платників податку;  

• ухилення тіньового капіталу від сплати податків у зв'язку з 

приховуванням прибутків і фінансових операцій;  
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• нестабільність державної влади, корумпованість чиновників, 

відсутність відповідальності суб'єктів господарської діяльності перед 

законом. 

Отже, податкова безпека держави - це такий стан податкової 

системи, яка характеризується стійкістю і стабільністю всіх її елементів, 

передбачає зростання ресурсного потенціалу країни з метою 

забезпечення соціально-економічного розвитку держави, її стійкість 

фінансової системи, здатність протистояти внутрішнім і зовнішнім 

загрозам держави. 

Розрізняють наступні критерії визначення податкової безпеки: 

ресурсно-функціональний, статичний і нормативно-правовий. 

Враховуючи багатогранність поняття податкової безпеки, 

складність взаємозв'язків і взаємозалежності різних її елементів, а також 

необхідність врахування економічних інтересів фізичних і юридичних 

осіб - платників податків, регіонів і держави з метою забезпечення 

сталого економічного зростання, податкова безпека включає в себе 

наступні рівні: національна податкова безпека; регіональна податкова 

безпека; податкова безпека платників податків. 

Значний вплив на податкову безпеку країни мають ряд факторів, 

які поділяються на кількісні та якісні. Серед основних кількісних 

факторів виділяють:  

• податковий потенціал територій та можливості його подальшого 

нарощування;  

• нормативи розподілу податкових ресурсів між бюджетами 

різних рівнів;  

• величину податкового навантаження на економіку країни, 

регіону, підприємства, домогосподарства;  

• рівень витрат держави на податкове адміністрування та 

контроль. 

Основними заходами, спрямованими на підвищення рівня 

податкової безпеки і нейтралізацію загроз податкової безпеки, є: 

• виявлення критичних ситуацій, при яких прогнозовані і реальні 

показники податкової діяльності досягають або виходять за межі 

порогових значень; 

• здійснення експертизи прийнятих ними нормативно-правових 

актів і рішень з податкових питань з позиції податкової безпеки держави; 

• забезпечення відповідності системи оподаткування напрямами 

державної податкової політики; 

• підвищення рівня податкової культури; 
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• дотримання правового характеру податкових відносин; 

• підвищення рівня надходження податків за рахунок якості 

довгострокового і короткострокового оптимального прогнозу та 

планування; 

• розробка автоматизованої інформаційної системи податкової 

безпеки, яка забезпечує успішне виконання поставлених цілей, а також 

безперервне відстеження критичних індикаторів виконання податкових 

планів. 

Таким чином, основними умовами, що визначають рівень 

податкової безпеки держави і які впливають на її забезпечення, є: 

відповідність системи оподаткування напрямами державної податкової 

політики та сучасним умовам економічного розвитку, високий рівень 

податкової культури; правовий характер податкових відносин; 

узгодженість всіх елементів функціонування податкової системи країни.  

Література: 

1.  Горобінська І.В. Аналіз податкового навантаження та його 

вплив на динаміку ділової активності / І. В. Горобінська // Актуальні 

проблеми економіки. − 2011. − № 10. − С. 26−32. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО 

СТРАХУВАННЯ 

 

Загальнообов‘язкове державне соціальне страхування у контексті 

охоплення населення захистом та розміром фінансових ресурсів є 

найважливішою складовою трирівневої системи соціального захисту в 

Україні. Функціонуючи на принципах обов‘язковості страхування, 

солідарності та субсидування воно дає змогу попередити соціальні 

ризики, а у разі їх настання, мінімізувати втрати від них. 

Cкладна демографічна та економічна криза в Україні генерує 

потужний дефіцит фінансових ресурсів для виконання функцій, що 

стоять перед системою загальнообов‘язкового державного соціального 

страхування, насамперед, у частині пенсійного страхування. Оскільки 
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подальше зменшення кількості пенсіонерів шляхом підняття пенсійного 

віку обмежене максимум 65 роками, акардинальне збільшення 

чисельності працездатного населення, з об‘єктивних причин, неможливе, 

то, на думку автора, основні напрями щодо реформування даного рівня 

слід зосередити у таких площинах: збільшення рівня надходжень через 

поступову детінізацію економіки; запровадження накопичувального 

рівня пенсійного страхування; ліквідація фінансування за рахунок 

коштів загальнодержавних фондів загальнообов‘язкового державного 

соціального страхування невластивих їм соціальних виплат; підвищення 

ефективності функціонування загальнодержавних фондів 

загальнообов‘язкового державного соціального страхування, у тому 

числі за рахунок їх об‘єднання та оптимізації адміністративних витрат. 

Запровадження накопичувального пенсійного страхування 

сприятиме не лише розвантаженню солідарної системи та державних 

фінансів, а й поліпшить соціальний захист населення у майбутньому 

через збільшення кількості джерел фінансування соціальних виплат і, 

одночасно, слугувати меджерелом інвестиційних ресурсів в економіку 

країни. 

Ефективність результатів того чи іншого напряму реформування 

пенсійної системи слід визначати з огляду на дотримання основних 

параметрів: 

- адекватності розмірів пенсій (з одного боку, розмір пенсії 

повинен бути достатнім для забезпечення базових потреб пенсіонерів, а, 

з іншого боку,забезпечувати відповідне співвідношення між доходами, 

які особа отримувала до виходу на пенсію та доходами після завершення 

своєї трудової діяльності); 

- зменшення фінансового навантаження (слід створювати 

прийнятне навантаження на платників страхових внесків з метою 

недопущення посилення тінізації доходів населення); 

- забезпечення довготривалої фінансової стабільності (передбачає 

виконання пенсійною системою своїх функцій у межах власних джерел 

фінансування без залучення державних або інших коштів); 

- забезпечення стійкості до змін соціально-економічних чинників 

(передбачає можливість сформованої системи гнучко адаптуватися до 

економічних,соціальних, політичних чи демографічних змін з 

врахуванням незмінності забезпечення основних параметрів системи). 

Аналіз зарубіжного досвіду проведених реформ за даними 

параметрами не дають можливості однозначно визначити найбільш 

прийнятну модель реформування пенсійної системи для України. Це 
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відбувається внаслідок того, що на неї мають вплив велика кількість 

різноманітних факторів, що є особливими для певної країни або її 

соціально-економічного устрою. Однак, можливо стверджувати, що 

найбільш стійкою до зовнішніх чинників та такою, що забезпечує 

прийнятний рівень виплат є система пенсійного страхування, що 

поєднує у собі розподільчі та накопичувальні елементи. Зокрема, 

Міжнародна асоціація соціального страхування, яка вивчала досвід 

проведення пенсійних реформ рекомендує країнам використовувати 

саме змішані пенсійні системи[1]. 

В Україні необхідність запровадження накопичувальної державної 

пенсійної системи є нагальною потребою з огляду на демографічне 

становище та постійний дефіцит коштів у Пенсійному фонді України. За 

умови незмінності існуючої солідарної системи у короткостроковому 

періоді буде спостерігатися подальше скорочення власних доходів 

пенсійної системи, а з ними і зменшення , що призведе до падіння і так 

низького коефіцієнту заміщення. 

Запровадження загальнообов‘язкової накопичувальної пенсійної 

системи у середньо- та довгостроковій перспективі дасть змогу 

поступово розвантажити солідарну систему (а з нею і державні фінанси) 

та збільшити коефіцієнт заміщення пенсії шляхом її фінансування з 

декількох джерел. 

Разом з тим, запровадження другого рівня пенсійної системи 

повинно відбуватися з врахуванням тих соціальних та економічних 

ризиків, які притаманні накопичувальній системі. 

По-перше, слід враховувати той факт, що протягом 

запровадження другого рівня пенсійної системи в Україні буде 

спостерігатися «ефект подвійного навантаження». При переході від 

солідарної (розподільчої) системи до накопичувальної буде відбуватися 

зростання витрат з огляду на те, що за рахунок сплачених страхових 

внесків потрібно фінансувати пенсії нинішньому поколінню пенсіонерів 

та формувати пенсійні накопичення працюючим. 

По-друге, для популяризації другого рівня пенсійного 

страхування та забезпечення пенсійних виплат з адекватним 

коефіцієнтом заміщення слід брати до уваги,що при низьких темпах 

росту ВВП та негативній економічній динаміці,ефективність 

накопичувальної системи може бути нижчою ніж у солідарній, що прямо 

може позначатися на розмірі пенсійних виплат майбутнім одержувачам 

пенсій з другого рівня пенсійної системи. 
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Рівень пенсійних виплат буде залежати, насамперед, від рівня 

дохідності інвестування накопиченого пенсійного капіталу та 

адміністративних витрат компаній по управлінню активами (а також 

витрат на адміністрування та збереження коштів). При переході до 

другого накопичувального рівня важливо визначитися з видом 

інституційного інвестора, який буде займатися 

управлінням(інвестуванням) пенсійних активів. 

Отже, при запровадженні другого накопичувального рівня 

пенсійної системи слід зробити вибір на змішаній формі. Тобто, 

дозволити здійснювати пенсійні внески в рамках другого рівня за 

вибором платника як у державні так і недержавні пенсійні фонди. Це 

дозволить поєднати позитивні сторони різних форм інституційних 

інвесторів та мінімізувати їхні ризики. При цьому, надзвичайно 

важливим, буде врахування зарубіжного досвіду управління їх 

інвестиційною діяльністю. 
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СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ АКТИВІВ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ 

ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ 

 

Нестабільний розвиток фінансового ринку, постійна конкуренція, 

невизначеність умов діяльності та брак коштів спонукають суб‘єктів 

господарювання до пошуку нових фінансових інновації. З цього приводу 

зарубіжна практика останніх десятиріч показує, що для залучення 

додаткового фінансування, підтримання рівня ліквідності, прискорення 

обертання фінансових ресурсів та мінімізації ризиків на фінансових 
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ринках досить ефективним є застосування такого інноваційного 

фінансового інструменту як сек‘юритизація.  

Перш ніж говорити про важливість та застосування 

сек‘юритизації активів, варто розібратися що розуміють під цим 

терміном та його змістом. Не дивлячись на те, що сек‘юритизація 

активів у закордонній практиці застосовується відносно тривалий період, 

проте в науковій літературі на сьогодні немає єдиного підходу щодо 

визначення сутності цього явища. У довідниковій літературі 

зустрічаються два підходи до визначення поняття ―сек‘юритизація‖. 

Одна група авторів розуміє сек‘юритизацію як процес перетворення 

неліквідних фінансових активів банку в ліквідні цінні папери, а інша 

група авторів розглядає сек‘юритизацію у широкому та вузькому 

розумінні. В загальному, сек‘юритизація активів 

(securitization of assets) – це спосіб трансформування боргових 

зобов‘язань банку у ліквідні інструменти ринку капіталів шляхом 

випуску боргових цінних паперів, забезпечених пулом однорідних 

активів. Сек‘юритизація активів є позабалансовим джерелом 

формування фінансових ресурсів банку. Інколи сек‘юритизацію активів 

називають способом залучення інвестицій шляхом розміщення цінних 

паперів, що погашаються майбутніми грошовими надходженням від 

активів, які відділяються і служать джерелом майбутніх розрахунків з 

інвесторами – власниками цінних паперів. 

Сутність сек‘юритизації активів полягає в тому, що певну частину 

дохідних активів (іпотечних чи споживчих позик, автокредитів, 

лізингових активів, комерційної нерухомості, об‘єктів застави тощо) 

банк виводить за свій баланс і здійснює їх рефінансування шляхом емісії 

цінних паперів, які реалізує на відкритому ринку. Такі цінні папери, 

забезпечені пулом активів, називають цінними паперами, забезпеченими 

активами. 

Придбання інвесторами цінних паперів дає їм право на одержання 

доходу у вигляді фіксованого процента, джерелом якого є проценти та 

основна сума платежів за сек‘юритизованими активами (із грошових 

потоків активів пулу). 

Метою сек‘юритизації активів є перерозподіл ризиків шляхом 

трансформації активів банку в цінні папери на основі рефінансування. 

Характерними ознаками сек‘юритизації є здійснення випуску 

забезпечених облігацій спеціалізованим емітентом з обмеженими 

(виключними) видами діяльності; надходження від первинного 

розміщення облігацій спрямовуються оригінатору в розрахунок за 
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активи (грошові вимоги), що були ним відступлені спеціалізованому 

емітенту; виплати за облігаціями здійснюються за рахунок грошових 

надходжень від активів (грошових вимог), включених в забезпечувальне 

покриття.  

Необхідними умовами сек‘юритизації є забезпечення цілісності 

забезпечувального пулу та його повне убезпечення від вимог третіх осіб, 

конфіскації або арешту та обмеження правоспроможності 

спеціалізованого емітента з одночасним його захистом від банкрутства 

та ліквідації (реорганізації) до моменту повного розрахунку з 

власниками облігацій.  

Завдяки сек'юритизації проблемних активів, банки не тільки 

позбавляються від проблемної заборгованості (заміщаючи її 

облігаціями), але й отримують можливість ефективного контролю над 

усіма процесами стягнення боргу (продовжуючи їх сервісне 

обслуговування). При цьому банк повністю позбавляється від тривалих 

обтяжливих процедур, що передують списання безнадійних до 

погашення активів з балансу. Банк-оригінатор отримує можливість 

повернути частину грошей у випадку продажу з дисконтом старших 

серій субординованих облігацій інвесторам, обсяг яких розраховується в 

сум і найбільш ймовірного надходження від активів. Звільнення банків 

від проблемних активів є передумовою відновлення банківського 

кредитування.  

Застосуваннясек'юритизаціїгрошовихвимогсприятимемасштабній

організаціїфінансування реального сектора економіки, зокрема 

будівництва житла, місцевої промисловості, енергозбереження тощо. 

Крім того, вона здатна забезпечити від розкрадання та знецінення 

пенсійні заощадження після проведення пенсійної реформи. 

Таким чином, було розкрито визначення та сутність досить 

важливого явища як сек'юритизація активів. Висвітлено коротку 

характеристику, мету, умови використання, а також важливість 

сек'юритизації активів як інноваційного фінансового інструменту. 
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DIRECTIONS OF MINIMIZATION OF BANK RISKS ARE IN 

UKRAINE 

 

Allotting credit is the most profit article of bank business and 

ponderable stake of assets of bank. The basic share of clean profits from that 

the funds of bank are formed appears as a result of credit activity. Credit risks 

are basic risks that arise up in the process of operating activity, appearance of 

that is caused by sufferer errors at the estimation of solvency of borrower, ill-

timed exposure of problem credits, and also imperfection of credit control in 

banks. Minimization of credit risk gives an opportunity not only to prevent the 

possible losses of bank from credit activity but also shut out the origin of 

serious problems with liquidity and solvency. Thus, a problem of management 

credit risks is in the sphere of bank business is actually. 

To research of questions of essence of credit risk, principal reasons of 

origin and management methods by him in Ukraine the devoted labours of А. 

Aristova, O. Kovaliov, S. Pavliuk, I. Chehova and other the far of works of 

home economists is sent to the analysis of general methods of management a 

credit risk, not taking into account the modern state of the national banking 

system and economic development of the state. For today the problem of 

management the credit risks of bank activity needs a deeper scientific study. 

A credit risk is origins of losses, which must be warned. A credit risk is 

historically first among financial and very scale on the volume, id est formed 

from a few independently operating types of risk, that is able to entail 

bankruptcy of creditor. 

https://bank.gov.ua/
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Factors of origin of credit risk much, but authors decided for the 

estimation of risk crediting of physical persons to pay attention to ability to 

conduct by them housekeepings, because a self conduct of housekeepings is 

the important social sphere of a force labour employment of all layers of 

populations. 

By reasons of origin of credit risk in bank activity can also be: 

- it is insufficiency of knowledge of laws of bank activity; 

- it is a vagueness of aims and criteria and other; 

- it is an insufficient level of information for bank workers that execute 

registration of credit agreement; 

- it is a concealment of information by a borrower; 

- it is imperfection of norms of state regulators. 

There are many methods of minimization of credit risk: 

- it is distribution; 

- it is external insurance; 

- it is setting of norms of credits; 

- it is diversification; 

- it is limiting of credits; 

- it is an accumulation of reserves; 

- it is a reliable estimation of solvency of borrower. 

But an estimation of solvency of borrower is a major method of 

minimization. The analysis of solvency is conducted with the aim of receipt of 

information for a decision-making about possibilities and terms of grant of 

loan. The depth of analysis depends on a presence or absence in the past of 

credit relations of bank with a concrete borrower, from the results of him 

financially-economic activity (for a legal entity), volume and terms of grant to 

the credit. In the conditions of market economy solvency of client-borrower is 

base description that determines possibility of establishment of credit relations 

between a bank and contractor. 

Thus, solvency of physical person is ability of borrower fully and in a 

certain term to pay shoot after the debt obligations. 

The estimation of solvency of physical person is determined on results 

quality descriptions (personal solvency) and on results the analysis of the 

quantitative indexes (economic solvency) confirmed by corresponding 

documents and calculations. 

To quality descriptions of physical person belong: 

- it is a material general of client (property presence: the real estate, 

securities, bank holding, transport vehicles and other); 



«Емерджентність економічних систем у сфері управління  
суспільним розвитком» 

 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

18-19 квітня 2018 р., м. Черкаси 

93 

- it is social stability (permanent work, marital status, business 

reputation); 

- it is age and state of health of client; 

- it is a credit history (is intensity of using bank credits in the past and 

timeliness of their redemption, use other bank services). 

To the quantitative indexes of estimation of solvency of physical 

person belong: 

- it is a gross clean income (monthly expected gross incomes 

diminished on the combined charges and obligations) and prognosis on the 

future; 

- it is an accumulation on bank accounts (information is given at will of 

borrower); 

- it is providing (a mortgage of the personal and immobile chattels, 

presence of insurance policies, possibility of passed to of right property, is on 

the object of crediting) and level of his liquidity. Estimating solvency of 

client, bank establishment determines the level of credit risk, that she will 

undertake, actually, setting credit relationships with its client. 

Authors offer more carefully at a decision-making about delivery of 

credit to analyse the state of housekeepings. It is possible to assert from 

realization of research of the state of housekeepings, that the objective 

parameters of their development grow though, but on results national research 

on questions financial literacy and protection of consumers of financial 

services, conducted by Agency of the USA from international development 

(USAID) in Ukraine in 2010, drawn conclusion, that knowledge failing 

ordinary Ukrainian from finances, he uses base financial services only, mostly 

knows nothing about the rights as a consumer of financial services, hereupon 

does not almost trust to financial institutions. 

The basic results of research of USAID showed that the scope of 

population financial services remained subzero, 39 % of Ukrainians does not 

have even bank account, majority use only simple financial services (payment 

of utility bills occupies 78 %), only 11 % of respondents have bank deposits, 

but by 28 % use the credits and less than 2 % persons have own actions, by 

bonds or invest money in non-state, investment pension fund. 

Thus, an improvement of quality of management credit risks is pre-

condition of increase of efficiency of bank activity and competitiveness of 

banks. Control system by credit risks is formed in accordance with credit 

politics of bank. 
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Main for the decline of risk is an increase of self-appraisal of 

housekeepings and creation of effective mechanisms of their property 

management, expansion of consumption of financial services. 

References: 

1. The National Bank of Ukraine [Electronic resource] / The access 

mode is : http://www.bank.gov.ua. 

2. The Ministry of Finance of Ukraine [Electronic resource] / The 

access mode is : http://www.minfin.gov.ua. 

 

 

 

Ярошевич Н. Б. 

к.е.н, доцент, доцент  

Кондрат І.Ю. 

к.е.н, доцент 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ТА БЮДЖЕТНА 

НЕЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ МОНЕТИЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПІЛЬГ В 

УКРАЇНІ 

 

З 2016 року в Україні проведена децентралізація системи 

транспортних пільг шляхом ліквідації у державному бюджеті субвенцій 

місцевим бюджетам на компенсацію витрат перевізників від пільгових 

перевезень та вилучення субвенції на надання транспортних пільг 

окремим категоріям громадян з переліку субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам (зі статті 102 Бюджетного кодексу). 

Фактично відбулося вилучення пільгового проїзду окремих категорій 

громадян з переліку державних програм соціального захисту.  

Згідно з законом України № 911-VIII [1], право на пільговий 

проїзд окремих категорій громадян залишається за умови прийняття 

відповідних рішень місцевими радами і виділення з доходів місцевих 

бюджетів відповідних сум на пільгове перевезення.  

Кошти місцевих бюджетів стали єдиним джерелом відшкодування 

автотранспортним підприємствам вартості наданих ними пільгових 

послуг. Децентралізація транспортних пільг проведена без жодного 

підкріплення доходної бази місцевих бюджетів. У березні 2018 року, 

постановою КМУ [2] визначено соціальну норму кількості пільгових 

поїздок (30 поїздок в місяць) транспортом загального користування на 
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міських та приміських маршрутах, на основі якої органи місцевої влади 

повинні здійснити монетизацію транспортних пільг, шляхом щомісячної 

готівкової виплати «пільговикам». 

В результаті в нормативно-правовому забезпеченні фінансування 

з надання пільг з оплати проїзду транспортом загального користування 

виникають правові суперечності, оскільки відповідно до закону України 

No 2017–ІІІ [3, ст.19], пільги з транспортних послуг та критерії їх 

надання визначаються виключно законами України, а отже надання 

транспортних пільг не є виключним правом органів місцевого 

самоврядування і не відноситься до власних повноважень органів 

місцевого самоврядування. Тому компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян є делегованими місцевим бюджетам 

видатками, на виконання яких повинна бути передбачена відповідна 

доходна база, відповідно до ч. 3 ст. 142 Конституції України. 

Світова практика цивілізованого визначення відповідальності між 

державним та місцевими бюджетами за встановлення і фінансування 

пільг передбачає, що пільги, які надаються централізовано органами 

центральної влади повинні фінансуватися за рахунок коштів державного 

бюджету шляхом субвенції органам місцевої влади, а пільги, встановлені 

органами місцевої влади фінансуються за рахунок коштів відповідного 

місцевого бюджету. 

Транспортні пільги в Україні повинні бути прерогативою 

місцевих бюджетів, але децентралізація транспортних пільг повинна 

супроводжуватись законодавчими змінами в частині надання органам 

місцевої влади виключного права на встановлення пільг на проїзд. 

Централізовано встановлена кількість «пільговиків» в Україні 

надзвичайно велика – право безплатного проїзду в Україні мають понад 

12 млн. осіб (майже 27% населення): 2,9 млн. громадян, яким пільги 

були встановлені 5 законами України та у 9,1 млн пенсіонерів за віком, 

яким ці пільги надані постановою Кабінету Міністрів. В результаті 

кількість пільгових пасажирів в Україні переважає над пасажирами, що 

оплачують проїзд в міському та приміському транспорті загального 

користування; обсяги пільгових перевезень у містах України також дуже 

великі від 37% (у Львові) до 70% (в Сумах) в автотранспорті та від 55% 

(у Житомирі) до 81% (в Кропивницькому) в електротранспорті [4].  

Обмежені фінансові можливості місцевих бюджетів не 

дозволяють монетизувати пільги всім «пільговикам», яким надано це 

право. Наприклад, сума видатків, необхідних для виплату адресної 

грошової допомоги всім категоріям пільговиків, які мають право 
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пільгового проїзду з бюджету м.Л ьвова становитиме 224 млн. грн., що є 

у майже 19 разів більше ніж фактично затверджена сума коштів (12 

млн. грн у 2017 році для автотранспорту [5]) і становитиме 9% від 

видатків загального фонду бюджету м. Львова, який без субвенції з 

державного бюджету більше 1% видатків загального фонду виділити 

неспроможний. 

Місцеві бюджети не можуть прийняти соціальні обов‘язки, що 

перевищують їх можливості. Держава не забезпечуючи відповідною 

доходною базою делеговані таким чином місцевим бюджетам 

повноваження, перекладає виконання частини своєї соціальної функції 

на перевізників, оскільки незалежно від виділення чи не виділення 

органом місцевої влади коштів на компенсацію витрат перевізників, 

проведення чи не проведення монетизації пільг, пільгові категорії 

громадян все одно реалізують своє право на безоплатний проїзд, 

передбачене законодавчо.  

Тому необхідно змінити низку правових актів України та надати 

органам місцевої влади виключне право на встановлення пільг та 

визначення категорій пільговиків, як це було зроблено в інших державах 

пострадянського простору (в Молдові, Казахстані), що успішно 

здійснили монетизацію транспортних пільг коштом місцевих бюджетів. 

Соціальні норми пільгового проїзду також мали б бути регіональними; а 

розрахунок сум цільових компенсацій за проїзд мав би здійснюватись на 

основі регіональних норм; критерії для відбору вразливих груп 

населення також повинні визначатися рішенням місцевих органів влади. 

Можливості місцевих бюджетів є обмеженими, тому кількість 

пільговиків має бути має бути зменшена до мінімальної кількості 

найбільш малозабезпечених і вразливих категорій населення, а 

транспортні пільги органи місцевої влади повинні надавати виходячи з 

того, яку суму на фінансування пільгових перевезень місцевий бюджет 

може виділити. Наприклад, бюджет м. Львова при встановленому [2] 

нормативі пільгового проїзду зможе здійснити фінансування адресної 

грошової компенсації пільгового проїзду лише 25% осіб, що мають 

право пільгового проїзду. 
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ДОМІНАНТИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО 

МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

 

Інтеграція України до Європейського співтовариства вимагає 

гармонійного розвитку суспільства та забезпечення соціальних гарантій 

населення. Наявна практика функціонування місцевого самоврядування 

в Україні значно суперечить вимогам ринкових відносин, а саме, місцеві 

органи влади недостатньо використовують внутрішні можливості 

місцевого розвитку. Вагомою проблемою є недостатнє використання 

самоврядування на місцевому рівні інтелектуальних, фінансових, 

інвестиційних ресурсів та довгострокових програм місцевого розвитку, 

що сприятимуть соціально-економічному зростанню регіонів. Важливою 

складовою суспільного розвитку регіону є ефективна бюджетна 

політика, що за допомогою інструментів та важелів сприяє 

економічному зростанню території. Оскільки бюджетна політика має 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-nadann
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2017-14
http://iept.lpnu.ua/images/news/sdev2018/ZM_SDEV2018.pdf
http://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/lviv
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доволі багатовекторні діапазони виявлення, доцільним є з‘ясування 

впливу її домінант на забезпечення сталого місцевого розвитку. 

В умовах подолання наслідків фінансової кризи на бюджетну 

політику покладається низка завдань щодо стабілізації національної 

економіки та забезпечення суспільного розвитку, враховуючи 

обмеженість бюджетних ресурсів, проте вкрай мало уваги приділено 

проблема впливу бюджетної політики на місцевий розвиток. 

Використання потенціалу бюджетної політики щодо сталого 

розвитку регіону, потребує обґрунтування домінант цього розвитку. 

Сучасні підходи щодо визначення пріоритетів бюджетної 

політики ґрунтуються на принципах побудованих, виходячи із рівня 

фінансового стану країни. Доцільно зауважити, що формування 

основних напрямів впливу бюджетної політики на місцевий економічний 

розвиток є змістом не лише бюджетної системи, а й суспільної системи 

країни, а реалізація домінант бюджетної політики буде ефективною 

лише за стабільності не лише бюджетної системи, але й країни в цілому. 

Формуванню ефективної бюджетної політики має передувати 

дослідження основних проблем, які є в регіоні (економічного, 

суспільного, політично, соціального та іншого характеру), що дозволяє 

визначити основні пріоритети виділення бюджетних асигнувань. 

В умовах обмежених бюджетних ресурсах, важливим напрямом 

діяльності місцевих органів влади є залучення внутрішніх джерел 

ресурсів. Розроблена бюджетна політика має максимально сприяти, у 

тому числі й на законодавчому рівні, залученню місцевих інвестицій, як 

альтернативного джерела фінансування програм та проектів розвитку 

регіону. 

Виділення бюджетних ресурсів місцевим бюджетам, залучення 

інвестицій та реалізація бюджетних програм вимагають здійснення 

постійного моніторингу соціально-економічного стану регіону, з метою 

своєчасного виявлення нецільового та неефективного використання 

коштів. Здійснення постійного моніторингу дозволить оптимізувати 

використання коштів. 

Бюджетна політика сформована на рівні держави має 

забезпечувати економічне зростання не лише держави, а і її регіонів. 

Отже, пріоритетами бюджетної політики має бути підвищенням 

суспільного добробуту населення регіону та забезпечення сталого 

місцевого розвитку, що може бути досягнуто шляхом використання 

результативності та ефективності бюджетної політики. Можливості 

подолання наслідків фінансової кризи залежать від повноти врахування 
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у бюджетній політиці особливостей середовищ функціонування, як 

країни так, і специфіки розвитку конкретного регіону. У подальших 

наукових дослідженнях вважаємо за доцільне присвятити увагу 

визначенню місця та ролі довгострокових бюджетних програм у системі 

бюджетного регулювання місцевого розвитку. 
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Прагнення України стати повноправним членом Європейського 

Союзу поступово реалізується, свідченням чого є підписані у 2014 р. з 

ЄС політична та економічна угоди. Входження України до європейських 

структур зумовлює необхідність адаптації національного законодавства, 

у тому числі бюджетного, до норм європейського права. Досвід 

формування та реалізації бюджетної політики у країнах ЄС є 

надзвичайно корисним для України: значний масив інформаційних 

даних, що стосується як економічно високорозвинених країн, так і таких, 

що за окремими критеріями економічного та соціального розвитку є 

наближеними до України, дозволяє аналізувати та приймати оптимальні 

рішення щодо формування та реалізації вітчизняної бюджетної політики. 

Активізація можливостей бюджетної політики у системі 

державного регулювання потребує більш раціонального використання її 

регуляторного потенціалу у відповідності з вимогами стратегічних 
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завдань соціально-економічного розвитку країни. Бюджетна політика 

повинна створювати сприятливі умови для задоволення потреб 

суспільства, які неможливо вирішити за допомогою ринкового 

механізму. У цьому контексті особливої актуальності набуває 

раціональне використання бюджетних важелів, до яких відносять 

податкові та неподаткові платежі, обов‘язкові збори, міжбюджетні 

трансферти, бюджетні призначення, бюджетні асигнування тощо, для 

забезпечення реалізації бюджетної політики щодо досягнення 

поставлених цілей та завдань. 

Значний досвід у цьому набули країни Європейського Союзу, які 

реалізовували бюджетну політику для забезпечення розвитку регіонів 

залежно від етапу розвитку країни, враховуючи чинники впливу, у тому 

числі глобалізаційного характеру, під дією яких на початку XXI ст. у 

Європі сформувалась модель соціально-економічного розвитку, націлена 

на забезпечення рівності громадян, надання соціальної допомоги 

найменш забезпеченим верствам населення, підтримку трудових 

доходів. Нині існує чотири основні модифікації моделі цього розвитку, 

які мають відмінності у напрямах, механізмах, соціально-економічних 

індикаторах, схемах фінансування публічних послуг, але результати їх 

реалізації – показники економічного розвитку та рівень добробуту 

населення – свідчать про ефективність застосування цих модифікацій. 

Так, Скандинавська модель (Швеція, Данія) передбачає 

безкоштовні соціальні послуги, заохочення повної зайнятості, створення 

робочих місць у суспільному секторі; відповідно до Континентальної 

моделі (Франція, ФРН) рівень соціального захисту громадянина 

визначається результатами на ринку праці, соціальна політика залежить 

від здатності суспільства забезпечити зайнятість; особливістю 

Середземноморської моделі (Італія, Іспанія, Португалія) є розвинене 

пенсійне забезпечення (іноді навіть на шкоду системі сімейної допомоги 

і допомоги по безробіттю), відносно низький рівень соціального захисту 

та вельми диференційована система соціального страхування; 

Британська модель (Великобританія, Ірландія) передбачає надання 

переваги ринку (не державі) в управлінні механізмом розподілу ресурсів.  

Особливості функціонування соціально-економічних моделей 

зумовили частку ВВП, що перерозподіляється державою: від значної у 

Скандинавської та Континентальної моделей до помірної у 

Середземноморської та Британської [1, с. 12]. 

Застосування єдиних підходів до формування та реалізації 

основних принципів моделей, схем розподілу бюджетних ресурсів між 
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центральними та місцевими органами влади ускладнюється ще й тим, що 

рівні фінансування органів місцевого самоврядування в окремих країнах 

ЄС значно відрізняються [2, с. 211]. 

Аналіз джерел фінансування органів місцевого самоврядування в 

окремих країнах ЄС на початку другого десятиліття XXI ст. дозволив 

констатувати, що питома вага місцевих податків у загальному обсязі 

фінансових ресурсів є найбільшою у Данії (51%), та Норвегії (42%), а 

найменшою – у Нідерландах (5%) та Греції (2%). 

Місцеві збори і платежі, які доповнюють місцеві податки і які 

зазвичай встановлюються місцевими органами влади, найвищий рівень 

мають на Кіпрі (33%), Греції та Данії (по 22% у кожній), а найменший – 

у Великобританії (6%) та Польщі (7%). Субсидії, які, як правило, 

надаються бюджетами вищих рівнів, також мають широкий діапазон 

значень: від 24% у Дані до 77% у Великобританії. 

Позики не є популярними у європейських країнах: як правило, 

уряди надають перевагу скороченню видатків. Так, Польща та 

Великобританія позики взагалі не використовують. У той же час рівень 

позик у окремих країнах може бути досить високим: наприклад, у 

Нідерландах – 19% , на Кіпрі – 12%, у Іспанії – 10% [3]. 

Визначення цих особливостей та зіставлення їх із реаліями 

України, визначили такі основні напрями імплементації досвіду країн 

ЄС щодо національної бюджетної політики: 

за економічним напрямом: узгодження із темпами зростання ВВП; 

узгодження із темпами зростання видатків бюджету; оптимізація 

міжбюджетних трансфертів; збільшення обсягів фінансування 

бюджетної сфери. 

за соціальним напрямом: адаптація соціальних нормативів. 

за політичним напрямом: забезпечення стабільності 

функціонування адміністративних структур, зокрема на місцевому рівні; 

забезпечення розробки більш досконалої нормативно-правової бази 

функціонування бюджетної політики. 

Бюджетна політика має будуватися на основі науково 

обґрунтованої концепції розвитку бюджетних відносин у складі 

фінансової політики, спрямованої на створення умов для сталого 

соціально-економічного розвитку регіонів. Шлях, який має пройти 

Україна для формування досконалої бюджетної політики місцевого 

рівня, значно ускладнюється нинішнім станом суспільства. Зважаючи, 

що поставлені перед урядом завдання щодо реформування 

міжбюджетних відносин потрібно виконувати в стислі терміни, досвід 
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країн ЄС має стати основним орієнтиром на цьому шляху, тому 

подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку нормативно-

правової бази, здатної забезпечити більш ефективну реалізацію 

національної бюджетної політики. 
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО 

МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Сучасний розвиток суспільства та економічних систем 

характеризується панівним рівнем динамічності й нестабільності. Одним 

із інструментів забезпечення сталого розвитку підприємства та жвавого 

реагування на ринкові зміни, в умовах сьогодення, залишаються 

інновації. Саме використання інноваційних продуктів та технологій, 

дозволить підприємствам утримувати панівні позиції на ринку, бути 

конкурентоспроможними та нарощувати обсяги виробництва, тим самим 

забезпечуючи скорочення виробничих витрат. 

Впровадження інновацій у діяльність підприємств потребує 

значних досліджень щодо їхньої доцільності, ефективності та 

прибутковості. Відтак, можна стверджувати, що одним із основних 

підходів відносно управління підприємством є розробка маркетингової 

тактики розширення виробництва. 

В умовах сьогодення, маркетинг, як наука й практика, що 

забезпечує успішне господарювання, в умовах ринку отримує все 

більшого розвитку та популяризації. Нові підходи в управлінні 

економікою, викликані глобалізаційними перетвореннями, вимагають 

побудови нових підходів забезпечення маркетингової діяльності, що 

дозволять створювати певні конкурентні переваги, породжуючи 

принципово нові сприятливі можливості на ринку.  

Реалії вітчизняної економічної системи, наслідки фінансової 

кризи та нестабільність національної валюти, негативно впливають на 

інноваційні процеси, що відбуваються на українських підприємствах. 

Так, упродовж 2014-2016 рр. частка підприємств, які займались 

інноваційною діяльністю, за рекомендованими видами економічної 

діяльності становила 18,9%, у т.ч. здійснювали технологічні інновації – 
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11,8% (5,7% – продуктові та 10,3% – процесові), нетехнологічні – 13,4% 

(8,7% – організаційні та 10,2% – маркетингові) [1]. 

Поряд із впровадженням технологічних інновацій, підприємства 

можуть бути активними в організаційних і/або маркетингових 

інноваціях, які підтримують продуктивні й процесові інновації, 

підвищують якість і ефективність роботи підприємства, сприяють 

поліпшенню обміну інформацією й використанням нових знань і 

технологій, а також можуть впливати на продуктивність підприємства, 

вихід на нові ринки або сегменти ринку та розроблення нових способів 

просування продукції (рис. 1) [2].  

 

 
Рис. 1 Розподіл підприємств, що впроваджували організаційні та 

маркетингові інновації, в % до всіх інноваційно-активних підприємств 

Джерело: Державна служба статистики України 

 

Дослідження, проведене за даними Community Innovation Survey 

(CIS-6) стосовно інноваційної активності та впровадження 

маркетингових і організаційних інновацій у країнах ЄС показало, що до 

інноваційних належать 51,6% від загальної кількості обстежених 

підприємств [3]. Протягом 2012–2016 рр. кількість підприємств, які 

впроваджували маркетингові та організаційні інновації, зросла з 31,6% 

до 45,2%, а підприємств, які впроваджували маркетингові інновації з 

15,2% до 31,0% [4].  

Відтак, у сучасних умовах інтегрованого розвитку суспільства, 

вагомого значення набуває інноваційний маркетинг, як напрям 

управління підприємством, що забезпечує його 
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конкурентоспроможність, адже він дозволяє здійснити ранжирування 

асортименту, зовнішніх переваг, характеристик якості, цін і систем 

просування продукції.  

Кожне підприємство, що зацікавлене у впровадженні новітніх 

технологій, у виробничий процес, та використання інновацій, формує 

власну маркетингову концепцію.  

Ключовими моментами, що відрізняють концепцію інноваційного 

маркетингу від маркетингу традиційного, виступає специфіка об'єкта 

управління. Практичне застосування концепції маркетингу з метою 

визначення методології вибору проектів інноваційного розвитку, 

дозволяє підвищити ступінь обґрунтованості рішень в управлінні 

вибором напрямів інноваційного розвитку підприємств.  

Першочерговим етапом формування концепції інноваційного 

маркетингу є розробка маркетингової політики, яка, відповідно до 

принципу багаторівневості формування, повинна розроблятися на рівні 

інтегрованої структури підприємства (рис. 2). 

 

Розробка інноваційної маркетингової 

концепції

Обрання цільового 

сегменту

Створення концепції 

інноваційного продутку

Прогнозування ринку

Визначення методів 

просування інновації на 

ринок

Визначення напрямів  

інноваційного розвитку 

ринку

Аналіз маркетингової стійкості

 
Рис. 2 Модель формування концепції інноваційного маркетингу  

 

На основі побудованої маркетингової концепції може бути 

сформована маркетингова програма інтеграції на інноваційний ринок, 

що включає заходи, терміни, витрати, джерела фінансування, 

відповідальних виконавців.  

Таким чином, для підвищення ефективності діяльності 

підприємств у сучасних умовах розвитку економіки, необхідні нові 
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підходи до розробки й здійснення нових стратегічних рішень, 

спрямованих на довгострокове співробітництво з покупцями. У цих 

умовах необхідно здійснювати постійний зв'язок із ринком і 

поводженням покупців.  
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МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО БРЕНДУ У 

ФОРМУВАННІ ВИБОРУ СПОЖИВАЧА НА РИНКУ 

 

При формуванні основних інститутів сучасної економіки, 

вирішальне значення має маркетинг, провідна функція якого полягає в 

організації вільного конкурентного обміну для забезпечення 

ефективного узгодження попиту і пропозиції, орієнтуючись не лише на 

наявні потреби ринку, а й активно розробляючи нові. 

Розвиток кінцевого споживчого попиту, який у подальшому 

визначає особливості всього ринкового попиту, відбувається у напрямку 

зростання купівельних спроможностей споживачів, підвищення їхньої 

поінформованості й вибагливості та на цій підставі – суттєвої 

диференціації й індивідуалізації споживчих потреб. Розвиток пропозиції 

визначається насамперед темпами нагромадження інвестицій та 

розвитком науково-технічного прогресу, тобто техніки, технологій, 

організації й управління виробництвом. Розвиток маркетингу 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis0MnX6u7ZAhUiLZoKHWl_DZkQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ukrstat.gov.ua%2F&usg=AOvVaw0fwjNJOlD7Q02FWB2kBpsf
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здійснюється в межах історичної зміни концепцій маркетингу – від 

економічного усередненого задоволення масових споживчих потреб до 

дотримання інтересів суспільства у цілому й усіх його членів через 

усебічне задоволення високорозвинених, украй індивідуалізованих 

потреб кожного конкретного споживача [3]. 

Внаслідок взаємодії цих процесів відбуваються позитивні зміни як 

для підприємців (зміцнення конкурентних переваг, зростання 

підприємницьких доходів, що можуть бути використані як для 

подальшого розвитку бізнесу, так і для підвищенні рівня споживання), 

так і для споживачів (задоволення потреб товарами та послугами з 

ліпшим співвідношенням якості та ціни, підвищення загальної якості 

життя), а отже і для економіки країни в цілому (розвиток національних 

ринків товарів споживчого та, як наслідок, виробничого призначення, 

збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, досягнення вищого 

рівня задоволення суспільних потреб тощо). Розвиток технологій 

справив на людське суспільство значний вплив, що призвело до 

оточення споживачів технічними складними пристосуваннями, якими 

споживачі користуються щодня і виявляються неспроможними 

зрозуміти всі характеристики товару, що купують. На допомогу 

споживачам приходить бренд, який виділяє окремо від всіх 

характеристик товару ті, що важливі для споживача і полегшують 

розуміння товару. Основне завдання, яке вирішує бренд полягає у 

спрощенні вибору споживачів щодо позиціювання кожного конкретного 

товару і прив‘язування його до певного сегменту ринку. Бренд являє 

собою популярний товарний знак, який знайшов свою нішу завдяки 

вдалим маркетинговим крокам, а брендинг – це діяльність зі створення 

довгострокової переваги до товару, яка виділяє його серед конкурентів і 

створює його імідж та є інвестицією у майбутнє [2]. 

Якщо товар не може задовольнити споживача, то будь-який 

геніальний бренд, створений йому, приречений на провал. Тому, щоб 

запобігти цьому процесу, треба знати основи структури бренду, тобто 

структурних елементів уявлень, ідей, думок та інших чинників, за 

допомогою яких споживач створює значення бренду. Практично як 

фірмового стилю, основними цілями якого може бути, по-перше, 

ідентифікація виробів фірми з загальної маси аналогічних товарів її 

конкурентів, а по-друге, створити образ того продукту, що необхідний 

фірмі і який залишить слід у свідомості споживача. Наявність фірмового 

стилю свідчить про впевненість його власника в позитивному враженні, 

що він створює на оточуючих, тому одним із завдань брендингу є 
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нагадування покупцю саме про ті позитивні емоції, які доставили йому 

раніше куплені товари даної фірми [3]. 

 Створення ефективного бренду уможливлює просування товарів 

на вітчизняному або світовому ринку та є засобом вирізнення товару або 

групи товарів. З точки зору теорії брендінгу продукт має наступні 

виміри, які впливають на купівельні рішення споживачів: 1) основні 

переваги; 2) розширені переваги; 3) додаткові переваги [1]. 

Основними моделями створення бренду є: колесо бренду, 

методика Thompson Total Branding (TTB), модель Unilever Brand Key 

(UBK) та модель Brand Name Development Services (етапності побудови 

бренду). 

Колесо бренду дозволяє детально описати й систематизувати 

процес взаємодії бренду та споживача. Сутність даної моделі полягає в 

тому, що бренд розглядається як набір з п‘яти оболонок, укладених одна 

в одну: сутність – ядро бренду; центральна ідея; індивідуальність; 

переваги; атрибути. 

Згідно з моделлю Thompson Total Branding (TTB) на формування 

вражень від марки впливають численні чинники, пов‘язані з 

маркетинговими комунікаціями Ядром бренду є продукт – те, що він 

собою являє. Наступний прошарок, що вміщує попередній елемент 

позиціювання – те, для чого цей продукт призначений і чим він 

відрізняється від інших марок, наступний чинник – це цільова 

аудиторія – потенційні споживачі на яких спрямовані комунікації, 

останній чинник – індивідуальність бренду. Можна сказати, що дана 

модель дає можливість сформувати систему чинників, які формують 

враження від бренду, тобто ідентифікувати їх. 

 Модель Unilever Brand Key (UBK) є найбільш поширена. В основі 

створення бренду лежить визначення та фокусування на цільовій 

аудиторії та аналіз конкурентного середовища. Наступний етап полягає у 

визначені притаманних споживачам домінантних мотивів, які можна 

використати для побудови бренду. Перевагою моделі є те, що вона 

прив'язана до мотивів цільових споживачів та конкурентного 

середовища. 

У межах моделі Brand Name Development Services (етапності 

побудови бренду) основний акцент зроблено на етапності створення 

бренду. В основу побудови покладено ринкове позиціонування, 

наступним етапом є розробка стратегії бренду, після чого розробляють 

креативну ідею та перевіряють чистоту майбутнього бренду. 

Завершальним етапом є лінгвістичне тестування та тестування під час 
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маркетингових досліджень із використанням якісних та кількісних 

методик. На цій підставі формується сутність бренду, пов'язана з такими 

елементами, як визначення бренду, корисність бренду, цінність. 

Менеджери відповідають на питання, чому споживач має довіряти саме 

цьому бренду. Ця модель має процесуальний характер та описує основні 

етапи створення бренду й виведення його на ринок [1]. 

Отже, під час розробки бренду необхідно врахувати життєвий 

цикл ринку, товару і бренду (створення ідеї, вибір назви, лінгвістичний 

характер). Правильне розуміння структури бренду, його основних 

складових, є основою успішного брендингу і як наслідок, високих 

продаж продуктів та є потужним знаряддям маркетингу, яке забезпечує 

точки диференціювання між конкурентоспроможними позиціями щодо 

ефективної діяльності та позиціювання організації на певному ринку. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВИХ 
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ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

Сучасні економічні системи є вельми нестійкими і піддаються 

безперервним змінам у своїй структурі. Надто мінливою виглядає 

ситуація з економікою в Україні. Саме тому вивчення промислових 

ринків, як власне й інших ринків, потребує ґрунтовного наукового 

дослідження економістів, маркетологів, працівників банківського 
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сектору тощо. У своїй статті зосереджуся на теоретико-методологічних 

засадах маркетингових досліджень промислових ринків в умовах 

мінливих ―перехідних економік‖. 

Промисловий ринок (визнаючи можливість його множини) є 

об‘єктом промислового маркетингу. Предметно ж для маркетингового 

дослідження варто вести мову про ―сукупність взаємин між діячами 

ринку, що виникають внаслідок їхньої ділової активності – відносини 

купівлі-продажу, техніко-економічного співробітництва, фінансові 

відносини, технологічні зв‘язки, ділові переговори, конкурентні 

відносини‖ [1]. Промисловий ринок класично розпадається на 

1) продукцію виробничо-технічного призначення (ПВТП); 2) товари 

народного споживання (ТНС), що реалізовані оптом; 3) ринок 

промислових послуг (РПП).  

Водночас товаром у промисловому виробництві можуть бути різні 

види продукції та послуг: 

– промислове устаткування налічує в собі будинки й 

спорудження, основне та допоміжне устаткування, спорядження, 

інструменти, меблі (як приклад, приміщення, верстати, машини, 

спецодяг, вікна, двері, комп‘ютери, шафи, столи, килими і т.п.); 

– промислові товари означають різноманітну сировину, 

напівфабрикати, а також продукти, що комплектують матеріали для 

виробництва (вовна, ліс, нафта, залізна руда, сталь, скло, лампи, гвинти, 

фарби і т.п.); 

– промислове забезпечення, під яким розуміють різні види 

пакувальних матеріалів, різні види енергії, деталі для виробництва 

(конкретно – коробки, плівки, банки, електроенергія, запчастини, ящики, 

послуги з обслуговування); 

– промислові послуги, що згідно класифікації означають послуги 

служби контролю, технічного обслуговування устаткування, послуги 

служби забезпечення, що полегшують процес виробництва й організації, 

консультаційні послуги (конкретно – транспортування, зберігання, 

фінансові, маркетингові, консалтингові послуги, науково-дослідні 

роботи). 

Варто окрему увагу звернути на сферу послуг загалом. Справа в 

тому, що маркетинг послуг відрізняється від маркетингу в 

промисловості та торгівлі, що дає можливість розглядати сферу послуг 

як самостійний напрям на товарному ринку. Адже існують своєрідні 

методи формування послуг, їхнього планування і мінливості, що 

дозволяє підприємствам сфери послуг вирішувати поточні та стратегічні 
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завдання, захоплювати нові ринки та формувати новий вид послуг, 

виходячи із зростаючих вимог і потреб ринку. Щоб усвідомити всю 

важливість сфери послуг в національній економіці, достатньо навести 

приклад Сполучених Штатів Америки, де у цій галузі економіки задіяні 

80 % усього працюючого населення країни. Звісно ж це стало можливим 

лише з інтенсивним розвитком науково-технічної революції (НТР) після 

Другої світової війни у цій та в інших провідних державах світу. Саме 

від впровадження здобутків НТР значною мірою залежить 

обслуговування високотехнологічних товарів й устаткування 

(транспортування, зберігання, установку, демонтаж устаткування, 

забезпечення енергоносіями, обслуговування у ході експлуатації тощо). 

Стосовно послуг у сфері виробництва (промисловості) та обігу, їх 

усі можна диференціювати так: 

Виробничі послуги – інжинірингові, лізингові, обслуговування 

клієнтів щодо ремонту устаткування та техніки (зокрема і нарізка та 

розкрій металу, розлив рідких видів матеріалів, нарізка паперу тощо); 

Розподільні послуги – послуги в торгівлі (операції закупівлі та 

збуту товарів), транспортного обслуговування та засобів зв‘язку; 

Споживчі послуги – найбільш поширені серед населення 

(комунальні, послуги, пов‘язані з домашнім (присадибним) 

господарством, послуги з туризму тощо); 

Суспільні послуги – послуги охорони здоров‘я, культурні та 

освітні послуги, телебачення, радіомовлення і т.п.; 

Професійні послуги – страхові, фінансові, банківські послуги, 

консультаційні та рекламні послуги тощо. 

Маркетингове дослідження, як відомо, – це комплекс 

дослідницьких та інших аналітичних заходів, спрямованих на 

встановлення тенденцій та закономірностей розвитку ринку, що має на 

меті зниження ступеня невизначеності та підвищення якості 

комерційних управлінських рішень фірми-замовниці. Маркетингові 

дослідження не можуть бути випадковими, а мають містити системну 

інформацію. Їхня концептуальна мета – детальна визначеність щодо 

конкретного предмету дослідження, в умовах конкретної ринкової 

ситуації (регіону, країни, геополітичного регіону, світу).  

Теоретико-методологічні засади маркетингового дослідження 

спираються на загальнонаукові принципи, методи та підходи. 

Дослідник-виконавець має бути: 

– об‘єктивним, дотримуватися всіх застережень, аби не вплинути 

суб‘єктивно на інтерпретацію зафіксованих фактів; 
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– детальним, тобто вказувати погрішність своїх аналітичних 

викладок, передбачаючи недосконалість будь-якого застосованого ним 

методу; 

– творчим, тобто визначати креативно нові напрями пошуку 

рішень, придумувати чи запозичувати інновації; 

– системним, тобто мусить займатися такими дослідженнями 

постійно, щоб мати можливість ґрунтовно розумітися на змінах ринків, 

що відбуваються. 

До основних напрямів маркетингових досліджень (МД) відносять 

вивчення: 

1) ринку товарів, 

2) поведінки споживачів, 

3) наявності конкурентів, 

4) структури посередників на ринку, 

5) якості та сервісу надання товару, 

6) затрат та ціноутворення, 

7) руху товарів, 

8) системи стимулювання збуту та реклами, 

9) внутрішнього потенціалу конкурентоспроможності фірми 

(зазвичай кадрового). 

Існують такі види МД: 1) розвідницькі (за допомогою методу 

фокус-групи); 2) описові (за допомогою методів анкетування та 

опитування); 3) казуальні, на визначення причинно-наслідкових зв‘язків 

(за допомогою експериментального методу). Відтак майже завжди є 

4 учасники МД: замовник, дослідник, інтерв‘юер, респондент 

(опитуваний). Кожне МД зазвичай має також свою програму 

послідовності дій на етапах постановки проблеми, цілей, об‘єкта і 

предмета дослідження, моделювання, формулювання гіпотез, визначення 

обсягів і складу інформації та її первинності, вторинності, вибору 

фінансування дослідження, визначення виконавців та власне на етапі 

підсумків проведеного дослідження в його аналітичній та 

рекомендаційній частинах. 

Існують також вузько профільні методи маркетингового аналізу 

документів у вигляді традиційного аналізу та контент-аналізу (інша 

назва – формалізований аналіз), про які варто вести мову вже в 

наступних наших публікаціях. Тут лишень зауважу, що емерджентність 

сучасних економічних систем, справді, призводить до потреби 

маркетологів ураховувати багато чинників, головним серед яких є 

усвідомлення того, що сьогоднішній покупець промислового товару чи 
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послуги у своєму виборі відштовхується від такої аксіоми 

раціональності – прийняття рішень із максимальним задоволенням своїх 

цілей та переваг [2, 71]. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ 

СПОЖИВАЧІВ 

 

Розвиток маркетингу як науки обумовлює доцільність його 

розгляду як цілісної системи управління ринковими процесами, в рамках 

якої дослідження споживачів має бути спрямоване на виявлення впливу 

економічних процесів на споживчу поведінку. Тому дослідження 

формування поведінки споживачів має здійснюватися як з точки зору 

маркетингу, так і з точки зору економіки.  

Поведінка споживача в науці розглядається і з точки зору 

економічної теорії, і з точки зору маркетингу. Розглядаючи дефініції 

понять «споживча поведінка» і «поведінку споживачів», яких ряд авторів 

вважає тотожними, слід зазначити, що виходячи з етимології понять, 

вони різні за смисловим вмістом.  

Ґрунтуючись на етимології понять «споживач», «вжиток», 

«споживач» і «поведінка», можна констатувати, що: «споживач – особа 

або організація, споживаючі, використовуючи продукт чийого-небудь 

виробництва, чиїй-небудь діяльності, включаючи і свій власний 

продукт» [1, с.296]; «вжиток – використання, вживання, вживання 

продукції, речей, благ, товарів, послуг в цілях задоволення потреб» [1, 

с.296]; «поведінка – образ, спосіб, характер економічних дій громадян . у 

тих або інших умовах економічної діяльності, що складаються, житті» 

[1, с.288]. 
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Залежно від змісту цих понять і їх комбінування, значення 

словосполук змінюється. Поведінка споживачів – це набір стандартних 

ознак і показників, які визначають вибір предмету вжитку і дії з втілення 

їх в матеріальну форму за допомогою придбання товару або послуги. 

Крім того, виходячи з етимології поняття «споживач», споживчу 

поведінку характеризує комплекс двох видів володіння: 

характерологічного (тобто вжиток як самоціль, сенс життя; має 

негативний характер) і екзистенціального (тобто вжиток представляє 

раціональне прагнення до самозбереження). Дослідженням видів 

володіння присвячені праці Е.Фромма, який протиставляє буття не двом 

видам володіння, а переважно першому вигляду.  

Для формування поведінки споживачів необхідні ряд умов: а) 

споживачі мають чітке уявлення про свої переваги і завжди більше 

вважають за краще меншому, краще – гіршому; б) споживачі точно 

знають розмір своїх доходів і заощаджень; в) споживачам відомі ціни на 

товари і послуги. 

Наступним підходом до поняття поведінки споживачів є 

розуміння цього процесу як процесу ухвалення рішень споживачем.  

Розглядаючи цей підхід, слід зазначити, що будь-яка управлінська 

діяльність, у тому числі у сфері маркетингу, тісно пов'язана з 

ухваленням відповідних рішень. Під рішенням розуміється набір дій на 

об'єкт (систему, комплекс) управління, що дозволяє привести даний 

об'єкт в бажаний стан або досягти поставленої перед ним мети. 

Для ухвалення рішень окрім інформації необхідні і певні знання, 

якими повинен володіти споживач. Ці знання утворюються з декількох 

складових: освіта, досвід, мотивація. Також важливою частиною процесу 

ухвалення маркетингових рішень є підготовка інформації.  

Наступним підходом до поняття поведінки споживачів є 

розуміння його як сукупності або системи ознак, меж і показників. В 

рамках даного підходу, доцільно формувати систему показників 

поведінки споживачів. При цьому слід зазначити, що основу цієї системи 

складуть переважно якісні показники, за винятком можливостей 

споживачів, що характеризують доходи. Що стосується кількісних 

показників, то до них можна віднести: доходи, структуру вжитку, попит, 

рівень обізнаності. 

Поведінка споживача є усвідомленою, при цьому об'єкт покупки – 

товар або послуга – приймаються або відкидаються ним залежно від 

міри відповідності потребі.  
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Фундаментальним принципом, який є основою поведінки 

споживача, є те, що поведінка схильна до впливу ззовні. При цьому 

споживач є незалежним у своєму виборі, проте система інструментів 

маркетингу може робити вплив на мотивацію і поведінку, якщо товар 

або послуга здатні задовольнити потреби і чекання споживача. Це 

обумовлено тим, що попит на будь-який товар або послугу існує в 

неявному вигляді, що підтверджується наявністю товарів імпульсивного 

попиту.  

Одним з найпоширеніших підходів є трактування поведінки 

споживачів як певних дій або діяльності. Діяльність є функцією 

споживача в процесі його взаємодії з довкіллям. Таким чином, дії є 

первинними (причиною), а діяльність – вторинною (слідство). 

Отже, поведінка споживачів як діяльність передбачає симбіоз 

інформації, особливостей здійснення процесу покупки, вжитку і 

утилізації, що формують процес ухвалення рішень, що у свою чергу 

знаходить своє вираження в поведінці. У той же час слід зазначити, що 

діяльність, є наслідком ухвалення рішень, що у свою чергу підтверджує 

первинність процесу ухвалення рішень. У економічному сенсі рішенням 

є спосіб, образ дій в результаті аналізу наявної інформації з врахуванням 

поставлених цілей і наявності обмежених ресурсів. 

Існуючий підхід до поведінки споживачів як до відповідної 

реакції є тотожним підходу до поведінки споживачів як результату дії, 

лише з тією відмінністю, що у відповідь реакція і є результатом дії, 

тобто дія первинна, а реакція вторинна: «Поведінка споживачів – у 

відповідь реакція споживачів на комплекс умов, що формують його 

мотивацію до об'єкту і цілей покупки, часу, місця покупки, організації 

продажів і сервісного обслуговування» [2, с.267]. Інакше кажучи, сенс 

дії нівелюється, якщо у відповідь реакція відсутня, тобто зусилля 

підприємства і його маркетингового комплексу в даному випадку будуть 

неефективними, оскільки реакція не була викликана. Проте, оскільки 

споживач є основним суб'єктом ринку, на якого спрямовані всі 

маркетингові зусилля, то у відповідь реакція спочатку йому іманентна і 

може носити як позитивний, так і негативний характер. 

Розглянуті підходи до трактування поведінки споживачів, а також 

їх аналіз з точки зору причинно-наслідкових зв'язків, дозволяє 

відзначити, що ряд підходів розглядають даний процес однобічно, не 

враховуючи причин формування цього процесу. Враховуючи 

комплексність і масштабність даного поняття можна запропонувати 

наступне його визначення: поведінкою споживачів є системний процес 
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ухвалення рішень, який ініціюється впливом довкілля і системою потреб 

індивіда, передбачає подальшу діяльність з його втілення та 

відображується у вигляді формування платоспроможного попиту. Таким 

чином, запропоноване визначення поведінки споживачів дозволяє 

розглядати його комплексно з врахуванням складності цього процесу.  

Література: 

1. Аакер Д. Стратегічне ринкове управління / Пер. з англ. під ред. 

Ю.Н. Каптуревського. – СПб.: Пітер, 2002. – 544 с. 

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – Київ: Лібра, 2002. – 

712 с. 
 

 

 

Cаханда І.В. 

магістр фармації, асистент 

Косяченко К.Л. 

д.фарм.н., професор 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
 

КОНЦЕПЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Кожна фірма зацікавлена в ефективному управлінні своєю 

маркетинговою діяльністю. Для здійснення цієї мети їй необхідно: 

провести аналіз ринкових можливостей, відібрати цільові ринки, 

розробити комплекс маркетингу та здійснити маркетингові заходи. 

Об'єднання перерахованих пунктів і характеризує процес управління 

маркетингом. 

Аналіз ринкових можливостей передбачає оцінку будь-якої 

можливості з точки зору її відповідності цілям і наявним ресурсам 

фірми; ретельну оцінку поточного і майбутнього попиту відображає 

привабливість можливості ринку, який відкривається. Як правило, аналіз 

ринкових можливостей включає виявлення нових ринків і оцінку 

маркетингових можливостей. 

Ф. Котлер стверджує, що одним із способів виявлення нових 

ринків є використання мережі розвитку товару і ринку, яка включає 4 

складові: 

- глибоке впровадження на ринок, тобто фірма повинна збільшити 

обсяг продажів вже конкретно існуючого товару, не змінюючи ні сам 

товар, ні групу споживачів, яким він реалізується; 
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- розширення меж ринку, що означає пошук нових ринків збуту 

для вже існуючого товару; 

- розробка товару, що означає продаж групі споживачів нових 

товарів або різних модифікацій уже існуючого новим набором 

споживчих властивостей; 

- диверсифікація, що означає випуск абсолютно нового товару, 

який задовольняє потреби нової групи споживачів. 

При відборі цільових ринків кожну можливість необхідно 

проаналізувати з точки зору величини і характеру ринку. Цей процес 

повинен включати етапи: 

1. вимірювання і прогнозування попиту. Фірма повинна оцінити 

обсяг продажів кожного з ринків. Крім того, необхідно зробити прогнози 

перспектив даного ринку з урахуванням факторів і тенденцій, що 

впливають на його розвиток. Якщо при порівнянні перспективний попит 

виявляється вище поточного, необхідно провести сегментацію ринку; 

2. сегментація ринку. Сегментація - це розподіл усіх потенційних 

споживачів цього ринку за самими характеристиками на досить великі 

групи таким чином, що кожна з них висуває особливі, що відрізняються 

від інших, вимоги до даного товару або послуги. Сегмент ринку висуває 

вимоги до якихось особливих типів, модифікацій товарів усередині 

даного виду. Відповідно, фірма може змінювати свою товарну стратегію 

за рахунок роботи в різних сегментах, але залишатися всередині добре 

знайомого їй ринку; 

3. відбір цільових сегментів ринку. У цьому випадку можливі 

наступні напрямки діяльності фірми: 

- обслуговування тільки одного сегменту ринку; 

- задоволення однієї купівельної потреби; 

- орієнтування на групу споживачів; 

- обслуговування декількох сегментів ринку, не пов'язаних між 

собою; 

- виробництво всього асортименту товарів для забезпечення ними 

всіх сегментів ринку (охоплення всього ринку). 

4. позиціонування товару на ринку. Завданням кожної фірми є 

виявлення звичайних і помаркованих товарів, запропонованих в даний 

час у конкретному сегменті, і визначення вимог до цих товарів з боку 

споживачів, які складають цей сегмент. Внаслідок того, що будь-який 

товар сукупністю властивостей, які враховуються споживачами при 

купівлі товару, одним з найбільш зручних способів пояснити перевагу 
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споживачів, що віддається конкретному товару, буде порівняння їх 

основних властивостей. 

Цій меті і служить позиціонування товару на ринку, яке 

визначається як "забезпечення товару не викликає сумнівів, чітко 

відрізняється від іншого, бажаного місця на ринку і у свідомості 

цільових споживачів". Таким чином, прийнявши рішення про ринкове 

позиціонування, фірма розробляє для його підтримки комплекс 

маркетингу. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ 

ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ 
 

Поширення глобальної мережі Інтернет та її подальший розвиток 

кардинально змінили уявлення про традиційні інструменти маркетингу 

та, особливо, комунікацій в веденні комерційної діяльності. Глобальна 

мережа одночасно стала і новим середовищем для спілкування, і новим 

ринком для реалізації товарів та послуг. За останні роки для 

українського бізнесу глобальна мережа Інтернет перетворилася з мало 

досяжного та незрозумілого явища на ефективний комунікативно-

інформаційний інструмент для досягнення поставлених бізнес цілей та 

спосіб охоплення нових сегментів ринку. 

За даними дослідження «Connected Consumer Study 2017», 

проведеного компанією Kantar TNS влітку 2017 р., 66 % населення 

України регулярно використовують мережу Інтернет для особистих 

цілей. Цей показник зріс майже в 10 разів у порівнянні з початком 2000 х 

років [1]. Також данні дослідження показують що: 55% українських 

користувачів Інтернет шукають інформацію про товари й послуги, 28% 

регулярно здійснюють покупки в режимі он-лайн, 83% української 

Інтернет-аудиторії практично щодня відвідують соціальні мережі, 

переглядають відео он-лайн та користуються пошуковими 

системами [2]. 
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Тож, стрімке збільшення української Інтернет-аудиторії сприяє 

появі нових ринків збуту для малих компаній різного профілю. І тим 

самим стимулює більшість підприємств переносити свою діяльність в 

режим он-лайн. Використання інструментів Інтернет-маркетингу має 

низку переваг [3]: 

- доступність, адже позиціонування та рекламування будь-якого 

виду діяльності в Інтернет коштує значно дешевше, в порівнянні з більш 

традиційними інформаційними каналами – телебачення, радіо, преса;  

- ефективність, в мережі є значний вибір засобів впливу, 

орієнтованих на конкретну цільову аудиторію, в порівнянні з 

традиційним маркетингом;  

- зручність, вплив на споживачів відбувається в будь який час та 

необмежений місцем;  

- швидкість – за умови використання правильних інструментів 

Інтернет-маркетингу поширення інформації відбувається моментально, а 

її поширення стає більш простим та легким. 

Використання Інтернет-маркетингу також допомагає 

оптимізувати контроль та аналіз ефективності підприємницької 

діяльності, отримувати достовірну інформацію для проведення 

маркетингових досліджень.  

Однак, не зважаючи на зручність, ефективність та 

перспективність Інтернет технологій для більшої частини представників 

малого бізнесу використання таких інструментів та перехід в електронну 

форму ведення своєї діяльності є доволі непростим питанням. Такий 

стан речей обумовлений низкою причин. Насамперед це: 

- інтуїтивна організація комерційної діяльності підприємства; 

- відсутність достовірної маркетингової інформації про свою 

цільову аудиторію;  

- недостатня обізнаність в інструментах Інтернет-маркетингу та 

способах їх використання; 

- використання лише одного каналу Інтернет-просування; 

- недосконалість або відсутність цілей та стратегії просування і 

розвитку підприємства; 

- страх використання чогось нового; 

- негативний досвід від попередніх спроб впровадження Інтернет-

маркетингу. 

На нашу думку, одним з можливих способів покращення ситуації 

є профільне курсове навчання спрямоване на доповнення знань і навичок 

керівників, власників комерційних структур та їх співробітників в галузі 
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маркетингу, Інтернет технологій та особливостей їх використання. 

Необхідна фахова допомога у створенні та реалізації маркетингової 

стратегії діяльності підприємства, правила постановки завдань та 

контроль за ефективністю виконання заходів по просуванню.  
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ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ 

 

Відповідно до законодавства України, реклама — це інформація 

про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який 

спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів 

реклами та їх інтерес щодо особливостей послуги чи товару [1]. Реклама 

відрізняється величезною різноманітністю форм. Цілі реклами можуть 

бути дуже різними: представлення нового продукту, вихід на новий 

ринок, розширення знань споживачів про способи можливого 

використання продукту, створення сприятливого враження про фірмову 

марку та сам товар, активізації попиту, інформація про зміни умов 

продажів і т. д. Завдяки рекламі, споживачі дізнаються більше про 

представлений товар і в подальшому, при покупці, надають перевагу 

саме розрекламованому раніше товару. З цього випливає, що чим більше 

коштів вкладається в рекламу, тим більший рівень попиту проявляється 

на даний товар. Традиційне ж призначення реклами - забезпечення збуту 

товарів і прибутку рекламодавця. 

Хоча витрати на рекламу значні, особливо при публікації 

оголошень у закордонній пресі, участі на виставках і ярмарках і т.д., 

витрати ці цілком виправдані. По-перше, відпущені на рекламу засоби 
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включаються в калькуляцію ціни товару, і їхній продаж відповідно 

компенсує витрати. По-друге, без реклами торгівля, як правило, йде 

в'яло, приносить збитки, що нерідко багаторазово перевищить витрати 

на рекламу. Як показує міжнародна практика, рекламні витрати 

складають у середньому 1,5-2,5% вартості реалізованих товарів 

виробничого призначення і 5-15% по товарах побутового 

призначення [2]. 

Реклама безпосередньо впливає на ціноутворення товару чи 

послуги. Представлення в засобах масової інформації даних про товар чи 

послугу автоматично збільшує собівартість продукції. Адже для 

ринкової економіки, ціни - вирішальний фактор результатів виробничої 

та фінансової діяльності фірми. Ринок диктує умови виживання. Тому 

правильно обрана цінова політика, грамотна тактика формування цін, 

економічно вивірені методи ціноутворення становлять основу успішної 

діяльності будь-якого підприємства, незалежно від форм власності.  

Незалежно від того, яким чином ведеться формування цін на 

продукцію, до уваги беруться деякі загальноекономічні 

категорії,визначають відхилення рівня цін більше або менше від 

споживчої вартості товару. Фактори ціноутворення можуть бути 

зовнішніми та внутрішніми (залежно від фірми). До внутрішніх 

відноситься реклама. Йдучи в магазин чи супермаркет за гарно 

розрекламованим товаром чи бажаючи ск,ористатись послугою, яка так 

цікаво описана в оголошенні, слід пам‘ятати, що ціна на них включає 

певний відсоток затрат на рекламну компанію фірми. І чим більше ми 

чуємо про даний вид товарів чи послуг, тим цей відсоток більший. В 

середньому, 2-10% ціни – витрати на просування товару, зокрема 

рекламу, в залежності від виду товарів чи послуг та масштабів рекламної 

компанії. Та реклама виступає не тільки інструментом маніпулюванням 

громадською свідомістю, а й засобом формування потреб, стимулів і 

побажань. З іншого боку, будучи знаряддям конкурентної боротьби, 

загострює її і служить стимулом підвищення якості продукції та 

зниження цін [3]. Реклама, серед різних форм просування товару, є 

найкращим засобом доступу до масової аудиторії - найшвидшим і 

найдешевшим в розрахунку на одного споживача. Не дивно, що фірми 

всіх видів і розмірів витрачають на рекламу колосальні суми. У США, 

наприклад, більш ніж по 400 доларів в розрахунку на кожного жителя, 

включаючи дітей. 

Згідно показників найуспішніших компаній світу, більше 

половини отриманого ними прибутку вкладається в подальшу рекламу 
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представленої ними продукції на ринку. Згідно прогнозу медіаагенства 

Zenit в 2018 році світовий рекламний ринок зросте на 4,6% і складе 

близько 589 млрд доларів США [4]. Локомотивом зростання світового 

рекламного ринку стануть США, Філіппіни та західна Європа. 

Отже, можна з впевненістю сказати, що реклама – рушійний 

інструмент, який регулює як рівень збуту відповідної продукції і її 

якість, так і один з елементів ціноутворення. Це зумовлено необхідністю 

покриття витрат на рекламу, яка найчастіше включається саме в його 

ціну. Як показує досвід різноманітних компаній, вдала реклама – 

запорука успіху та найпростіший контакт та засіб зв‘язку з потенційною 

аудиторією.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

 

Торгівля - одна з основних галузей народного господарства 

країни, пряме продовження процесу виробництва в сфері обігу, оскільки 

виробництво вважається завершеним лише після доведення товару до 

споживача.  

Одним із основних свідоцтв якості товару є його імідж. 

Імідж товару – це стійке, тривале і постійно підтримуване 

уявлення споживачів (покупців) про якість і престижність товару і 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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виробника (продавця), його репутацію, передпродажний та 

післяпродажний сервіс [3, c.42-43]. 

Актуальність проблеми іміджу саме торговельної організації 

пов‘язана з недостатньою увагою авторів до цієї теми, необхідністю 

вирішення практичних задач у сфері управління та комунікаціях.  

На думку Бодуан Ж.- П. імідж «конструюється» і впроваджується 

у свідомість для досягнення певних цілей. При цьому для його 

формування споживачам необхідні постійні порівняння підприємств 

одне з одним [1, с. 20-21]. 

Створення іміджу організації в ринковому середовищі ведеться на 

основі стратегічного підходу, за допомогою інтегрованих маркетингових 

комунікацій. Формування іміджу організації у свідомості цільової групи 

здійснюється в процесі комунікації, в рамках якої транслюється 

інформація іміджевого характеру (вербальні, візуальні, аудіовізуальні 

іміджеві повідомлення). Основні теми повідомлень – назва організації, її 

місія і девіз, фірмовий лозунг (слоган), логотип, постійний комунікант 

(обличчя фірми), корпоративний герой. 

Формування образу, своєрідного «обличчя» компанії – справа не 

тільки фахівців у цій області (маркетологів, рекламістів, піарників). 

Імідж компанії, і торговельного підприємства в тому числі, – це образ 

організації, який існує у свідомості клієнтів. Клієнтами компанії 

виступають як і зовнішні споживачі так і співробітники компанії. 

Враховуючи це, зусилля формування іміджу повинні направлятися на 

внутрішню та зовнішню аудиторію.  

Зовнішній імідж (соціальний імідж організації, імідж продукції чи 

послуги, образ персоналу, бізнес-імідж зовнішня атрибутика. 

Внутрішній імідж (образ керівника організації, образ персоналу, ділова 

культура організації та її стиль, бізнес-імідж) [5, с. 34-36].  

Імідж визначається як кореляція між уявленням, котре організація 

хоче створити про себе у потенційного клієнта і тим поглядом, що 

склався у нього на сьогодні. В рамках цього підходу в роботі по 

формуванню концепції іміджу виділяють дві частини: активні дії 

організації щодо побудови і адекватного сприйняття свого іміджу та 

«відображення» іміджу організації в «дзеркалі клієнта». 

Отже, при формуванні іміджу важливо створити відповідність між 

цими протилежними уявленнями концепції іміджу. З цього можна 

зробити висновки: імідж організації повинен відповідати стратегії її 

розвитку, базуючись на задоволенні певних потреб всього ринку чи його 

сегменту; імідж організації повинен відповідати рівню чи етапу її 
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розвитку; внутрішній імідж організації повинен бути узгоджений з її 

зовнішнім іміджем; імідж організації повинен відповідати поточному 

етапу розвитку суспільства, в якому вона працює. 

 
Рис.1 Загальна структура організації 

 

Будь-яка організація протягом свого життєвого циклу проходить 4 

основні етапи:  

1) Етап формування організації, її розвитку. 2) Етап зрілості, 

затвердження компанії на захоплених позиціях і більш-менш стабільного 

існування. 3) Етап спаду, інноваційна діяльність компанії з метою 

розширення ринку при стабільно міцному становищі на займаних 

позиціях (кульмінація існування – «золотий вік»). 4) Етап кризи 

трансформації організації, що приводить або до відходу організації з 

ринку (швидкий – наприклад, банкрутство, повільний – стагнації), або до 

чергового витка інновацій і відродження. [6, с. 42-43]  

Отже, кожному етапу повинна відповідати своя іміджева політика, 

як зовнішня, так і внутрішня, покликана забезпечити максимальний 

прибуток на даному етапі розвитку та підготувати платформу для 

успішного проходження наступного етапу. Успішність проходження 

кожного наступного етапу визначається адекватністю іміджевої політики 

попереднього етапу. 

Визначено сутність понять «імідж» та «імідж торговельного 

підприємства». Для розуміння процесу формування іміджу 

торговельного підприємства було виділено: структуру іміджу 

організації, принципи створення та забезпечення іміджу в сфері торгівлі 

та етапи створення іміджу організації.  

Таким чином, імідж як стійкий емоційно забарвлений образ, що 

формується в повсякденній свідомості оточуючих у вигляді 
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цілеспрямованої активізації сприйняття соціально та особистісно 

значущих характеристик організації і що робить вплив на ставлення до 

неї людей. 

Осмислення сутності іміджу дозволяє висунути ще одну вимогу: 

підприємство має стати повноцінним суб'єктом корекції свого іміджу. Це 

передбачає, насамперед, створення рефлексивного образу – як сьогодні 

організація сприймається населенням, і «бажаного іміджу» - чіткого 

розуміння того, як вона повинна сприйматися. 
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У сучасному науковому лексиконі все більшої популярності 

набуває термін «ритейл», який застосовують для окреслення бізнесу у 

сфері роздрібної торгівлі споживчими товарами. Основними 

тенденціями розвитку цього бізнесу є глобалізація, домінування 

потужних міжнародних мереж, укрупнення національних операторів, 

активне застосування форматів електронної торгівлі – віртуалізація 

ринку. 

Масштаби ритейлу в Україні постійно зростають, а його 

прибутковість забезпечують за рахунок впровадження клієнто-
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орієнтованих моделей швидкого реагування на зміни потреб і уподобань 

покупців [3]. Продажі товарів здійснюються у магазинах різних 

форматів (окремі магазини, мережі), через платформи електронної 

торгівлі.  

Характерною особливістю вітчизняного ринку стало зростання 

масштабів Інтернет-торгівлі. Для прикладу, частка он-лан продажів 

одягу та взуття постійно збільшується: згідно експертних оцінок у 

2016 р. обсяг електронної торгівлі сягнув 131 млн. дол. США, зрісши у 

порівнянні з попереднім роком на 9,6% [1]. Основна тенденція розвитку 

он-лайн-торгівлі – це підвищення довіри споживачів. Привабливість 

такої форми торгівлі посилюється і новою політикою Інтернет-

магазинів: покупцям надали можливість повертати куплені речі. Крім 

того, при зростанні вартості імпортних товарів пропорційно курсу 

іноземних валют, ціни в Інтернет-магазинах за період 2013-2016 рр. 

зросли на 50-60% [4].  

Активізації електронної торгівлі сприяють нові проекти розвитку 

віртуального ринку. До числа найуспішніших слід віднести платформу 

«Ламода», в каталозі якої представлені понад 250 тисяч предметів одягу 

і взуття 700 всесвітньо відомих брендів. Конкурентними перевагами 

цього он-лайн продавця є гарантія якості товарів, оригінальні бренди, 

широкий асортимент, безкоштовна доставка по всій Україні та регулярні 

розпродажі з використанням промокодів. Ще одним прикладом 

ефективних починань є віртуальний шопінг-клуб ModnaKasta – 

дискаунтер, який продає стоки відомих світових брендів.  

Стрімкий розвиток технологій і зміна купівельних переваг 

поступово знижують інтерес до традиційних форматів торгівлі. На 

перший план починають виходити сучасні формати, орієнтовані на 

запити споживачів щодо ціни, обслуговування, доступності та зручності. 

Так, останнім часом дедалі більшої популярності набирає модель оmni-

channel retail (омніканальна торгівля). Ця модель передбачає 

інтегрований підхід до покупця, який демонструючи лояльність бренду, 

може вибрати найвигідніший канал покупки. Незалежно від способу 

придбання для всіх товарів встановлюється єдині ціни та умови 

повернення, обміну й розрахунків. Асортимент товарів, діюча система 

знижок, акції є однаковими для всіх каналів збуту. Така модель робить 

доступним товар для покупців у масштабах усього світу, а також через 

підвищення зручності у замовленнях та розрахунках і швидкості 

доставки сприяє підвищенню цінності бренду [4]. Якщо омніканальну 

торгівлю доповнити технологіями «віртуального магазину» чи 
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«інтерактивного майданчика» ефективність моделі суттєво зростатиме: 

при зниженні операційних витрат цінність товарів для споживачів 

підвищуватиметься, а отже, збільшуватимуться обсяги товарообороту і 

доходів ритейлера.  

Важливим напрямом підвищення цінності, яка формується 

торгівлею, є управління споживчим досвідом через створення 

можливостей вільного обміну інформацією не тільки між продавцем і 

покупцем, але і покупців один з одним. Це знижує асиметрію 

інформації  інформація легко розповсюджується серед покупців, 

зокрема – потенційних і репутація продавця починає відігравати 

провідну роль у споживчій поведінці. Вирішенню проблеми сприяють 

моделі шопінг-клубів, основним завданням яких є виховання (або – 

управління) належної споживчої поведінки.  

Щодо традиційного формату торгівлі – через мережу магазинів, то 

все активніше застосовують моделі «шоу-рум». У шоу-румі покупці 

можуть ознайомитися з асортиментом товарів, а потім зробити 

замовлення того, що сподобалося. Така модель дозволяє знизити видатки 

на утримання і обслуговування магазинів, а також знизити витрати на 

оренду торговельних і складських приміщень.  

Ще одним інструментом підвищення цінності, яка формується у 

сфері торгівлі, є постійне удосконалення бізнес-процесів та 

впровадження нових комунікаційних технологій, зокрема – 

індивідуальних комунікацій з використанням баз даних, CRM систем, які 

керують програмами лояльності [4].  

Сучасні моделі ритейлу є клієнто-орієнтованими: цінність 

створюється шляхом забезпечення відповідності потребам і вимогам 

споживачів щодо якості, ціни, доступності товару та зручності покупок, 

а примножується – шляхом постійних удосконалень у всіх 

функціональних елементах «ланцюжка формування вартості» 

(виробництво – логістика – торгівля). Активна роль споживачів у 

процесі генерування цінності утверджується через механізми зворотного 

зв‘язку. Створення клімату лояльного відношення до постійних покупців 

та позитивний вплив спільноти прихильників дозволяють розширювати 

рамки попиту і залучати нових клієнтів.  
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Ефективна підприємницька діяльність в сучасних умовах повинна 

здійснюватися не лише за умови належного дотримання вимог 

економічного, соціально-духовного чи політичного характеру, а й з 

урахуванням необхідності формуванням неформальних контактів між 

представниками бізнесу, створення атмосфери довіри, чесності та 

порядності у ділових стосунках. 

Тож, для будь-якого суб‘єкта господарювання неабияке значення 

має позитивний, сприятливий імідж, який формує правильне відношення 

споживачів та клієнтів, сприяє налагодженню та зміцненню ділових 

контактів з партнерами, потенційними інвесторами і кредиторами. 

У літературі поняття «Імідж підприємства» описується як 

сформоване пред‘явлення цільовій аудиторії інформації про діяльність 

та успіхи підприємства, який постійно та динамічно впливає на його 

взаємини з потенційними та фактичними покупцями, на рівень його 

конкурентоспроможності, фінансові результати та контакти з іншими 

учасниками макро- та мікросередовища. 

Для формування правильного iмiджу підприємства 

використовують повний комплекс маркетингових заходів, важливе 

значення серед яких приділяється саме паблік рілейшнз. 

Паблік (англ. public − публічний, суспільний) рілейшнз (англ. 

relation − відношення, зв‘язок) − різновид соціально-психологічного 

менеджменту, в якому на основі точної і вичерпної інформації, 

http://www.strategy.com.ua/
http://newstrategies.ua/
http://ebukr.com/2014020723819/za-omnikanalnym-potrebitelembudushchee-ecommerce
http://ebukr.com/2014020723819/za-omnikanalnym-potrebitelembudushchee-ecommerce
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отриманої у результаті аналізу тенденцій політичного, соціально-

економічного, психологічного розвитку країни (регіону, галузей 

економіки, сфер діяльності, фірм (організацій) та ін.), дотримання 

етичних норм і громадських інтересів планомірно реалізують соціально-

технологічні та інформаційні заходи зі встановлення усвідомлених, 

гармонійних і взаємовигідних зв‘язків між суб‘єктами соціальної 

діяльності, між ними і громадськістю (її групами), владою задля впливу 

на громадську думку та прийняття рішень в процесі соціального 

управління і досягнення обопільної довіри і вигоди [1]. 

Головним об‘єктом впливу паблік рілейшнз є саме громадськість, 

що являє собою сформовану у зв‘язку з певними факторами 

(політичними, економічними, соціальними обставинами) спільноту 

людей, яка усвідомлює ці обставини та однаково реагує на них. 

Отже, паблік рілейшнз – це будь-яка форма особистого чи 

неособистого суспільного комунікативного процесу який ведеться з 

метою формування позитивного іміджу певних організацій та тривалих 

партнерських стосунків між ними та громадськістю [3]. 

Перед кожним українським підприємством на разі стоять два 

основних завдання в галузі налагоджування зав‘язків з громадскістю: 

1. встановити контакти між трьома громадськими групами: 

замовниками (покупцями, споживачами), акціонерами та службовцями; 

2. ефективне просування підприємства та його продукції на 

ринках продажу за умов жорсткої конкуренції. 

Паблік рілейшнз як складова комплексу маркетингу має 

налагоджувати стосунки з усіма силами, які діють як за межами так в 

середині самого підприємства. Для досягнення цих цілей зазвичай 

використовують наступні інструменти: 

1. поширення спеціальних матеріалів в засобах масової 

інформації; 

2. організація та проведення презентацій, конференцій, брифінгів, 

інтерв'ю; 

3. проведення комерційних семінарів, прийомів; 

4. участь у спонсорських акціях, виставках, ярмарках тощо; 

Загалом спеціалісти в галузі зав‘язків з громадськістю виділяють 

кілька типів іміджу, які можуть бути створені для підприємства: 

- ідеологічний імідж - основна ставка робиться на ідею, а не на 

особистість; 

- опозиційний імідж; 
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- популістський імідж – вибудовується на обіцянках та ідеях, які є 

привабливими для громадськості алеє нездійсненими; 

- харизматичний імідж – спрямований на повернення до 

консервативних традицій, до прагнення зняти з себе відповідальність за 

певні процеси і уникнути вибору; 

- комерційний імідж – професійне створення необхідного іміджу з 

урахування масової психології та використанням всіх можливих каналів 

комунікації. 

Тож, можна стверджувати, що засоби паблік рілейшнз мають 

неабияке значення в процесі створення сприятливого іміджу 

підприємства. Адже налагодження зав‘язків з громадськістю, 

формування хорошої репутації підприємства є запорукою формування 

позитивного сприйняття фірми покупцями та партнерами. 
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РОЗВИТОК РЕКЛАМИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Сучасні зміни та нові технологічні винаходи спричинили життя 

людини так, що тепер важко уявити світ без реклами і напевно кожен 

знає, що вона виявляється в силі торгівлі, постає своєрідною 

пропозицією товару, послугами та засобом приваблення споживачів 

(клієнтів). Вона сприймається настільки звично, що життя без неї стало 

б, мабуть, нудним та нецікавим. Реклама в інтернеті , як окремий вид 

маркетингової практики, стає гідною альтернативою стандартним 

способам просування бізнесу. Актуальність даної теми визначає те, що 

інтернет уже давно став рекламним середовищем глобального масштабу, 

за допомогою якого торгівельні компанії, фірми намагаються 

запропонувати споживачу свій «товар» і залучити все більше та більше 

клієнтів.  

http://www.info-library.com.ua/books-text-4222.html
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Дослідження розвитку Інтернет-реклами розкриті в працях 

науковців Т.В. Дейнекіна, Т. Бокаревої, В.М. Комарової, А. Короткової, 

Р. Кузнєцової. В їх роботах були представлені структуризація та 

класифікація засобів Інтернет-просування товару. Але ці питання 

потребують більш детального висвітлення. На думку фахівців, потенціал 

реклами в Інтернеті значно вище, ніж маркетингові можливості інших 

видів реклами, завдяки безпосередності, гнучкості та інтерактивності 

цього засобу. Інтернет-реклама надає можливість українському 

рекламодавцю вийти на цільову аудиторію дійсно в глобальному 

масштабі. Найважливішим достоїнством інтернет-реклами є та 

обставина, що Інтернет в Україні розвивається набагато швидше, ніж 

будь-який інший засіб реклами. У цілому, реклама в Інтернеті 

характеризується високим рівнем потенціалу по важливих параметрах: 

вибір цільової аудиторії, перевірка реакції аудиторії, імовірність 

залучення уваги, гнучкість, інтерактивність. Створення повноцінного 

сайту дозволяє також значно зменшити витрати на здійснення 

комунікаційної політики, адже реклама в Інтернеті часто дешевше і 

вигідніше, ніж у газетах чи журналах. Використання Інтернету для 

реклами дозволяє маркетологу цілеспрямовано сформувати свою цільову 

аудиторію за віком, статтю, професійною приналежністю та інтересам. 

Маркетолог може оперативно відслідковувати і коректувати хід 

рекламної кампанії [1]. 

Найбільш розповсюдженим та ефективним видом реклами в 

Інтернеті є рекламні банери, невеликі, найчастіше прямокутні графічні 

елементи, які розташовуються на веб-сайтах. Банерна реклама не 

вимагає значних вкладень і може бути використана як для реклами 

продукції, так і для підвищення іміджу торгової марки. Інформація на 

банерах має бути гранично короткою і достатньо привабливою для 

відвідувачів сервера, аби спонукати їх "клацнути" мишею саме на цьому 

банері. Виклик банера ("клік") приводить до переходу за 

гіперпосиланням на веб-сервер рекламодавця – тієї компанії, що 

розмістила цей банер. Інтернет Асоціація України оприлюднила 

дослідження ринку інтернет-реклами за 1-е півріччя 2014 р [2].  

Згідно з даними дослідження обсяг ринку медійної інтернет-

реклами України в 1-му півріччі 2014 г сягнув 375 млн. грн., що на 7% 

вище показників за аналогічний період 2013 р. Правда, в доларовому 

еквіваленті ринок впав на 20-25%. Частки сегментів медійної інтернет-

реклами розподілилися так [3]:  

– Банерна реклама – 46,5%  
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– In-stream video (реклама у відеоплеєрі) – 23,8% 

– In-page video (контент-рол) – 9,7%  

– Інші нестандартні – 12,3%  

– Спонсорство – 7,7% .  

Спосіб – це дія чи система дій, що застосовуються при здійсненні 

діяльності. Під засобами Інтернет-просування товару в публікації 

розуміються конкретні інструменти мережі Інтернет, що дозволяють 

досягти або максимально наблизитися до цілей просування товару. 

Структурування засобів Інтернет-просування товару здійснюється 

способом посередницького просування (з використанням проміжного 

вебмайданчика) та способом прямого просування (без використання 

проміжного веб-майданчика). Для кожного способу підбираються 

відповідні їм засоби.  

Перед структуруванням засоби Інтернет-просування товару 

розбиваються на три групи:  

1) кошти, які стосуються способу прямого просування товару; 2) 

кошти, які стосуються способу посередницького просування товару;  

3) кошти, що відносяться до обох способів одночасно (при цьому 

в кожному способі специфіка застосування відрізняється) [3]. 

Отже, основною перевагою інтернет-реклами є високий ступінь її 

зфокусованості, аж до кожного користувача; якщо практично всі інші 

засоби реклами орієнтовані на маси, то Інтернет дозволяє демонструвати 

рекламу чітко визначеному колу осіб. Отже, саме інтернет-реклама 

дозволяє оптимально врахувати згадані тенденції змін у поведінці 

споживачів. Таким чином, інтернет-реклама як маркетинговий 

інструмент має оптимістичні перспективи розвитку в Україні, завдяки 

охарактеризованим вище її чисельним перевагам, перш за все, високій 

маркетинговій ефективності.  
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ДОСВІД ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ТА 

СВІТІ 

 

На сьогодні міжнародний франчайзинг займає міцні позиції 

майже в усіх країнах світу, кількість франчайзерів і відповідно 

франчайзингових мереж зростає з кожним роком. За даними фахівців 

компанії FranchiseGroup: 

– США, 80% працює по франчайзингу; 

– Європа, 67% працює по франчайзингу; 

– Україна, 23% працює по франчайзингу. 

У світі близько 50 % всіх франчайзингових мереж працюють у 

сфері торгівлі (заклади швидкого харчування, ресторани, магазини 

промислових і продовольчих товарів). Франчайзинг у світі найбільш 

поширений в таких сферах економіки (за даними FRANDATA 

Corporation):  

– фаст-фуд – близько 20 %; 

– роздрібна торгівля – 15 %; 

– сфера послуг – близько 12 %; 

– автомобільні перевезення та обслуговування – 8 %; 

– будівництво – 7 %. 

Для країн пострадянського простору, в тому числі й для України, 

розвиток франчайзингу розпочався з 80-х років минулого століття, у той 

час як світова практика свідчить про активне використання такого 

способу здійснення підприємницької діяльності уже понад 150 років, 

спочатку у таких трьох галузях промисловості США, як 

автомобілебудування, виробництво напоїв та фармацевтичний бізнес. 

Пізніше лідерами франчайзингового ринку стали ресторани швидкої їжі. 

У 2016 р. за даними FranchiseDirect, американського сайту номер 

один за каталогами франшиз було опубліковано рейтинг Топ-100 

всесвітніх франшиз (Top 100 GlobalFranchises). 

Аналізуючи діяльність даних франшиз, можна зробити висновки, 

що кількість відкритих франчайзингових точок не є основним критерієм, 

за яким формується рейтинг. Окрім кількості відкритих точок, 
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враховуються ще й наступні показники: дохід мережі компаній загалом; 

стабільність і зростання; кількість років діяльності на ринку; темпи 

розширення ринку; передовий досвід у галузі підтримки і навчання 

франчайзі; екологічна політика; соціальна відповідальність. 

Перші франчайзингові системи в Україні не створювалися 

національними підприємствами, як і в інших країнах, вони створювалися 

в рамках відомих іноземних компаній. Перша франчайзингова точка в 

Україні почала працювати у 1983 році – в рамках міжнародної 

інформаційної системи «Компас» (Нідерланди); пізніше на ринку 

з‘явилися компанії «McDonald‘s», «Coca-Cola», «Кодак-Експрес». Поява 

«McDonald‘s» у 1997 році змінила розвиток бізнесу в галузі швидкого 

харчування в Україні. З часом українські підприємці побачили переваги 

франчайзингового виду діяльності. 

Отже, франчайзинг розглядається як надійний спосіб зниження 

операційних ризиків і підвищення шансів виживання компаній в 

довгостроковій перспективі, так як через п‘ять років роботи з 

українського ринку йдуть всього лише 8% франчайзингових компаній. 

Українські франшизи контролюють 66% ринку. Решта 34% 

контролюють закордонні франшизи - переважно компанії із Західної та 

Східної Європи, Китаю, Росії та США. 

З метою оцінки франчайзингу в Україні і визначення 

перспективності його розвитку в 2013 році фахівцями компанії 

FranchiseGroup було проведено його аналіз та складено реєстр 

національних і зарубіжних мереж, які розвиваються на території України 

по франчайзингу (рис. 1). З 2009 року спостерігається стабільно 

позитивне зростання кількості франшиз, навіть у 2014 році,коли 

кількість франчайзерів скоротилося через їхню нездатність пережити 

економічну кризу в Україні, кількість власників франшиз продовжувала 

зростати. 
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Рис. 1. Динаміка розвитку франчайзингу в Україні за період 2001-

2015 рр. 

 

Також, аналізуючи даний сегмент ринку можна виділити, що 

найбільшу експансію за кордоном франчайзинг проявив у сфері 

громадського харчування та у сфері послуг (рис 2). 

 

 
Рис. 2. Структура франчайзингу в Україні 

 

Forbes.ua спільно з Асоціацією франчайзингу України та 

компанією «Франч» склав перелік найбільш перспективних франшиз в 

Україні (як вітчизняних, так і іноземних). Їх основні характеристики 
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(розмір вступного платежу, роялті, термін окупності проектів) подано у 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 − Перелік найбільш перспективних франшиз в Україні 

та їх характеристика. 

Назва ТМ 

франчайзингової 

мережі 

Спеціалізація 
Вступний 

платіж 
Роялті 

Точки в 

Україні 

(власних/ 

франчайзі) 

«Vianor» Шинний центр $625 
5000 грн. 
щорічно 

100 

«Булочна №1» 
Хлібопекарня і 

булочна 
$6250 відсутнє 20/37 

Технічна студія 

«Винахідник» 

Дитяча студія 
навчання через дію на 

базі конструктора 

LegoEducation 

$37 500 
8000 грн. 

щомісячно 
4/5 

«Небесна криниця» 
Виробництво і 

доставка питної води 
$3000 

10% від оберту 

щомісячно 
1/5 

«FruitLife» 
Складання фруктових 

букетів і композицій 
$30 000 

5% від оберту 

щомісячно 
4/2 

«nebO‘s» 
Ресторан «живої» 

кухні 
$6250 

5000 грн. 

щомісячно 
1/2 

«Імідж» 

Мережа магазинів 

парфумерії та 
косметики 

$10 000 
4% від оберту 

щомісячно 
12/1 

«EcoBuffet» 
Вегетаріанське кафе і 

магазин 
$150 000 

5% от від 

оберту 
щомісячно 

3/1 

«Теремок-union» 
Дитячий навчальний 

центр 
$10 000 

5000 грн. 

щомісячно 
2/1 

«Квітка» 
Продаж і доставка 

квітів 
$ 55-1000 відсутнє 2/1 

 

Отже, франчайзинг розглядається як надійний спосіб зниження 

операційних ризиків і підвищення шансів виживання компаній в 

довгостроковій перспективі, так як через п‘ять років роботи з 

українського ринку йдуть всього лише 8% франчайзингових компаній. 

Українські франшизи контролюють 66% ринку. Решта 34% 

контролюють закордонні франшизи - переважно компанії із Західної та 

Східної Європи, Китаю, Росії та США. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ БЕНЧМАРКІНГУ У СФЕРІ 

УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЕМ 
 

«Бенчмаркінг – це метод отримання конкурентних переваг та 

підвищення конкурентоспроможності суб'єкта підприємництва завдяки 

пошуку, вивченню та адаптації до власних умов найкращих методів 

здійснення бізнес-процесів незалежно від сфери їх застосування, за 

допомогою чого задовольняються потреби ринку» [6]. Актуальність 

бенчмаркінгу як методу вдосконалення бізнесу, способу отримання 

стійких конкурентних позицій на ринку, формування позитивного 

іміджу базується на багаторічному досвіді успішного розвитку 

найбільших туристичних компаній і корпорацій у світовій економіці.  

Основний зміст бенчмаркінгу підприємств туризму та готельно-

ресторанного бізнесу повинен полягати у виявленні еталонних 

підприємств, які досягли значних успіхів у будь-яких функціональних 

галузях, і насамперед на ринку туристичних послуг, ретельному 

вивченні їх бізнес-процесів та адаптації отриманих результатів до умов 

власного підприємства. Бенчмаркінг передбачає активну взаємодію 

партнерів, які обмінюються інформацією про бізнес-процеси. Успішно 

реалізовані проекти з бенчмаркінгу сприяють виникненню соціальних 

зв'язків між фахівцями різних підприємств і створюють основу для 

комерційних проектів, просування турпродукту, розробки нових турів та 

послуг, формуванню іміджу всіх партнерів. 

На рисунку 1 наведено модель процесу бенчмаркінгу в 

маркетинговому альянсі. 

Таблиця 1 містить інформацію про основні елементи та 

характеристики бенчмаркінгу при формуванні іміджу підприємств 

маркетингових альянсів у готельному господарстві 
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Рис. 1 Модель процесу бенчмаркінгу в маркетинговому альянсі [4] 

 

На даний момент часу доцільно розглянути пропозицію щодо 

входження готелю «Марс» асоційованим членом Польського ланцюгу 

Gromada Hotels, до якого входять тризіркові готелі Gromada Warszawa 

Centrum, Gromada Poznan, Gromada Zakopane, Gromada Hotel Poznan. 

Мережа Gromada Hotels 75 років працює у сфері гостинності та туризму 

в країні і за кордоном. В даний час компанія має 17 готелів, у тому числі 

один за кордоном (у Берліні), три бази відпочинку, 13 регіональних 

туристських адміністрацій самостійно, шість відділень і понад 300 офісів 

 

Партнер 1 Партнер 2 

Вибір та узгодження переліку об'єктів 

бенчмаркінгу 

Планування та організація бенчмаркінгу: 

 послідовність досліджень 
 методи збору інформації 

 календарний графік 

 склад аналітичних груп 

Збір та порівняльний аналіз інформації 

Визначення напрямів адаптації найкращих методів 

Узгодження інвестицій на перебудову господарських 

процесів альянсу: 

 модернізація устаткування 
 навчання персоналу 

 створення нових маркетингових програм тощо 

Реалізація результатів бенчмаркінгу: 

мультиплікація компетентності кожного партнера 

інституціоналізація бенчмаркінгу 
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Таблиця 1 – Основні елементи та характеристики бенчмаркінгу 

при формуванні іміджу підприємств маркетингових альянсів у 

готельному господарстві [4] 

№п/

п 

Основні характеристики 

елементів бенчмаркінгу 

Особливості та результат впливу на ефективність 

господарської діяльності та формування іміджу 

партнерів 

1 2 3 

1 

Приблизно однаковий рівень 

обслуговування, що надається 

всіма готелями, які входять у 
ланцюг  

Маркетингові дії завжди націлені на конкретну групу 

споживачів, яким притаманні спільні споживчі 

характеристики 

2 

Входження готелів тільки в 

одну з наявних готельних 
мереж 

Багато маркетингових процедур можуть бути 

реалізовані лише в рамках однієї конкретної готельної 
мережі й не поширюються на інші готельні 

підприємства 

3 

Тотальна стандартизація всіх 
форм і прийомів 

обслуговування, логістичних 

схем, дизайну та інших 
факторів 

Дозволяє істотно знизити витрати завдяки 
формуванню в рамках готельного ланцюга великих 

замовлень постачальникам меблів, предметів 

інтер'єру, робочого одягу тощо; формує стійке 
сприйняття готельних послуг клієнтами 

4 

Уніфікація брендингу Маркетингова діяльність готелів у цьому випадку 

здійснюється під єдиною торговою маркою, що 

накладає додаткові зобов'язання на учасників, але при 
цьому створює стійке «враження» від наданих послуг 

5 
Єдина система управління 

персоналом 

Підвищує рівень сервісу надання послуг і, відповідно, 

лояльність клієнтів до готельних підприємств 

6 

Єдина база даних і єдина 
система бронювання 

Дозволяють формувати зручні маршрути для туристів, 
"вести" клієнтів по всьому маршруту і, відповідно, 

істотно підвищувати завантаження готелів 

7 

Активний обмін ноу-хау в 
рамках єдиної інформаційної 

системи та регулярних 

корпоративних заходів 

Можливість розширення сервісу, спираючись на вже 
розроблені в інших готелях готельної мережі схеми і 

контакти, клієнтські програми тощо 

 

Асоційоване членство: вступний внесок − відсутній, вартість 

щоквартального внеску − 2000 доларів. Вартість щоквартального 

членського внеску з розширеними повноваженнями − 3000 доларів. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ФОРМУВАННЯ 

 

Система мотивації інноваційної діяльності науково-технічного 

формування (НТФ) реалізує такий набір функцій: мотивація науково-

технічної діяльності (фундаментальні і прикладні дослідження, 

розробки, створення дослідного зразка, експериментальне виробництво); 

мотивація розвитку виробництва і збуту (технічна і організаційна 

підготовка виробництва, масове виробництво, збут); мотивація праці; 

мотивація споживання нової продукції. 

Метою розробки цієї системи є необхідність узгодження цілей 

розвитку НТФ і стимулів щодо діяльності його власників, менеджерів, 

науковців, дослідників та інших категорій персоналу. Розглянемо їх 

детальніше. 

Згідно Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» [1], під нею розуміється «інтелектуальна творча діяльність, 

http://realt.aviso.ua/uk/news?id=b0a31638-a89c-47d2-b80a-109234314216
http://realt.aviso.ua/uk/news?id=b0a31638-a89c-47d2-b80a-109234314216
http://nbuv.gov.ua/j-
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спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях 

техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, 

дослідно-конструкторські, технологічні, технічні, пошукові та проектно-

пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-

технічної продукції, а також інші роботи, пов‘язані з доведенням 

наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх 

використання» [1]. 

В тому ж законодавчому акті прописано, що «фундаментальні 

наукові дослідження – наукова теоретична та (або) експериментальна 

діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності 

розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв‘язку. Прикладні 

наукові дослідження – наукова і науково-технічна діяльність, 

спрямована на одержання і використання знань для практичних 

цілей» [1]. 

Стаття 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» [1] наголошує, що «…бюджетне фінансування наукової та 

науково-технічної діяльності» наголошує, що одним із основних важелів 

здійснення державної політики у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності є бюджетне фінансування. Держава забезпечує державне 

фінансування наукової та науково-технічної діяльності (крім видатків на 

оборону) у розмірі не менше 1,7 % ВВП України. Видатки на наукову і 

науково-технічну діяльність є захищеними статтями видатків 

Державного бюджету України» [1]. Проте як показує динаміка витрат на 

виконання наукових та науково-технічних робіт за 2011–2016 роки, то 

вони зростають. Проте при цьому їх частка у ВВП становить менше 1 %. 

Обсяг бюджетного фінансування наукової і науково-технічної діяльності 

у становив у 2016 р. 3434,841 млн. грн. 

Мотивація наукової і науково-технічної діяльності в Україні на 

дуже низькому рівні, така, що не може бути аргументом активізації її в 

державі. За таких незадовільних умов із фінансуванням вітчизняної 

науки єдиний вихід забезпечити належний рівень фінансування 

флагману науково-технічного розвитку – її технопаркам та інноваційним 

структурам інших типів. На жаль, вітчизняні технопарки не мають 

прямої державної фінансової підтримки, а лише фінансуються їхні 

інноваційні проекти, якщо вони відповідним чином зареєстровані в 

країні. Тобто немає ніяких державних пріоритетів при фінансуванні 

затвердженого у законодавчому порядку інвестиційного проекту, у 

якому порядку воно буде здійснюватись (у першу чергу – технопарки, у 

другу – підприємства, приватні структури чи навпаки). 
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Мотивація розвитку виробництва і збуту (технічна і 

організаційна підготовка виробництва, масове виробництво, збут). Ця 

група мотивів характеризується значним впливом факторів зовнішнього 

середовища: попит клієнтів, модернізація виробництва та формування 

ефективних збутових каналі, що повинно призвести до покращення 

фінансових результатів, збільшення ємності ринку та забезпечити сталий 

динамічний розвиток формування. 

В процесі інноваційного розвитку особливу роль відіграють 

внутрішні спонукальні мотиви до науково-технічної, інженерної, 

впроваджувально-дослідної творчості, а також механізми 

самофінансування інноваційних проектів. 

Так кількість підприємств, що впроваджували інновації 

протягом останніх років, поступово зростає, але, на погляд автора, через 

недосконалу державну податкову політику їх чисельність сьогодні не 

може задовольняти потреби національної економіки, потрібні нові 

форми мотивації інноваційної діяльності. Отже сьогодні економіка 

України і все суспільство потребують нових форм інноваційної 

діяльності та ефективної її мотивації. 

Із методологічної точки зору мотивація праці (мотивація 

трудова) – це постійний вплив на працівників як інтелектуальної праці, 

так й виробничо-допоміжного персоналу з метою підвищення 

продуктивності праці. Мотивація праці – складова управління, оскільки 

в основі трудової діяльності людей лежать їх потреби та інтереси, 

головними з яких є матеріальні. Створення у людини тривалих мотивів 

до праці передбачає вплив на розвиток її потреб, особистого інтересу та 

сприяння розкриттю її творчих здібностей. Існують такі основні види 

трудової мотивації: матеріальна, моральна, адміністративна. Мотиви 

можуть бути внутрішніми та зовнішніми, які в свою чергу поділяються 

на позитивні й негативні.  

За даними проведеного опитування в США, в якому брали 

участь працівники різних категорій, виділено наступний перелік 

основних мотивів, що стимулюють на підвищення інтенсивності праці 

(мотиви розміщені в за рангом в порядку його зменшення): високий 

заробіток; шанси на просування по службі; визнання і схвалення добре 

виконаної роботи; робота, що змушує розвивати свої здібності; оплата, 

яка відповідає результатам праці; робота, що вимагає творчого підходу; 

цікава робота; високий ступінь відповідальності; робота, яка дозволяє 

працювати самостійно; складна і важка робота [2].  
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Мотивація споживання. В умовах, коли інноваційний розвиток є 

провідним напрямом розбудови національної економіки, споживачі 

новацій мають значні переваги у порівнянні із традиціоналістами, тому 

виробники-новатори повинні орієнтуватись на задоволення попиту саме 

інноваційного споживацького попиту з метою стимулювання 

споживання ними ноу-хау. Проте спираючись на вітчизняні економічні 

реалії необхідно враховувати платоспроможність населення, яка 

визначається середнім розміром заробітної плати, що є основною 

складовою доходів (середня заробітна плата по Черкаській області на 

лютий 2018 складає 6593 грн.), із них майже 75–80 % витрачається на 

продукти харчування.  

Звідси випливають і всі проблеми України – відсутність 

внутрішнього інвестора, гальмування національного промислового 

виробництва через низьку платоспроможність населення, надзвичайно 

великий дефіцит пенсійного фонду, що покривається за рахунок 

державного бюджету, відсутність кредитних ресурсів у банківській 

системі, небажання іноземних інвесторів вкладати капітали у 

виробництво продукції в Україні через незабезпечений грошовими 

коштами населення її збут тощо. Отже, сьогодні в державі потрібно 

прикласти багато зусиль, щоб подолати продовольчу проблему і 

забезпечити населення дешевими, якісними і екологічно чистими 

продуктами харчування, вивільнивши таким чином гроші на 

інвестування промислового виробництва і забезпечення належної 

мотивації споживання. 

Як бачимо, мотивації споживання, особливо при переході на 

інноваційний шлях розвитку економіки, варто приділяти особливу увагу. 

Це означає, що приймаючи рішення про розроблення новацій, завжди 

варто аналізувати, чи існують мотиви, які підштовхують споживачів до 

придбання даної новації, і якщо таких мотивів немає, то варто серйозно 

задуматися про доцільність розроблення новації та пошук її 

альтернативних варіантів.  

Виходячи із вищезазначеного, можна сказати, що ефективне 

управління інноваційним розвитком та процесами вимагає досліджувати 

ступінь впливу мотиваторів щодо інновації, а при його зниженні – 

адекватно та своєчасно реагувати. Тому обов‘язковим елементом 

мотивації споживання є адміністрування, тому що виконувати прийняті 

керівництвом НТФ рішення необхідно за умов існуючих альтернатив. Їх 

вибір залежить від стратегії розвитку НТФ, його спеціалізації, а також 
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зовнішніх факторів: економічних, правових, соціальних, політичних, 

техніко-технологічних тощо.  
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СТЕРЕОТИП ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ОБЛІКОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ЯК ПРИЧИНА КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У 

СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективність комунікаційної взаємодії між бухгалтерською 

службою як основним продуцентом облікової інформації та 

заінтересованими користувачами в особі менеджменту підприємства як 

кінцевими її споживачами за 

лежить від здатності першої генерувати якісний інформаційний 

продукт, так само й від можливостей останніх його використовувати для 

прийняття управлінських рішень. Сприймання інформації реципієнтом 

залежить не лише від його індивідуально-психологічних особливостей та 

формату подання даних, але й від соціальних установок, які в умовах 

комунікаційної взаємодії різних груп та окремих членів соціуму 

набувають форми стереотипів. 

Індивідуальні стереотипи часто формуються під впливом 

негативного (в рівній мірі як і позитивного) персонального досвіду 

використання облікової інформації особою, яка приймає рішення, а 

також колективних уявлень більшості менеджерів як членів окремої 

соціально-професійної групи. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616378
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Індивідуальна позиція окремих реципієнтів, так само як 

колективне відношення певних категорій заінтересованих осіб до 

інформації, яка продукується системою обліку, може бути як прямим 

наслідком соціально-професійних стереотипів до бухгалтера як професії, 

так і розглядатися безвідносно до їх фахової діяльності. У останньому 

випадку мова йде про понятійну стереотипізацію, об‘єктом якої є 

облікова інформація як ресурс нематеріальної природи. Важливо 

відмітити, що суб‘єктивний характер індивідуального стереотипу 

реципієнта може бути тісно пов‘язаним із стереотипізацією персоналії, 

тобто формуватися під впливом негативного (або, знову ж таки, 

позитивного) досвіду роботи з конкретним бухгалтером, наявності з ним 

дружніх чи сімейних стосунків тощо. Індуктивний механізм формування 

таких стереотипів спричиняє особливо небезпечні їх наслідки, оскільки 

провокує створення стереотипного уявлення про якість обліково-

інформаційного продукту на основі обмеженого досвіду взаємовідносин 

з одним або кількома працівниками бухгалтерської служби чи побіжного 

ознайомлення зі звітністю суб‘єкта господарювання. 

На формування стереотипів щодо облікової інформації, серед 

іншого, впливають між групові відносини та комунікація. Їх розуміння 

базується на ідентифікації двох важливих атрибутів цих відносин: 

уявлення соціально-професійної групи бухгалтерів про себе 

(автостереотипізація) та уявлення соціально-професійної групи 

бухгалтерів про інші групи (гетеростереотипізація). Часто вони 

будуються на протиставленні: бухгалтери вважають, що створюють 

максимально якісний інформаційний продукт (―свій‖ образ – 

позитивний), який недооцінюється менеджерами через їх недостатню 

кваліфікацію, небажання опрацьовувати додаткові масиви даних, 

недовіру тощо (―чужий‖ образ – негативний).Уникнення такого роду 

конфліктів є важливим завданням при організації управлінського 

процесу на всіх, без винятку, підприємствах, організаціях, установах. 

Оскільки, як відзначають фахівці-психологи, основною причиною 

виникнення гетеростереотипів є дефіцит інформації про діяльність 

представників іншої соціально-професійної групи, корисним для 

налагодження ефективної співпраці може стати проведення спільних 

заходів: нарад із залученням професіоналів різних структурних 

підрозділів, ―teambuilding‖ та інших. 

Стереотипи розглядаються як різновиди соціальних установок і 

досліджуються у взаємозв‘язку трьох компонентів, що їх складають: 

когнітивного, афективного і поведінкового.  
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Оскільки когнітивний компонент у структурі стереотипу зазвичай 

нерозвинений, в той час як афективний – найбільш стійкий, часто 

виникає ситуація, коли навіть розуміючи цінність облікової інформації, 

менеджер, як особа, яка приймає рішення, уникає її використання саме 

через неприємний досвід спілкування з бухгалтером. Повністю 

ігнорувати комунікаційний зв'язок із бухгалтерією неможливо навіть із 

зростанням частки формалізованих та автоматизованих операцій, 

оскільки завжди існує певний обсяг даних, які вимагають уточнення чи 

коригування. Як наслідок, виникають комунікаційні розриви, асиметрія 

інформації та інші негативні явища, недопущення та подолання яких є 

важливою задачею для управлінської ланки підприємств, організацій, 

установ. 

Зрозуміло, що існування стереотипів далеко не єдиний фактор, 

який впливає на сприйняття облікової інформації реципієнтом, однак за 

ступенем такого впливу його можна вважати одним із пріоритетних. 

Дослідження стереотипізації як процесу, який може призвести до 

виникнення комунікаційних порушень у системі менеджменту, у наш 

час поступово перетворюється на важливу управлінську задачу. 
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Будь-якому підприємству для того, щоб успішно розвиватися як 

на внутрішньому так і на зовнішньому ринках потрібно майстерно 

управляти своїми конкурентними перевагами.  

Конкурентні переваги – це характерний для певної галузі перелік 

чинників, що приносять їй переваги перед іншими галузями (наприклад, 

у боротьбі за інвестиції за рахунок більшої прибутковості або швидкості 

обороту капіталу) [1]. 

Суттєвий вклад у формування сучасної методології конкуренції та 

її розвиток внесли такі іноземні вчені як І. Ансофф, М. Енрайт, 

Дж. Макартур, М. Портер, К.К. Прахалад, Г. Хемел, А. Чандлер та ін. На 

сьогодні дослідженню аспектів конкуренції приділяють увагу в своїх 
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працях такі провідні українські та російські вчені, як Г.Л. Азоєв, 

В.О. Винокуров, А.П. Градов, Ю.Б. Іванов, Р.А. Фатхутдінов, 

В.Г. Шинкаренко, А.Ю. Юданов та ін.  

Класик менеджменту М. Портер зазначав, що конкурентна 

перевага виникає як результат виявлення і використання унікальних, 

відмінних від методів суперників, способів конкуренції, які можуть 

утримуватися деякий період часу [2]. 

Конкурентні переваги підприємства базуються на:  

- науково-технічному рівні виробництва та продукту;  

- рівні маркетингу;  

- рівні менеджменту;  

- організаційно-технічному рівні виробничих процесів;  

- фінансово-економічному рівні підприємства;  

- рівні персоналу тощо. 

Управління конкурентними перевагами підприємства (КПП) – це 

процес формування, створення, реалізації, використання, підтримки та 

розвитку конкурентних переваг, який реалізується функціональними 

сферами діяльності підприємства і проявляється у його положенні на 

ринку. Слід зазначити, що процес управління конкурентними 

перевагами орієнтований на перспективу і організований, виходячи з 

вимог і тенденцій змін зовнішнього середовища підприємства, тобто 

носить стратегічний характер. 

Управління конкурентними перевагами є важливою складовою 

системи управління підприємства і має особливе значення для 

досягнення конкурентоспроможності підприємства. Вихідним при 

визначенні конкурентних переваг, дослідженні процесів їх формування і 

розвитку, управлінні ними є система, і таким чином базовим є 

використання системного підходу. З погляду системного підходу, 

управління конкурентними перевагами становить систему 

взаємозалежних елементів (цілей та критеріїв їх досягнення, функцій, 

органів управління, інформації, методів, моделей, результат діяльності) 

взаємодія між якими забезпечує її реалізацію. Системний підхід є 

найважливішим у менеджменті він визначає системне бачення основних 

напрямків і етапів роботи, що повинні бути проведені підприємством 

для досягнення поставленої мети, дає можливість визначити зміст 

управління конкурентними перевагами підприємства як загальний план 

досягнення конкурентоспроможності підприємства, що розробляється на 

тривалу перспективу [3]. 



«Емерджентність економічних систем у сфері управління  
суспільним розвитком» 

 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

18-19 квітня 2018 р., м. Черкаси 

148 

Конкурентоспроможність організації не є її постійною 

характеристикою, вона визначає здатність вести успішну конкурентну 

боротьбу, протистояти в певний період основним конкурентам. Зі 

змінами в зовнішньому та внутрішньому середовищах змінюються 

також порівняльні конкурентні переваги щодо інших підприємств галузі. 

З огляду на це можна стверджувати, що конкурентоспроможність 

організації – поняття відносне, оскільки його можна визначити лише на 

основі зіставлення окремих характеристик підприємства з 

характеристиками інших, аналогічних фірм. 

Конкурентоспроможність підприємства залежить від об‘єкта та 

порівняння, а також від факторів, які застосовуються для оцінювання 

конкурентоспроможності. Не можна говорити про абсолютну 

конкурентоспроможність підприємства: воно може бути «номером 

один» у своїй галузі в національній економіці і бути 

неконкурентоспроможним на міжнародних ринках. 
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ В СИСТЕМІ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Управління конкурентоспроможністю підприємства являє собою 

одну з найважливіших систем управління підприємством, в якій 

поєднуються методологічні принципи фінансового, операційного, 

інноваційного менеджменту та бухгалтерського обліку підприємства.  

http://www.confcontact.com/2007jule/barabas.php
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Основне завдання управління конкурентоспроможністю 

підприємства полягає у тому, щоб на основі одержаної інформації 

приймати правильні стратегічні рішення щодо залучення і використання 

коштів на формування і оновлення основних фондів підприємства, 

формування і використання оборотних активів, узгодження стратегічних 

рішень з можливими напрямками виробничої діяльності підприємства 

для підвищення ефективності їх реалізації. Визначення конкурентних 

переваг і ключових факторів успіху діяльності підприємства дозволить 

забезпечити оборотність та ліквідність оборотних активів, їх розмір, 

склад, структуру, і прибутковість, безперебійність виробничого процесу, 

скоротити тривалість фінансового циклу підприємства і сформувати 

додаткове джерело фінансування за рахунок комерційних кредитів 

постачальників.  

Для забезпечення успіху робота по підвищенню 

конкурентоспроможності підприємства має здійснюватися в усіх сферах 

та по всіх аспектах його діяльності. Особливості управління 

визначаються характером операційної діяльності підприємства, а 

характер операційної діяльності визначається специфікою галузі 

господарства, до якої належить підприємство. Загальні особливості 

операційної діяльності підприємства полягають в тому, що вона 

являється головним компонентом всієї господарської діяльності, має 

пріоритетний характер по відношенню до фінансової, інвестиційної та 

інших видів діяльності, визначає основну мету функціонування 

підприємства.  

На основі проведених теоретичних досліджень нами встановлено 

поняття конкурентоспроможності та конкурентного середовища 

підприємства, розкрито зміст таких головних аспектів забезпечення 

конкурентоспроможності, як виробничий, маркетинговий, фінансовий, 

інноваційний та ін.. Показано важливість, правила та етапи аналізу 

конкурентного середовища підприємства, побудови конкурентої карти, 

аналізу стратегічних груп, висвітлено поняття та наведено класифікацію 

ключових факторів успіху, внутрішніх та зовнішніх конкурентних 

переваг підприємства, правила їх визначення та досягнення.  

Встановлено і проаналізовано існуючі конкурентні стратегії 

сучасних підприємств. Здійснено аналіз та наведено класифікацію 

методів аналізу конкурентоспроможності продукції та 

конкурентоспроможності підприємства: графічних, аналітичних, 

комплексних. Показано роль матричного аналізу в аналізі 
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конкурентоздатності, визначено критерії та показники оцінки за методом 

заснованим на теорії ефективної конкуренції.  

Визначено етапи і процедури процесу управління 

конкурентоспроможністю підприємства такі, як моніторинг 

конкурентного середовища і оцінка конкурентної ситуації в галузі та на 

ринку; діагностування конкурентоспроможності підприємства та його 

основних суперників; конкурентне позиціонування підприємства – вибір 

стратегічних господарських підрозділів із перевагами у конкурентній 

боротьбі; розробка концепції та стратегії управління 

конкурентоспроможністю підприємства; реалізація конкурентної 

стратегії підприємства. 

На прикладі підприємства «Карпатські мінеральні води», що 

спеціалізується у виготовленні мінеральних вод, здійснено аналіз його 

конкурентного середовища та конкурентоспроможності продукції. 

Аналіз маркетингової діяльності підприємства здійснювався за 

фінансово-статистичною звітністю та аналізом організаційно-виробничої 

структури ТОВ «Форвард» - підприємства, що забезпечує збут продукції 

по всій території Західної України. Відповідно до теоретичних положень 

маркетингу та для оцінювання практики організації маркетингової 

діяльності на підприємстві – було здійснено дослідження реаалізації 

елементів комплексу маркетингу (системи ―4Р‖). Оцінка проводилась за 

основними складовими: товар, ціна, товарорух, товаропросування.  

Встановлено основні виробничі групи та торгові марки 

мінеральних вод на ринку України таких, як IDS Group Ukraine 

(«Моршинська», «Аляска», «Миргородська», «Боржомі», 

«Трускавецька») Coca-Cola (ТМ Bon Aqua) «Оболонь» («Прозора», 

«Оболонська»). Визначено споживацькі уподобання торгових брендів, а 

також підприємств лідерів у виробництві мінеральних вод України 

таких, як «Пат «Моршинський завод мінеральних вод», ПАТ 

Миргородський завод мінеральних вод», ТОВ « Карпатські мінеральні 

води», тощо.  

Виконано аналіз елементів комплексу маркетингу на підприємстві 

та здійснено комплексне оцінювання конкурентоспроможності продукції 

підприємства в порівнянні з основними конкурентами на визначеному 

сегменті ринку – столових мінеральних вод України. Здійснено 

розрахунок комплексного показника якості основної продукції 

підприємства «Карпатські мінеральні води» мінеральної води – 

«Карпатська Джерельна». Розрахунок здійснено по відношенню до 

мінеральних вод «Моршинської» та Миргородської», які займають 
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лідируюче становище в ринковому сегменті столових мінеральних вод 

України.  

Визначення комплексного показника якості мінеральної води 

―Карпатська Джерельна‖ по відношенню до вказаних вод наведено в 

табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Розрахунок комплексного показника якості 

мінеральної води ―Карпатська Джерельна‖ по відношенню до 

конкурентів 

Показники 

Числові значення 

показника, Пі 

Відносний 

показник 
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Мінералізація, г/дм3 0,3 0,5 0,5 1,66 1,00 0,20 0,33 0,20 

Смакові властивості, бали 4 5 4 1,00 0,80 0,20 0,20 0,16 

Концентрація СО2, % 0,3 0,3 0,4 1,33 1,33 0,15 0,15 0,20 

Наявність осаду, бали 1 1 1 1,00 1,00 0,10 0,10 0,10 

Відповідність екологічним 
стандартам 

4 4 4 1,00 1,00 0,05 0,05 0,05 

Інформації про склад, 

стабільність складу 
5 5 4 0,80 0,80 0,10 0,08 0,08 

Термін зберігання, міс 12 12 12 1,00 1,00 0,05 0,05 0,05 

Види розливу 6 6 4 0,66 0,66 0,05 0,02 0,03 

Дизайн етикетки, бали 4 3 3 0,75 1,00 0,05 0,04 0,05 

Дизайн пляшки, бали 4 3 3 0,75 1,00 0,05 0,04 0,05 

Всього: - - - - - 1,00 1,85 0,97 

 

Як свідчать результати розрахунків значення комплексного 

показника якості мінеральної води «Карпатська джерельна» становить 

по відношенню до води ―Моршинська‖ – 1,85, а по відношенню до води 

―Миргородська‖ – 0,97, що свідчить про досить високий рівень якості 

продукції в порівнянні навіть з визнаними брендами даного сегменту 

ринку мінеральних вод. 

Рівень конкурентоспроможності визначався за допомогою індексу 

конкурентоспроможності продукту за ціною споживання: 

Hсп

Aсп
спц Ц

Ц
I 

;     (1.)  
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де Цсп Н - ціна споживання нового продукту, грн.; Цсп А - ціна 

споживання базового продукту-аналогу, грн.; 

за допомогою індексу конкурентоздатності за ціно-якісними 

критеріями: 

1


 спцяк

Нсп

якАсп

яц ІК
Ц

КЦ
I

,   (2.) 

де Кяк – комплексний показник якості нового продукту; 

за допомогою індексу конкурентоспроможності за іміджем 

підприємства-виробника:  





m

1j
j

А
j

m

1j
j

Н
jім ББI 

,   (3.) 

де m - кількість факторів, що оцінюються; Бj
Н
 і Бj

А
 - бальна оцінка 

j-го фактора відповідно оцінюваної продукції і її аналогу, бали; j - 

вагомість j-го фактору для споживача, відн. од. 

Розраховано індекси конкурентоспроможності по ціні 

споживання - 1,22 та – 1,04; індекси конкурентоспроможності за ціно-

якісними параметрами – 2,25, та 1,01; індекси конкурентоспроможності 

за іміджем фірми-виробника - 0,6, та -0,28 для мінеральної води 

―Карпатська Джерельна‖ по відношенню до води ―Моршинська‖ та води 

«Миргородська» відповідно. Інтегральний індекс конкурентоздатності 

продукції, що враховує ціно-якісні фактори і імідж підприємства-

виробника, розраховувався за формулою: 

імімяцяцін yІyІI   ,   (4.) 

де уц-я і уім - вагомість ціно-якісних факторів і іміджу 

підприємства-виробника відповідно.  

Для продукції ТОВ «Карпатські мінеральні води» інтегральний 

індекс конкурентоздатності становить 1,27 і 1,026 по відношенню до 

ТзОВ ―Моршинський завод мінеральних вод ї «Миргородський завод 

мінеральних вод.» відповідно. За результатами досліджень розраховано 

оптимальну ринкову ціну та запропоновано шляхи покращення 

конкурентоспроможності для підприємства, що полягають в 

удосконаленні маркетингової діяльності підприємства, удосконаленні 

структури виробництва і формуванні ефективної стратегії розвитку.  

Література: 

1.  ДСТУ 878-93 «Води мінеральні питні. Технічні умови» // 

Держспоживстандарт України. - 1993.- 90 с.  
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Технічні умови// Держспоживстандарт України. - 2006.- 123 с. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ  

НА ПІДПРИЄМТСВІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Формування ефективно діючих систем управління у межах 

окремих підприємств, установ, організацій завжди є актуальним 

питанням, оскільки, дає змогу підвищити рівень економічного розвитку 

підприємств та наростити обсяги чистого прибутку. Контролінг за своєю 

сутністю є прикладом пошуку побудови оптимальних систем 

управління, особливо у складних економічних системах. Саме концепція 

запровадження контролінгу покликана забезпечити підвищення 

управління у межах окремо взятого підприємства через нарощення рівня 

синхронності роботи окремих його структурних підрозділів. 

Під фінансовим контролінгом на підприємстві слід розуміти 

«підсистему управління фінансовими ресурсами фірми, що включає 

облік, аналіз, контроль, планування, інформаційне забезпечення та 

координацію фінансової, інвестиційної та операційної діяльностей 

компанії для досягнення її стратегічних та тактичних цілей» [1]. 

Метою фінансового контролінгу є оптимізація результатів 

фінансової діяльності підприємства через забезпечення оптимального 

рівні ліквідності, підтримки платоспроможності в довгостроковому 

періоді, забезпечення рентабельності, максимізацію прибутку та 

зростання вартості капіталу. 
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Виділяють основні три етапи впровадження контролінгу: 

підготовчий, етап впровадження служби контролінгу (включає в себе 

зміни в організаційній структурі, інформаційні потоки в системі 

підприємства та відповідний персонал), етап автоматизації. 

Використовуючи фінансовий контролінг, можна розпочати 

вирішення таких проблем, як: неконтрольована дебіторська 

заборгованість; низька платіжна дисципліна структурних підрозділів; 

відсутність або слабке управління витратами: недостатнє розуміння 

структури, причин їх виникнення, економічної виправданості; нестача 

оборотних коштів; низька оперативність отримання фактичної 

інформації про поточну діяльність підрозділів і компанії загалом; сплата 

необґрунтовано високих податків; недосконалість (з погляду розв‘язання 

управлінських задач) системи внутрішньої звітності [2]. 

Впровадження контролінгу має як переваги, так і недоліки. 

Перевагами є: спрощення пошуку та доступності інформації; 

підвищення якості аналітичної роботи, оскільки нею професійно 

займаються спеціалісти; підвищення якості обігу інформації між 

окремими відділами, зростання її прозорості, що забезпечує збільшення 

контролю за діяльністю всіх структурних підрозділів страхової компанії; 

комп‘ютеризація процесу обробки, зберігання та аналізу різної 

інформації; підвищення якості аналізу зовнішнього середовища 

функціонування компанії та виявлення ймовірності настання ризиків, що 

негативно можуть впливати на її діяльність. 

Недоліки впровадження контролінгу: зростання витрат на 

організацію та створення нового відділу, а також подальше його 

утримання; можливість виникнення конфліктних ситуацій між відділом 

контролінгу та іншими підрозділами з питань вчасної подачі інформації, 

правильного їх опрацювання; необхідність формування системи дієвого 

контролю за діяльністю самого відділу контролінгу з метою мінімізувати 

можливі різні зловживання з боку сторони працівників цієї служби [3]. 

За статистичними даними в Україні лише 4% підприємств мають 

спеціалізований відділ контролінгу,31% мають працівника, який виконує 

певні функції контролінгу; 65% підприємств не мають такого відділу чи 

відповідальної особи [3]. 

 Одним із дієвих методів вдосконалення, згідно з закордонним 

досвідом, є система збалансованих показників. Збалансована Система 

Показників забезпечує інтеграцію фінансових та не фінансових 

індикаторів з урахуванням причинно-наслідкових зв‘язків між 

результуючими показниками та факторами, під впливом яких вони 
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формуються. Такий підхід дозволяє здійснювати деталізований 

моніторинг діяльності підприємства в стратегічному напрямку, 

збільшувати оперативність та ефективність управлінських рішень, 

контролювати найбільш важливі фінансові та не фінансові показники 

діяльності (Key Performance Indicators) (KPI), які є цільовими для 

компанії, і ступінь досягнень яких визначає рух компанії згідно заданої 

стратегії. Значення KPI відображають як ефективність бізнесу в цілому, 

так і бізнес-процесів, що розглядаються окремо, структурних підрозділів 

і кадрових ресурсів [2]. 

Таким чином, контролінг є новою інноваційною концепцією 

управління, яка передбачає розробку інформаційної системи для 

внутрішнього балансу підприємства та прийняття оптимальних 

управлінських рішень, що сприятиме забезпеченню підвищення рівня 

ефективності всіх напрямків діяльності сучасного підприємства. 

Література: 

1. Дзьоба В.Б. Теоретико-методологічна база побудови і 

використання системи контролінгу /В.Б. Дзьоба.//Менеджмент та 

підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 

2013. – №767–с. 31-34 

2. Заборовець О.П. Зарубіжний досвід вдосконалення фінансового 

планування підприємства/ О.П. Заборовець// Сучасні проблеми 

економіки і підприємництво - №11. -2016.-С.200-205 

3. Шкарлет С.М. Особливості створення служби контролінгу у 

страхових компаніях// С.М. Шкарлет, М.В. Дубина, М.В. Тунік// 

Науковий вісник Полісся.-№.-2016.-С. 150-161 
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УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Характерною рисою світової економіки в цілому є значне 

ускладнення умов ведення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). За 

цих обставин однією з умов існування будь-якого підприємства в 

нестабільному і жорстко конкурентному середовищі є наявність в нього 
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комплексної системи управління такою діяльністю. За умов переходу від 

централізованої до ринкової економіки важливість формування такої 

системи для вітчизняних підприємств значно посилювалась комплексом 

чинників невизначеності. 

Створення комплексної системи управління вимагає врахування 

науково-технічних, виробничих, збутових, сервісних, інформаційних, 

кваліфікаційних та інших чинників ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності. Разом з цим, управління окремими етапами, напрямами і 

формами діяльності в галузі зовнішньоекономічних зв'язків має 

«вбудувати» їх в механізм функціонування підприємства в цілому. 

Значний науковий внесок у дослідження теоретичних проблем 

розвитку стратегічного управління зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств зробили західні економісти І. Ансофф, Г. Мінцберг, 

М. Портер, М. Томпсон, Т. Стрікленд, К. Ендрю, А. Чандлер, 

К. Прахалад, П. Друкер; російські дослідники А.Т. Зуб, В.А. Вінокуров, 

О.С. Віханський, А.Н. Люкшинов, А.Ю. Юданов та відомі українські 

вчені В.Г. Герасимчук, А.П. Наливайко, В.Д. Нємцов, В.С. Пономаренко, 

З.Є. Шершньова, М.М. Мартиненко тощо. 

Будучи складовою частиною загально-фірмового управління, 

управління ЗЕД має з ним загальні риси. Перш за все, це стосується до 

загальної ринкової стратегії підприємства, що є основним орієнтиром 

при організації управління ЗЕД. Загальними в своїй основі для 

внутрішнього і зовнішнього менеджменту є також принципи і функції 

управління, технологія ухвалення рішень, основні методи управління та 

інше. 

Однак слід зауважити, що менеджмент ЗЕД має і свої специфічні 

риси. Це обумовлюється особливостями об'єкту управління, зокрема, 

тим, що [1]: 

1.  Керована господарська діяльність підприємства здійснюється в 

іншій (зовнішній) сфері і на іншому (міжнародному) рівні. 

2.  Охоплюється більш широкий територіальний простір, різний за 

наявністю природних багатств, кліматичних, тимчасових і інших 

чинників. 

3.  В світо-господарчих зв'язках бере участь значно більша 

кількість господарюючих суб'єктів, що функціонують в різних 

політичних, економічних, правових і культурних умовах і мають свої 

уявлення про цінності. 

4.  Суб'єктами ЗЕД виступають не тільки підприємства і 

виробничо-господарські комплекси, але і держави з своєю 



«Емерджентність економічних систем у сфері управління  
суспільним розвитком» 

 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

18-19 квітня 2018 р., м. Черкаси 

157 

зовнішньоекономічною політикою, з своєю стратегією у сфері ЗЕД, 

своєю сукупністю інструментів впливу на цю сферу. 

5.  В міжнародній сфері широко використовуються міждержавні 

інструменти і засоби дії на зовнішньоторговельні й інші відносини 

господарюючих суб'єктів. 

6.  Вищезазначене надає можливість вважати, що менеджмент 

ЗЕД - відносно самостійна частина загального (внутрішнього) 

управління підприємством, що має свої специфічні цілі, завдання і 

функції, свої закономірності, правила і норми. Все це має бути враховано 

під час практичної діяльності з управління. 

Ще однією особливістю управління підприємствами, що 

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, є те, що саме для швейних 

підприємств особливо важливого значення набуває планування їхньої 

діяльності. Планування - найважливіша функція менеджменту, оскільки 

представляє основу реалізації інших його функцій. 

Діяльність швейних підприємств відбувається за рамками 

національних меж, тому їхнє зовнішнє середовище визначається не 

тільки національними, але і міжнародними факторами. В даному 

випадку значно підсилюється ступінь невизначеності зовнішнього 

середовища і ступінь ризику, це пов'язано з тим, що кожна країна, що 

бере участь у міжнародному розподілі праці, міжнародній торгівлі, має 

свою специфіку. Країни різко відрізняються одна від одної за різними 

ознаками: економічними, політичними, культурними тощо. Кожна 

країна має свої звичаї, правила та заборони. Тому, перш ніж приступити 

до планування своєї діяльності в зовнішній сфері, підприємству-суб'єкту 

ЗЕД необхідно вивчити всі особливості тієї або іншої країни, з яким воно 

має або планує розвивати зовнішньоекономічні зв'язки. Саме тому 

планування зовнішньоекономічної діяльності на рівні підприємства, що 

функціонує в міжнародній сфері, є більш складним і настійно 

необхідним [2]. 

Крім того, однією з найважливіших функцій управління 

підприємствами-суб'єктами ЗЕД в нинішніх умовах є організаційна 

діяльність. Розвиток виробництва і збуту продукції, міжнародного 

розподілу праці, міжнародного обміну, ускладнення господарських 

зв'язків, у тому числі зовнішньоекономічних, посилення конкурентної 

боротьби на світових ринках, підвищення вимог споживачів до якості 

продукції призводить до постійного розвитку й удосконалення такої 

діяльності відповідно до об'єктивних вимог. 
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Слід зауважити, що питання організації управління ЗЕД, 

формування його організаційної структури, зміни організаційних форм, 

оцінки їхньої якості й адаптивності до довкілля, є актуальними для будь-

якого підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність, 

значення цих питань постійно зростає. Для ефективного експорту вже 

недостатньо наявності товару для продажу на зовнішньому ринку. Як 

справедливо підкреслюють фахівці, крім цього потрібна така організація 

управління ЗЕД, що забезпечила б максимум прибутку при мінімумі 

витрат на одиницю реалізованої продукції; і успішну реалізацію стратегії 

підприємства в галузі зовнішньоекономічної діяльності. Це є ще одним 

підтвердженням того, що організація управління ЗЕД, формування 

організаційної структури стає сьогодні важливим стратегічним 

завданням для будь-якого підприємства, що функціонує на зовнішньому 

ринку або прагне вийти на нього [2]. 

Література: 
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МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО УРАВЛІННЯ 

 

Сьогоднішні часи П. Друкер назвав часами бурних змін [1]. Він 

мав на увазі бурні зміни зовнішнього середовища і рекомендував 

менеджменту організації адекватно реагувати на ці зміни. Складністю 

для менеджменту організації являється вчасно визначити зміни 

зовнішнього середовища, тобто зміни відповідного ринку. В сучасному 

менеджменті напрацьовано декілька методів виявлення кризових змін 
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зовнішнього середовища. Основні методи виявлення змін були 

сформовані в окремий предмет, який стали називати Стратегічний 

менеджмент. 

Оновою виявлення змін є методи стратегічного управління. Сам 

процес стратегічного управління охоплює основні етапи управління: 

аналіз, планування; реалізацію, контроль і прийняття рішення. 

В ході першого етапу має бути проаналізовано поточний стан 

дальнього і ближнього зовнішнього середовища і галузі в якій 

функціонує даний бізнес організації [2-5]. Такий аналіз дає можливість 

виявити особливості поведінки конкурентів на ринку і загрози для 

конкретного бізнесу організації. На другому етапі аналізу необхідно 

визначити сильні і слабкі сторони власного бізнесу. Отримана 

інформація дозволяє провести пошуки можливостей для подальшого 

існування бізнесу. Кожна з видів діяльності потребує постійного аналізу. 

Але на кожному з етапів аналіз має свої особливості. 

Аналізі дальнього середовища включає: ПЕСТ-аналіз 

(політичний, економічний, соціальний та технологічний), виявлення 

основних економічних характеристик галузі, виявлення рушійних сил 

галузі, визначення сил конкуренції (поставщиків, покупців, товарів 

замінників, товарів –аналогів, вхідних і вихідних бар‘єрів), визначення 

конкретних позицій організації в галузі (карти стратегічних груп), 

прогнозування дій найближчих конкурентів, визначення ключових 

факторів успіху галузі, визначенні альтернативних напрямків бізнесу 

організації і ін. Визначення з ключових критеріїв і показників для 

подальшого відслідковування за їх змінами. 

Аналізі внутрішнього стану бізнесу включає: оцінку існуючої 

стратегії, SWOT – аналіз організації, порівняльна оцінка конкурентних 

позицій, порівняльна оцінка структури витрат, стратегічна оцінка 

конкурентоздатності організації, визначення стратегічних проблем, 

визначенні ключових факторів успіху (пов‘язаних з науково-технічними 

досягненнями, з організацією виробництва, новими прийомами 

маркетингу, з оригінальними винаходами і досвідом), визначення і 

оцінка майбутніх стратегій організації.. 

Отримана інформація потребує її узагальнення для прийняття 

рішення. В якості узагальнюючих інструментів використовуються ряд 

методів. Одним з базових методів являється матричний метод - SWOT – 

аналізу. 

Метод SWOT – аналізу дозволяє комплексно звести всі 

характеристики сильних та слабких сторін організації і виявлені загрози 
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в одну матричну структуру і на основі їх розробити заходи, щодо 

можливостей усунення загроз і покращення стану окремого бізнесу. 

Такий аналіз рекомендується проводити для кожного з бізнесів (товарів) 

організації.  

Широко використовується матричний метод І. Ансоффа ―товари-

ринки‖ [4, 6].  

Матриця ―товари-ринки‖ передбачає використання чотирьох 

альтернативних стратегій для підтримки або збільшення збуту товару: 1) 

проникнення на ринок; 2) розвиток ринку; 3) розробка нового товару; 4) 

диверсифікація. 

Стратегія проникнення на ринок передбачає, що організація 

проникає на традиційний (старий) ринок і пропонує на ньому той самий 

продукт (послугу), що і конкуренти. Така стратегія широко 

розповсюджена і в Україні.  

Стратегія розвитку ринку означає, що організація прагне 

розширити ринок збуту, але не за рахунок проникнення на існуючі 

ринки, а за рахунок створення нових ринків або ринкових сегментів. 

Така стратегія має місце, коли для добре відомого товару виявляються 

нові сфери використання і її починають закупляти нові групи споживачів 

Стратегія розробки товару здійснюється шляхом створення 

принципово нових, але частіше - модифікованих вже існуючих товарів і 

реалізації їх пропонується на старих ринках. Цей тип стратегії особливо 

активно використовується організаціями в умовах панування нецінової 

конкуренції, коли на перший план виходять характеристики якості 

товару. 

Стратегія диверсифікації означає, що організація прагне вийти на 

нові для нього ринки і для цього вводить в свій асортимент нові 

модифікації товари. 

Вибір конкретної стратегії залежить від ступеня насиченості 

ринку і можливостей організації обновляти свій асортимент. При цьому 

на практиці використовуюит декілька стратегій одночасно.  

Інтерес представляє використання матриці Бостонської 

консалтингової групи. 

Дана матриця розроблена спеціалістами Бостонської 

консультативної групи (Boston Consulting group). При її використанні всі 

товари, які організація продає на ринку, розділяють на чотири типи: 

"зірки", "дійні корови", "важкі діти" і "собаки". Типи продуктів 

визначаються в залежності від темпів росту галузі (тобто ринку збута 

для того або іншого товару) і відносно частки ринку організації (тобто її 
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частки в порівнянні з провідними конкурентами) на цьому ринку. 

Кожному з цих типів пропонується певна стратегія. 

На практиці широко використовується стратегічна модель М. 

Портера [6]. М. Портер виділив три види типових стратегій, направлених 

на збільшення конкурентоспроможності організації: 1) стратегія 

лідерства в зниженні витрат (собівартості), 2) стратегія диференціації; 3) 

стратегія фокусування (концентрації). 

Недоліки матричних методів. 

Дані методи рекомендується для використання у стратегічному 

управлінні, що підвищує ефективність управління, але їх застосування 

може бути обмежене, так як моніторинг зовнішнього середовища за 

великою кількістю показників вимагає значних грошових ресурсів та 

часу. Зменшення кількості показників приводить до зменшення точності 

прогнозу. Тому розглянуті методи рекомендується використовувати 

тільки в ключових напрямках бізнесу організації.  
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Розгляд господарського суб‘єкта ринку як виробничої системи, 

тобто як сукупності взаємодіючих між собою, а також з довкіллям 

елементів змушує визнати, що його розвиток носить стохастичний 
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характер. Тому рішення, що приймаються власником виробничої 

системи, завжди пов‘язані з ризиком. 

Ризики в управлінні − це ризики в прийнятті управлінських 

рішень, що здійснюються в умовах невизначеності, тому ризик 

управлінні може розглядатися як характеристика ризикових подій, що 

виникають у результаті цілеспрямованої діяльності суб‘єкта управління 

в умовах невизначеності. 

Слід розуміти прийняття управлінських рішень у ризиковій 

ситуації і ризик у прийнятті управлінських рішень. Перше поняття 

відноситься до ідентифікації (класифікації) тих ризиків, в умовах яких 

приймаються управлінські рішення. Вірніше, управлінські рішення 

приймаються, коли ідентифікація ризиків уже відбулася. Що стосується 

другого поняття, то після прийняття управлінського рішення уникнути 

ризику, можливо, і не вдасться, і більше того можливе його посилення. 

Збільшення ризику (збільшення імовірності ризикової події) в 

кількісному ви мірі і складає поняття ризику в прийнятті управлінських 

рішень. Наступний приклад говорить сам за себе. Якщо підприємець 

знає, що в результаті конкурентної боротьби (ризикової події) він 

втрачає близько 10% запланованого прибутку і в результаті прийняття 

управлінського рішення на зменшення втрат прибутку він втрачає 15% 

запланованого прибутку, то 5% = 15-10 втрат прибутку складають 

величину ризику від прийнятого рішення. Таким чином, на ризик 

звичайної діяльності прямо впливають управлінські ризики [1]. 

Ризик у прийнятті управлінського рішення, виходячи із самого 

його визначення, − це ризик у виборі альтернатив. Він існує як на стадії 

мотивації прийняття рішень, у цьому випадку експериментально 

розрізняють мотивований ризик − розрахований на ситуаційні переваги в 

діяльності і немотивований ризик (коли ні на що не розраховують), так і 

на стадії вибору оптимальних рішень (плану дій), у цьому випадку ризик 

може розглядатися як ризикова ситуація вибору між двома варіантами 

дій - може бути більш привабливим, але менш надійним і навпаки на 

стадії реалізації рішень ризик розглядають по відношенню очікуваних 

Результатів як виправданий і невиправданий. Коли ризик дає позитивний 

результат, то він виправданий, коли негативний або нульовий результат 

− то невиправданий. 

Такий підхід до ризику управлінських рішень дозволяє в Рамках 

концепції мотивації пояснювати прояв в особистості тенденцій до 

ризику, схильність до ризику, тобто в умовах вибору завдань різної 

складності виявити зв‘язки між рисами характеру особистості і її 
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схильності до ризику. Таким чином, це дозволяє відійти до поняття 

ризику в психології. У психології ризик означає звернення до діяльності 

при відсутності впевненості в досягненні мети. 

Стан підприємства − це одномоментний зріз його діяльності (або 

діяльність, віднесена до певного періоду часу). Коли говорять про 

ризиковий стан підприємства, то мають на увазі ризикову його 

діяльність. Коли говорять про ризикозахищеність підприємства, то 

мають на увазі ефективність управління ризиком діяльності 

підприємства. Управління ризиками забезпечить стійкість підприємства, 

його здатність протистояти несприятливим ситуаціям. Управління 

ризиком − багатоступеневий процес, який має за мету зменшити або 

компенсувати втрати, шкоду на підприємствах у ризикових ситуаціях. 

Процес управління ризиком складається з таких етапів: 

аналізу ризику; 

вибору методів впливу на ризик; 

прийняттю рішень. 

Ризикозахищеність управлінської діяльності − це захищеність 

управлінської поведінки в умовах ризику. Управлінська поведінка в 

умовах ризику базується на таких принципах. 

1. Не можна ризикувати більше, ніж це може дозволити власний 

капітал. Реалізація цього принципу передбачає, що менеджер 

підприємства повинен: 

оцінювати (прогнозувати) максимально можливий обсяг збитків 

від ризикових подій, які можуть очікуватися на підприємстві; 

порівнювати обсяг збитків з обсягом власного капіталу 

підприємства та власними фінансовими ресурсами, що знаходяться в 

його розпорядженні. 

2. Необхідно завжди пам‘ятати про наслідки ризику. Практична 

реалізація цього принципу передбачає оцінку ризику, який притаманний 

діяльності підприємства, та оцінку впливу ризикової події на 

життєдіяльність підприємства. 

3. Не можна ризикувати великим заради малого. Реалізація цього 

принципу передбачає порівняння доходу, що очікується, з рівнем 

ризику. 

4. Позитивне рішення приймається тільки в разі відсутності 

сумнівів, якщо вони є − слід приймати негативне рішення [2]. 

Практична реалізація цього принципу передбачає, що ризик-

менеджер повинен у процесі прийняття свого рішення завжди 

орієнтуватися не на кращий, а на гірший результат, тобто прогноз 
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розвитку ситуацій повинен завжди бути песимістичним. Така лінія 

поведінки дозволяє йому перестрахуватися на випадок несприятливого 

збігу ризик-факторів та обставин. 

Реалізація цього принципу передбачає необхідність пошуку 

альтернативних варіантів, які стосуються здійснення господарської 

операції або діяльності підприємства.  

До визначеної оцінки рівня ризику не слід ставитися фатально. 

Необхідно продумати інші варіанти досягнення цієї ж мети (іншу 

технологію проведення господарської операції) або розробити систему 

заходів, які зменшать ступінь притаманного їй ризику. 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МАТЕРІАЛЬНОГО 

СТИМУЛЮВАННЯ НА НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНИХ КРИТЕРІЯХ 

ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сучасному етапі розвитку економіки України, що 

характеризується мінливими ринковими відносинами, особливої 

актуальності набуває проблема створення ефективної системи мотивації 

найманих робітників та її вплив на ефективність діяльності виробництва.  

Для успішного функціонування будь-якого виробництва і будь-

якої компанії, незалежно від послуг і товарів, які вона надає, необхідні 

ефективно працюючі і кваліфіковані кадри, грамотні і здатні керувати 

виробничим процесом управлінці. Однак навіть якщо вдалося 

сформувати колектив зі справжніх професіоналів, не слід забувати про 

те, що персонал потрібно постійно мотивувати. Мотивація 
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співробітників займає одне з центральних місць в управлінні 

персоналом, оскільки вона виступає безпосередньою причиною їхньої 

поведінки. Орієнтація працівників на досягнення найвищої ефективності 

діяльності виробництва, по суті, є головним завданням керівництва 

персоналом, адже наслідком стимулювання трудової активності є шлях 

до одержання додаткових доходів. Над проблемами пошуку джерел для 

отримання додаткових доходів працівниками підприємств здавна 

замислювались державні діячі, вчені та й самі працівники. Всі вони 

основну увагу приділяли розгляду засобів та дій, що спонукають людину 

(працівника) до продуктивної праці. Вітчизняні фахівці основний акцент 

робили на зовнішньому спонуканні або стимулюванні працівників до 

праці [1, с.52-55]. 

У нинішніх реаліях соціально – економічних змін в Україні 

значно розширено діапазон використання мотиваційних факторів 

підвищення ефективності праці. Дoслiдження сучасних типів мотивації 

працівників представлено на рис. 1 [2, с. 152]. 

 

 
Рис. 1. Результати дoслiдження типу мотивації працівників  

 

Таким чином, як показують результати дослідження представлені 

на рис.1 перевaжнa бiльшiсть працівників у своїй трудoвiй діяльності 

прагне oтримaти матеріальну винaгoрoду, тобто заробітна плата є 

головним напрямком мотивації підвищення продуктивності праці та 

ефективності діяльності виробництва.  

Важливе значення в системі оплати праці займає преміювання. На 

сьогоднішній день на більшості промислових підприємствах України 
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преміювання робітників за основні результати роботи здійснюється за 

рахунок фонду оплати праці і тієї частини фонду матеріального 

заохочення, що визначається розподілом прибутку від господарської 

діяльності. Розміри премій встановлюються диференційовано по 

професіях і групах робітників залежно від вагомості та складності 

виконуваних ними робіт. Максимальні розміри премій, що виплачуються 

робітникам за рахунок фонду оплати праці, зазвичай, не перевищують 40 

% тарифної заробітної плати. [3] Преміювання робітників із фонду 

матеріального заохочення здійснюється без обмежень. Показники, умови 

та розміри преміювання встановлюються керівником підприємства за 

погодженням відповідного представника трудового колективу.  

На наш погляд, в сучасних умовах функціонування суб‘єктів 

господарювання доцільно механізм матеріального стимулювання 

будувати на науково обґрунтованих критеріях оцінки діяльності 

підприємства, структурних підрозділів. Мова йде про необхідність 

використання показників, що відображають кінцевий господарський 

результат праці кожного члена колективу. Така оцінка повинна 

враховувати кількість вкладеної праці, тривалість робочого часу, а також 

ефективність виробництва. Розробити такий механізм оцінки праці 

використовуваний як мірило трудового внеску кожного працівника і 

підрозділів - означає знайти ключ до рішення глобальної задачі 

свідомого включення закону економії часу в мотиваційний механізм 

управління. Отже, стратегічна мета оплати праці полягає у забезпеченні 

ефективного матеріального стимулювання працівників та розвитку 

виробництва, в переході від старих форм та систем оплати праці до 

нових, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, 

недопущенні подальших затримок виплат, підвищенні загальної 

величини оплати праці відповідно до кінцевих результатів виробництва, 

зменшенні диференціації в заробітках, зростанні реальних доходів 

працівників та ін. 

Таким чином, розглянувши питання оплати праці як інструменту 

стимулювання підвищення ефективності діяльності виробництва можна 

зробити наступні висновки: 

- вивчення прoблеми мoтивaцiї трудoвoї дiяльнoстi мaє як 

теoретичне, тaк i прaктичне значення; 

- основним мoтивaцiйним фaктoрoм працівників є oплaтa праці, 

яка для більшості населення України є єдиним джерелом та засобом для 

iснувaння;  
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-  стратегічна мета оплати праці полягає у забезпеченні 

ефективного матеріального стимулювання та розвитку виробництва. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

КЕРІВНИКА 

 

У сучасних умовах ефективність управлінської діяльності 

керівника підприємства багато в чому визначає долю всього колективу. 

Однією з важливих умов забезпечення ефективного функціонування 

підприємства є оптимізація управління. 

Ефективність управлінської діяльності залежить не лише від 

індивідуальних особливостей людини, але й від знань і розуміння 

управлінських завдань, способів стимулювання й об‘єднання зусиль усіх 

підлеглих у напрямку реалізації цілей колективу. Звідси слід говорити 

про те, що керівником є не той, хто обіймає певну посаду в 

адміністративній ієрархії, а той, хто реально виконує особливі функції 

керівництва, управління та організації. Отже, керувати – це означає 

знати і вміти, що потрібно зробити для того, щоб досягти бажаного 

результату. 

Управління, як вид діяльності, має організаційні і психологічні 

аспекти, гармонійне поєднання яких забезпечує успіх у досягненні його 

мети.  

Організаційні аспекти стосуються того, як саме будуть досягатись 

бажані стани і як саме слід формулювати стратегію й тактику майбутніх 

досягнень – технічні подробиці управління стосовно 5 видів ресурсів: 
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часу, людських, інформаційних, матеріальних, фінансових. Опанування 

організаційних аспектів робить здійсненним на практиці виконання 

управлінського процесу – технічного рівня, який підтримує суб'єкта 

управління у цільовому руслі спрямування до мети і у досягненні 

високих рівнів майстерності й професіоналізму в цій справі.  

Психологічні аспекти стосуються визначення мети і розв'язання 

завдань з досягнення продуктивних якісних станів суб'єктів управління 

та організацій і робочих груп, які ними управляють, а також усіх 

особистостей, що рішуче налаштовані і практично виконують місію й 

завдання свого життя – професійні й особистісні. 

Опанування психологічних аспектів в управлінській діяльності 

має бути інституціональним, першочерговим рівнем професійних вимог 

для суб'єктів управління, тому що саме психологія управління може 

надати пояснення, чому руйнуються системи і якими мають бути мета і 

мотивація діяльності, щоб замість руйнування відбувалось 

удосконалення. Урахування психологічних аспектів у здійсненні 

управлінської діяльності забезпечує позитивність керівного впливу і 

його етичність.  

Для управлінців, які бажають досягти найвищих рівнів 

майстерності в управлінні, важливо звертати увагу в своїй професійній 

діяльності при прийнятті рішень одночасно на обидві групи аспектів. 

У професійній діяльності люди повністю включаються в 

структуру організації, систему комунікаційних зв'язків і різноманітних 

технологічних і соціально-психологічних процесів, які відбуваються в 

ній. І для найбільш ефективної роботи виробництва необхідно, щоб 

кожен працівник включався в систему владних відносин, інтегрувався в 

колектив, був лояльним до культурних норм і брав за основу існуючі та 

загальноприйняті основні цінності. Ці положення вивчаються в 

психології управління. 

Відомо, що можливість зниження витрат і поліпшення якості 

продукції та послуг визначається якістю персоналу в такій же мірі (якщо 

не в більшій), що і технології. 

Для того щоб ефективно управляти, керівник повинен знати все 

про працівника і про те, що може впливати на процес його праці і 

очікувані ним результати. Зокрема, йому необхідно враховувати існуючу 

типологію особистостей, ті різноманітні індивідуальні особливості, через 

які специфічним чином здійснюється управлінський вплив. Розбиратися 

і враховувати як свої, так і інших людей схильності і інтереси, 
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особистісні та типологічні особливості – це найпотужніший чинник 

досягнення успіху в управлінській діяльності. 

Виконуючи різні види діяльності, долаючи при цьому зовнішні і 

внутрішні перешкоди, людина виробляє в собі вольові якості: 

цілеспрямованість, рішучість, самостійність, ініціативність, 

наполегливість, витримку, дисциплінованість, мужність. Емоційні і 

вольові процеси тісно взаємопов'язані. Воля виступає як засіб регуляції, 

коригування негативного впливу емоцій на діяльність. Емоції, в свою 

чергу, надають суб'єктивний тон вольовому зусиллю, можуть сприяти 

підвищенню його потенціалу. Такий тісний взаємозв'язок призводить до 

того, що в реальній поведінці вони практично нероздільні і 

переживаються суб'єктом в формі психічних станів. 

Знання типів темпераменту допоможе керівнику правильно 

співставляти можливості кожного працівника з вимогами, які ставить 

перед ним та чи інша професія, посада, і визначати для нього найбільш 

доцільні форми і методи виробничої діяльності, тобто в цілому 

ефективніше управляти людьми. Залежно від типу темпераменту людина 

схильна до домінування певних якостей: одні впевнені в собі, 

оптимістичні, врівноважені (сангвініки); інші – нестримані, часом 

агресивні (холерики); треті – ранимі, недовірливі, уразливі 

(меланхоліки). 

В процесі діяльності необхідно враховувати і таку психологічну 

межу особистості, як характер. Він є результатом взаємодії людини з 

соціумом, зі світом і являє собою сукупність відносно стійких, набутих 

якостей, що виражають ставлення людини до навколишньої дійсності і 

до себе. 

Ще однією важливою індивідуально-психологічною 

характеристикою особистості є її спрямованість, як прояв ділових 

життєвих прагнень людини і її мотивації. Знання основних потреб та 

інтересів працівника дозволяє керівнику виявляти домінуючі у нього 

види мотивації і використовувати це в професійній діяльності. 

Здійснення мотивації працівників є виключно творчим процесом, 

оскільки об'єктом мотивуючого впливу є особистість зі своїми 

статичними і динамічними характеристиками. На основі їх аналізу 

керівнику необхідно щоразу робити вибір та ухвалювати рішення щодо 

доцільності того чи іншого методу мотивуючого впливу. 

До важливих завдань керівника належить і виявлення задатків і 

здібностей у працівників та сприяння їх розвитку. До цієї сфери завдань 

належать його вміння цілеспрямовано і систематично привчати їх до 
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творчого виконання трудових завдань; не дозволяти їм задовольнятися 

досягнутим, а постійно прагнути до підвищення свого рівня; брати на 

себе відповідальність за виконану роботу; бути критично налаштованим 

до себе та до інших. 

Реальні передумови управлінської діяльності вказують на те, що в 

сучасних умовах необхідно скоординувати та цілеспрямовано 

використовувати арсенал сил і засобів для продуктивного використання 

людського чинника на користь професійної діяльності. Поза сумнівом, їх 

необхідно розширити за рахунок впровадження ефективних 

інноваційних організаційних та психологічних підходів. 
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КОЛЕКТИВОМ 

 

Колектив щось більше, ніж просто логічне впорядкування 

працівників, що виконують взаємозв‘язані задачі. Колектив - це живий 

організм, тому він складається з людей, і йому властиві нездужання і 

навіть хвороби, властиві живим людям.  

Одним із таких «хвороб» колективу є мобінг. Ситуація, коли 

колектив або його окремі представники чинять психологічний тиск, 
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«нападають» на когось із колег, причому роблять це регулярно і 

цілеспрямовано, маючи на меті створити нестерпні умови для роботи та 

існування, і є мобінгом. 

Мобінг − це процес психологічного тиску на особистість, 

залякування, маніпулювання нею, щоб довести до нервового зриву, 

зневіри у своїх професійних силах, з подальшим звільненням. 

Проблема мобінгу не нова, хоча в психологічних дослідженнях і 

вважається новим напрямом. Проте автора має право стверджувати, що 

діагностика передумов виникнення цього явища, а тим більше 

проведення заходів, спрямованих на його запобігання й 

унеможливлення, з позицій кадровиків та менеджерів по роботі з 

персоналом, практично не проводиться. 

Термін «мобінг» виник від англійського слова mob, що 

перекладається як «збіговисько, натовп, ватага». У деяких джерелах 

«мобінг» не перекладається одним словом, а трактується як явище, 

здебільшого притаманне тваринному світові і відоме як напад зграї 

жертви на хижака. Шведський практичний психолог і дослідник цієї 

проблеми Хайнц Лейманн [1] пише про мобінг як про «регулярно 

повторювані дії, спрямовані на витиснення та доведення до зриву». 

Одноразові зауваження, зроблені у некоректній формі, випадкові робочі 

конфлікти тощо цим поняттям не охоплюються. Сама мета мобінгу − 

позбутися людини за будь-яку ціну. Слід зауважити, що йдеться про 

застосування суто психологічних методів, які здебільшого належать до 

комунікативних дій сфери спілкування. 

Будь-хто, може стати об'єктом мобінгу, якщо він з якихось причин 

не влаштовує керівників, колектив у цілому, тих працівників, які 

побоюються конкуренції або маніпулюють іншими в своїх інтересах. 

Якщо відбувається витиснення працівника начальником, або, навпаки, 

підлеглий здійснює психологічний тиск на начальника, то це 

вертикальна форма цього явища. У ситуації, коли відбувається 

витиснення працівника колективом, прийнято говорити про його 

горизонтальну форму. 

Загалом, якщо розглядати особливості мобінг-дій залежно від 

статі, то чоловіки здебільшого застосовують раціонально-логічні методи. 

Отож жертву відверто критикують, їй не дають висловитися, 

перебивають, погрожують, негативно оцінюють її роботу. Жінки ж 

застосовують маніпулятивні технології, розпускають плітки, 

зосереджують свої зусилля на приниженні особистісних рис та якостей. 

Якщо об'єктом жіночого мобінгу стає чоловік, то перебільшуються вади 
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його мови, особливості поведінки, висміюються намагання виявити 

ознаки уваги тощо. 

X. Лейманн [1], якого ми вже згадували, розрізняє такі основні 

мобінг-дії з боку чоловіків: 

• задля покарання людині постійно доручають нову, невідому 

для неї роботу; 

• здійснюють тиск за допомогою неприхованих погроз; 

• не спілкуються з об'єктом мобінгу, ігнорують його; 

• піддають критиці релігійні або національні уподобання; 

• призначають на посади, де людина ізольована від спілкування з 

іншими; 

• постійно перебивають її мову; 

• примушують виконувати роботу, яка принижує честь та 

гідність особи. 

З боку жінок: 

• негативно відгукуються про об'єкт у розмовах з іншими; 

• висміюють перед іншими; 

• розпускають чутки; 

• не дають можливості висловитися; 

• висміюють фізичні вади; 

• говорять не відверто, а натяками; 

• висміюють професійні досягнення. 

Про головну стратегію мобінг-дій з боку чоловіків та жінок 

скажемо так: перші намагаються не допустити професійного зростання 

та успіхів жертви, а другі − підірвати її соціальний авторитет. 

X. Лейманн [1] звертає увагу на таке, коли частина робочого 

колективу недостатньо задіяна в робочому процесі, має багато вільного 

часу, може виникати «мобінг з нудьги». Для того щоб запобігти цьому, 

цей автор пропонує створювати такі робочі місця, де працівники 

зможуть здобути важливий професійний досвід, стимулюватиметься їхнє 

бажання вчитися, схвалюватимуться та виконуватимуться креативні дії. 

Значну увагу при цьому слід приділяти командній роботі. Ухвалення 

колегіальних рішень, «розумова атака» дають окремій людині і 

колективу в цілому реальне відчуття причетності до справи. 

Як варіант профілактики мобінгу є доведення до керівника 

потреби таких заходів: 

• подбати про демократичний стиль керівництва, наявність у 

підлеглих можливості відверто висловлювати невдоволення або свою 

точку зору, не ігнорувати цю точку зору і не бути до неї байдужим; 
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• налаштувати працівників на самостійність та потребу 

підвищувати рівень компетенції; 

• роз'яснювати колективу, що мобінг в організації є небажаним і 

призведе до відповідних санкцій; 

• проведення корпоративних вечірок та заходів, спрямованих на 

зближення членів колективу; 

• звертати увагу на конфлікти, що виникають у колективі, 

з'ясовувати їх справжню причину, привчати підлеглих до культури 

конфліктів, брати участь у розв'язанні конфліктних ситуацій; 

• не залишати поза увагою соціальні та інші зміни поведінки у 

членів колективу; 

• заохочення та стягнення повинні бути однаковими для всіх без 

урахування суб'єктивного ставлення до особи. 

Підсумовуючи викладене, наголосимо, що мобінг негативно 

впливає на психосоматичне здоров'я не лише об'єкта цього процесу, а й 

тих, хто його ініціював. 

Крім цього, мобінг має серйозні негативні наслідки для організації 

[2], що призводить до погіршення якості роботи, збільшення кількості 

непрацездатних працівників через хворобу. У декого з них виникає стан 

«внутрішнього визволення», що призводить у найкращому разі до 

посереднього виконання своїх обов'язків та й годі. Також відбуваються 

постійні кадрові зміни, які потребують витрат на підбір та навчання 

нового персоналу. 

Мобінг − це хвороба, ліпше їй запобігти, аніж лікувати. 
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1. Leymann, H. (1993): Mobbing: Psyhoterror am Arbeitsplatz und 

wie man sichdagegen werhen kann. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 

Taschenbuch Verlag. 

2. Колодей Криста. Моббинг. Психотеррор на рабочем месте и 

методы его преодоления / Пер. с нем. - X.: Изд-во Гуманитарный Центр, 
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АДАПТИВНИЙ МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Стимулюванням є тип управлінської дії на трудову поведінку 

працівників з використанням різних стимулів, що може бути проявлене у 

створенні такої ситуації, яка спонукала б людину діяти певним чином і 

яка дозволила б їй усвідомити, що вона здатна задовольнити свої 

особисті потреби за допомогою «необхідної» поведінки, спрямованої на 

досягнення цілей організації. 

Проблемам мотивації трудової діяльності, стимулюванню 

працівників до ефективної праці, створенню дієвого мотиваційного 

механізму присвячено багато робіт відомих науковців, а саме: 

С.І. Бандури, Д.П. Богині, В.С. Дієсперова, А.Г. Здравомислова, 

О.І. Здоровцова, Н.І. Коваленка, А.М. Колота, Г.Т. Кулікова, Е.М., 

І.І. Лотоцького, Л.І. Михайлової, В.Б. Моіна, Г.В. Назарової, 

Т.І. Олійник, В.В. Онікієнка, Г.О. Райковської, П.В. Савченко, 

М.В. Семикіної, В.П. Сладкевича, К.І. Якуби. 

Для здійснення ефективного управління персоналом в теорію 

мотивації введено поняття «адаптивний мотиваційний механізм», дана 

його характеристика. Під адаптивним мотиваційним механізмом 

розуміється сукупність способів, методів і прийомів дії на працівників з 

боку системи управління підприємства, що спонукає їх до певної 

поведінки в процесі трудової діяльності для досягнення цілей 

підприємства й задоволення особистих потреб, здатних змінюватися при 

неузгодженні отриманих результатів або зміні параметрів зовнішньої дії 

(державне регулювання у сфері трудових відносин, суспільні 

пріоритети).  

Цінність такого підходу полягає в тому, що керівництво 

підприємства будь-якої форми власності може вибрати з різноманіття 

ресурсів, методів і схем управління найбільш близьку для себе систему 

формування мотиваційного механізму та, додавши специфічні 

особливості, властиві тільки його сфері діяльності, застосувати для 

підвищення продуктивності праці персоналу за рахунок ефективної 

мотивації. 



«Емерджентність економічних систем у сфері управління  
суспільним розвитком» 

 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

18-19 квітня 2018 р., м. Черкаси 

175 

Для визначення заробітної плати як основи адаптивного 

мотиваційного механізму розглянуто поняття «вартість робочої сили» та 

«ціна робочої сили». Виявлено, що ціна робочої сили визначається тими 

ж чинниками, що і її вартість, проте може відхилятися від вартості під 

впливом стану ринку праці: зайнятості, співвідношення попиту й 

пропозиції на робочу силу тощо. У зв‘язку з цим доведено, що певна 

частина заробітної плати повинна розглядатися як ціна робочої сили [1]. 

Стимулювання праці є складовою мотивування, в основі якого 

знаходиться процес спонукання індивіда до прояву ініціативності, 

трудової активності і зацікавленості у досягненні поставлених 

підприємством цілей.  

Упорядкування факторів, що впливають на дієвість системи 

матеріального стимулювання персоналу, шляхом розподілу їх на 

зовнішні: прямого і опосередкованого впливу та внутрішні, що 

характеризують особистість і підприємство, дало змогу уточнити 

характер та предмет впливу. Значна кількість факторів обумовила 

розглядати матеріальне стимулювання як систему конкретних заходів, 

заснованих на майнових інтересах як роботодавця так і працюючого, 

спрямованих на спонукання у кожного окремо взятого працівника 

прагнення до підвищення результативності виконання дорученої роботи. 

Не зважаючи на значну кількість наукових праць по даній тематиці, 

багато проблем залишаються не вирішеними.  

На ряді промислових підприємствах адміністрація приймає за 

основу гарантовану державою нижню межу розміру оплати праці при 

встановлені посадових ставок та окладів, що свідчить про відсутність 

індивідуального підходу до кожного працюючого при оцінці його 

трудового потенціалу, і не дозволяє побудувати систему матеріального 

стимулювання таким чином, щоб розмір винагороди працівника 

визначався на основі його трудового внеску з урахуванням потенційних 

можливостей.  

Оскільки держава регламентує нижню та верхню межі 

встановлення доплат, премій та надбавок, адміністрація підприємств має 

можливість утворювати додатковий фонд матеріального стимулювання з 

коштів прибутку, що залишаються після оподаткування, який дозволить 

підвищити розмір винагороди працівникам за високі досягнення у праці. 

При цьому, спостерігається проблема відсутності методики формування 

даного фонду, яка б, з одного боку, враховувала потенційні можливості 

підприємства для його формування, а, з іншого – забезпечила 

зацікавленість працівників у збільшенні прибутку. Подібна ситуація не 
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дозволяє встановити чіткий взаємозв‘язок між фінансово-

господарськими показниками, які характеризують діяльність 

підприємства, і кінцевими результатами праці працівників, що зменшує 

стимулюючий характер виплат.  

Аналіз систем матеріального стимулювання персоналу, які 

застосовуються в економічно розвинутих країнах світу продемонстрував, 

що деякі з них мають спільні риси з українським досвідом, але багато з 

них відрізняються спрямованістю на врахуванні індивідуальних потреб, 

які доцільно використовувати в Україні. Так, доцільними здаються такі 

заходи, як: встановлення розміру додаткового стимулювання з прибутку 

пропорційно зміни його розміру, як рекомендують провідні 

американські вчені-економісти; індексація заробітної плати, що 

відображає вартість життя, як це практикується у Франції; створення 

кредитного фонду на підприємстві, як у Швеції. Окрім того, зарубіжні 

системи матеріального стимулювання постійно переглядаються та 

удосконалюються, що поки не характерно для України. Тому, за 

останній час актуальності набула розробка комплексного підходу щодо 

організації управління матеріальним стимулюванням персоналу, яка б 

враховувала: індивідуальний підхід до кожного співробітника; стимули, 

що спонукують до активізації трудової діяльності і дозволяють 

відстежити слабкі сторони даної системи та визначають розмір коштів на 

оплату праці персоналу, а також взаємозв‘язок потреб і потенційних 

можливостей підприємства [2].  

Формування необхідних мотивацій і стимулів ефективної праці 

припускає перегляд або значне уточнення існуючих принципів і підходів 

до побудови системи стимулювання. Вони повинні бути спрямовані на 

перетворення найманого робітника в зацікавленого товаровиробника, 

власника виробленої продукції й використовуваних при цьому ресурсів. 

Література: 
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ОЦІНКА РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Оцінка роботи персоналу - це визначення відповідності кількості і 

якості праці вимогам встановленої технології виконання роботи. 

Основними завданнями оцінки роботи персоналу є: 

1) визначення потенціалу працівника і оцінка фактичного його 

використання; 

2) встановлення вимог до результативності праці для кожного 

робочого місця і критеріїв їх оцінки; 

3) розробка політики проведення оцінок результативності праці; 

4) збір інформації та оцінка результативності праці; 

5) обговорення результатів оцінки з працівником; 

6) прийняття рішення про подальше використання працівника. 

Оцінка роботи персоналу організації здійснюється за 

показниками, які відбивають характер виконуваної роботи на 

конкретному робочому місці. Такими показниками можуть бути: 

виконання норм виробітку; продуктивність праці; ефективність праці; 

якість виконуваної роботи; трудозатрати по кількості відпрацьованих 

людино-днів; додаткові показники. 

Звичайно, що для всіх категорій посад не може бути єдиних 

критеріїв, єдиної системи оцінки, але враховуючи зміст критеріїв, 

обумовлених спеціалізацією посад, для керівників і спеціалістів можуть 

бути визначені приблизно однакові їх групи (індикатори оцінки) і 

система оцінки. Такими критеріями можуть бути: професійні, ділові, 

морально-психологічні, інтегральні [1]. 

Професійні критерії - це характеристики професійних знань, 

умінь, навичок, професійного досвіду працівника, його кваліфікації, 

результатів праці тощо. 

Ділові критерії характеризують організованість, відповідальність, 

ініціативність, підприємливість, ефективність діяльності персоналу та ін. 

Морально-психологічні критерії розривають такі особливості 

працівника, як здатність до самооцінки, чесність, справедливість, 

психологічна стійкість. 
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Інтегральні критерії - це характеристики, які одержують на основі 

багатьох інших притаманних працівнику якостей і показують на його 

авторитет, стан здоров'я, загальну культуру, культуру мислення, мови. 

Зміст кожної групи критеріїв якостей залежить від займаної 

посади працівника, і кожна з них може мати свій набір критеріїв, які слід 

встановлювати та оцінювати в залежності від спеціалізації посади. 

Для прикладу можна навести наступні якості оцінки спеціалістів 

організації та керівників, які здійснюють адміністративні функції, і 

керівників, які не здійснюють адміністративних функцій в організації. 

1. Професійні якості: 

1.1. Професійні знання; 

1.2. Професійні уміння та навички; 

1.3. Знання документів, які регламентують службову діяльність; 

1.4. Здатність до накопичення та оновлення професійного досвіду; 

1.5. Сутність реалізації досвіду на займаній посаді; 

1.6. Здатність до творчого використання професійного досвіду. 

2. Ділові якості: 

2.1. Організованість у практичній діяльності; 

2.2. Відповідальність та виконавчість; 

2.3. Ініціатива та підприємливість; 

2.4. Самостійність рішень та дій; 

2.5. Якість кінцевого результату діяльності. 

3. Морально психологічні якості: 

3.1. Гуманність; 

3.2. Здатність до самооцінки: 

3.3. Етика поведінки; 

3.4. Стиль спілкування; 

3.5. Дисциплінованість; 

3.6. Справедливість; 

3.7. Чесність; 

3.8. Здатність адаптуватись до нових умов; 

3.9. Лідерство. 

4. Інтегральні якості: 

4.1. Авторитарність; 

4.2. Інтенсивність (працездатність); 

4.3. Культура мислення і мови; 

4.4. Комунікативність; 

4.5. Загальна культура; 

4.6. Культура роботи з документами. 
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Розглянемо практичні питання оцінювання стосовно до 

спеціалістів і керівників підприємства. 

Оцінювання результатів діяльності спеціалістів здійснюється за 

допомогою системи показників. У залежності від змісту і характеру 

праці спеціалістів і, насамперед, від того, наскільки чітко можна 

охарактеризувати результати праці кількісно, чи існують норми часу на 

виконання тих чи інших робіт, чи видається працівникам нормоване 

завдання за обсягом робіт, що підлягають виконанню протягом 

визначеного періоду, застосовують різні показники: складність праці, 

продуктивність праці, якість праці. 

В одних випадках використовується для оцінювання уся 

сукупність показників, в інших – тільки її частина. [2] 

Загальна методологія оцінювання праці керівників виходить з 

того, що праця керівників оцінюється, насамперед, за результатами 

роботи підпорядкованого йому підрозділу. [2] 

Конкретний набір критеріїв (показників) такого роду оцінювання 

досить різноманітний і залежить від посади керівника, характеру 

діяльності підрозділу (виробничий підрозділ, функціональний відділ, 

проектні роботи і т.п.). За основу можна взяти показники, що 

характеризують результати виробничої діяльності підрозділу: виконання 

планового завдання, продуктивність праці, якість продукції (виконаних 

робіт). 

Оцінювання праці керівника за об'єктивними показниками, що 

характеризують діяльність колективу підрозділу, доповнюється 

оцінюванням його внеску у роботу підрозділу, у підвищення 

ефективності праці окремих виконавців. Для цього виділяється ряд 

функцій, за якими оцінка роботи керівника проводиться шляхом 

анонімного анкетування думок підлеглих. Як правило, у якості експертів 

виступають працівники, що мають з керівником постійні, стійкі ділові 

зв'язки, що добре знають його роботу і ті, що проробили з ним не менш 

року. 

Література: 

1. Система трудового потенціалу працівника / Персонал - 2009. - 

№ 3. С 23-26.  

2. Попова Г.Х. Оценка работников управления / Г.Х. Попова. - М.: 

Айрис-пресс, 2006. – 340 с. 2.  
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СТРАТЕГІЯ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 

 

На даний час стратегічне управління персоналом на підприємстві 

набуває та відіграє велику роль. Якщо правильно організувати роботу 

праці можна досягти високих результатів роботи всієї організації, [1]. 

На сьогоднішній день управління показує,що найголовніше в 

організації завжди буде людський потенціал, тому що ефективна 

людська праця робить підприємство успішним. 

Стратегія управління персоналом - це одна з головних ланок 

стратегії організації, яка розробляється у вигляді довгострокової 

програми конкретних дій і забезечує досягнення стратегічної мети, та 

забезпечує стратегічні конкурентні переваги. 

Стратегія управління персоналом формується у вигляді плану, що 

базується на інформації, зібраної на стадії аналізу внутрішнього 

середовища організації, і кадрового прогнозу - у вигляді системи 

аргументованих заяв про напрямки розвитку і майбутнього стану 

персоналу. Інструментами реалізації кадрової стратегії є поточна 

кадрова робота, керівництво персоналом, заходи щодо його розвитку, 

підвищення кваліфікації, вирішення соціальних проблем, винагорода і 

мотивація. 

Об'єктом стратегії управління персоналом підприємства є особи, 

які мають трудові відносини з підприємством, що є роботодавцем та 

називає їх співробітниками. 

Суб'єктом стратегії управління персоналом підприємства є 

система управлінських органів, що складається із служб управління 

персоналом, структурних самостійних підрозділів підприємства. 

До стратегій управління персоналом належать: 

1) Стратегію добору і навчання. 

2) Стратегію винагороди і мотивації.  

3) Стратегію формування трудових відносин.  

4) Стратегію управління персоналом. 

Для любої організації пріоритетами стратегічного розвитку 

трудових ресурсів організації є:  

- розробка стратегій індивідуального, командного й 

організаційного навчання;  
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-створення організації, що навчається;  

-нарощування інтелектуального капіталу організації;  

 -розвиток керівників. 

Стратегією розвитку трудових ресурсів розробляється після 

розробки бізнес-стратегій, або коли планується широке злиття або 

поглинання інших організацій. На цьому етапі необхідно виявити істотні 

розриви між бажаними показниками стратегічного плану і 

можливостями нових структрних одиниць.  

В даному випадку необхідна нова стратегія розвитку трудовими 

ресурсами, як органічна складова загальної стратегії розвитку 

організації, зокрема тоді, коли її стратегічним наміром є задача 

здійснити прорив і зайняти лідируючу позицію на ринку. Для реалізації 

стратегії розвитку трудових ресурсів в організації необхідно реалізувати 

процесний підхід, як скаладової загального бізнес-процесу. 

Персонал організації це ресурс, від якого залежить чи буде 

розвиватись підприємство чи ні, а . конкурентноздатність підприємства 

залежить від того, наскільки кваліфіковано буде підготовллені його 

працівники. 

На практиці в Україні малий відсоток підприємств займаються 

стратегічним управлінням. Це також пов‘язано, насамперед, з 

відсутністю достатього інноваційного потенціалу, висококваліфікованих 

працівників, браком коштів і відсутністю сучасних методів підготовки 

кадрів. 

Важливою складовою стратегії управління персоналом є 

функціональні стратегії, саме їх необхідно узгодити з корпоративною 

стратегією.  

Процес стратегічних управлінь персоналом підприємства 

складається з трьох етапів: 

- стратегічне планування персоналом; 

-стратегічна організація персоналу; 

– стратегічний контроль персоналу. 

Такий підхід до стратегічного управління персоналом гарантує 

підвищення ефективності управління підприємством та її 

конкурентноздатність.  

Стратегічне управління включає слідуючі напрямки 

корпоративних стратегій підприємства: стратегія прибутку, стратегія 

екоономії на затратах, старатегія різких змін курсу та їх поєднання, [2]. 



«Емерджентність економічних систем у сфері управління  
суспільним розвитком» 

 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

18-19 квітня 2018 р., м. Черкаси 

182 

Розробка стратегій організації починається з аналізу факорів 

внутрішнього та зовнішнього середовища, таких, які максимально 

впливають на резульати управління. 

Внутріші фактори вибирають з нармків: існуючої структури, 

територіального розміщення організації, фінансових можливостей, 

існуючого обладнання, технологій, організації раці, такихх які 

визначають витрати на процеси виробництва, кількісні і якісні 

характеристики виробітку і напрямки необхідних їх змін в перспективі. 

До зовнішніх факторів відносять: особливості національного й 

міжнародного законодавства про працю, взаємовідносини з 

профспілками, стан кон‘юнктури ринку праці та перспективи його 

розвитку [3,4]. 

Для удосконалення стратегії управліня персоналом 

рекомендуються слідуючі напрямки: 

збільшення обсягу виробництва продукції, розширення мережі 

продажу продукції, покращення фінансового стану підприємства, 

удосконалення обладнання (механізація і автоматизація), пошуки нових 

методів управління працівником та командою, інноваційні підходи до 

формування та використання кадрового потенціалу підприємства, 

маркетинг персоналу, формування методу підбору й атестації персоналу, 

вдосконалення методів регулювання трудових відносин, вдосконалення 

інформаційного забезпечення.  

Виконання запропонованих рекомендацій буде сприяти 

підвищенню ефективності управління персоналом і результативності 

управління організації в цілому.  

Література: 

1.Виноградський, М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. / М. 
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2. Крушельницька, О. В. Управління персоналом : навч. посіб. / О. 

В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – Київ : Кондор, 2003. – 296 c. 

3. Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент навч. Посіб - К.: КПІ, 
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ПРОБЛЕМА ПОИСКА ТОП-МЕНЕДЖЕРА 

 

По данным исследования, проведенного компанией Ward Howell 

International, 88,9% ведущих украинских предприятий и компаний 

ощущают дефицит руководящих кадров (директоров, председателей 

правления и их заместителей). 

Изначально бизнес в Украине мало зависел от эффективности 

управления. Он был настолько рентабелен или настолько безнадежен, 

что качество управления не имело большого значения. Сейчас наступили 

другие времена. Изменение экономической ситуации, прекращение 

бурного роста на многих рынках, обострение конкуренции ставят перед 

предпринимателями множество задач. И без грамотного менеджмента 

эффективно развивать бизнес просто невозможно. 

Как показало исследование, остро нуждаются собственники в 

грамотных руководителях-стратегах западного толка, которые умеют 

вести конкурентную борьбу на открытом рынке, а так же больше всего 

украинским компаниям необходимы «топы», способные возглавить 

направления производства, финансов, маркетинга и продаж, т.е. 

основные подразделения.  

По данным Ward Howell International были опрошены 

представители 100 ведущих компаний Украины, и вияснено, какими 

качествами должен обладать топ-менеджер: 

34,7% Скорость в принятии решений 

33,3% Способность принимать решения 

31,9% Навыки стратегического мышления 

27,8% Профессионализм 

23,6% Гибкость 

22,2% Операционная эффективность 

20,8% Умение работать в команде 

13,9% Бескомпромиссность 

13,9% Ответственность 

11,1% Умение убеждать 

По данным Ward Howell International. Были опрошены 

представители 100 ведущих компаний Украины. 
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Первое из них − умение сформировать коллектив толковых 

исполнителей. 50% успеха руководителя состоит в умении находить 

талантливых людей, умении улавливать новые идеи и имплементировать 

их в общее дело. Второе − умение принимать здравые решения в 

критических ситуациях. Система управления компаниями уже не 

является функциональной, она является проблемно ориентированной. 

Поэтому менеджер должен обладать знаниями по преодолению проблем, 

возникающих в бизнесе. И третье − умение вдохновлять персонал на 

«трудовые подвиги». Нельзя достичь больших результатов, если 

сотрудники не вкладывают душу в работу. Чтобы этого добиться, 

руководитель должен уметь мотивировать, вдохновлять, а также 

убеждать людей, что они занимаются не рутинной работой, а делом всей 

своей жизни. 

Проблема поиска топ-менеджмента обусловлена и тем, что 

рекругинговые компании сейчас больше ориентированы на поиск 

мелких и средних специалистов, чем на поиск управленцев. Как правило, 

поиск «топа» обходится без рекрутеров − информация об отставке либо 

уходе успешного менеджера быстро распространяется по рынку, и его 

«уводят» в короткие сроки. Зачастую асса банально перекупают 

конкуренты. «Топ», приглашенный со стороны, может привнести в 

компанию свежие идеи и нестандартные подходы, проверенные на 

других проектах. Однако его назначение, как правило, связано со 

значительными финансовыми вложениями. И предугадать, когда они 

окупятся, невозможно. Сложно оценить также, сработается «варяг» с 

акционерами компании или нет, и не является ли он «засланным 

козачком» конкурентов для медленного развала бизнеса. Вследствие 

этого многие предприятия возлагают большие надежды все же не на 

перекупку, а на воспитание «топов» внутри своей компании.  

Нужно пробовать выращивать менеджеров самим. Разработать 

программу обучения, или создать «специальный клуб», где будут 

собираться 10-30 сотрудников и обговаривать проблемы, философию 

менеджмента и пр. Это будет хорошо влиять на корпоративную 

культуру компании, помогать людям преодолеть страх, не бояться брать 

на себя ответственность в необходимых случаях. 

Подготовка специалистов в украинских бизнес-школах пока 

далека от совершенства. Там больше уделяют внимания теории, чем 

практике бизнеса. Это напоминает обучение водителя, которому ни разу 

не удалось сесть за руль. Ввиду недостатка классного образования в 

Украине, а также дефицита работников, прошедших обучение или 
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стажировку за рубежом, украинские предприниматели и ориентированы 

на западных специалистов. Повышенный спрос на образованных 

управленцев даже породил такой феномен, как реэмиграция − 

украинские профессионалы, уехавшие на Запад в поисках лучшей 

жизни, все чаще возвращаются в Украину для работы в крупных 

национальных компаниях. Здесь они в большем почете, могут быстро 

сделать карьеру и, соответственно, хорошо зарабатывать. Нет 

украинской физики, нет индийского или китайского бизнеса, все учатся 

как миленькие на Западе, потом приезжают и адаптируют знания у себя 

на родине. 

Персонал высшего звена желательно обучать за рубежом или с 

помощью представителей иностранных компаний в Украине. Не лишним 

будет завести знакомства с консультантами крупных кадровых агентств 

и изучать удачные проекты украинских менеджеров. Гения, который 

может принести пользу бизнесу, желательно искать по всем 

направлениям, как внутри компании, так и извне. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Управління персоналом – багатогранний і виключно складний 

процес, який характеризується своїми специфічними особливостями і 

закономірностями, йому властива системність і завершеність на основі 

комплексного вирішення проблем, їх відтворення. 

Управління персоналом в організації має на меті забезпечення 

підприємства якісним персоналом, який вміє і здатний виконувати свої 

певні функції і сприяє ефективному виробництву. Як правило, існує 

кілька підходів, що належать до сфери управління кадрами. 

Найпопулярніший і дієвий з них – системний підхід до управління 

персоналом. 

З точки зору системного підходу та системного аналізу як його 

складової, дослідження тих чи інших явищ будуються на використанні 

категорій системи. Під системою розуміється єдність взаємодіючих і 

взаємопов'язаних елементів, які розташовані в певній закономірності в 
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часі і просторі. Ці елементи діють спільно і спрямовані на досягнення 

якої-небудь конкретно поставленої мети. Сама ж система повинна 

відповідати таким двом основним вимогам: 

 поведінка кожного з елементів тієї чи іншої системи 

обов'язково впливає на характер розвитку і поведінки всієї цілісної 

системи, а якщо система якимось чином розчленовується, то суттєві 

властивості цієї системи будуть втрачені; 

 поведінка будь-яких системних елементів і їх вплив на 

систему в цілому перебувають у взаємній залежності; відділення хоча б 

одного з основних елементів від всієї системи також веде до втрати 

істотних властивостей. 

Якщо розглядати управління персоналом як систему, то 

управління персоналом виступає як: окрема частина, окремий елемент 

організаційного управління, комплекс різних взаємодіючих між собою 

частин: процесів, суб'єктів і об'єктів, відносин, які утворюють цілісність 

організації. 

Системний підхід до управління персоналом в конкретній 

організації являє собою управління співробітниками як певною 

системою, яка повинна переслідувати наступні цілі: 

 допомога організації в досягненні загальних цілей, які будуть 

відповідати ефективності виробництва; 

 ефективне використання можливостей і кваліфікації як 

кожного із співробітників, так і всього колективу в цілому; 

 забезпечення організації зацікавленими та 

висококваліфікованими виконавцями і фахівцями; 

 прагнення до найбільш повного задоволення працівників 

своєю трудовою діяльністю і їх максимально повного професійного 

самовираження. 

Системний підхід до управління людськими ресурсами на тому чи 

іншому підприємстві має свої методи – способи і прийоми, за 

допомогою яких керівник може повноправно впливати на трудову 

діяльність кожного з членів колективу і весь колектив в цілому. Такий 

набір методів прийнято розділяти на три великі групи: адміністративні, 

економічні та соціально-психологічні. 

Адміністративні методи – це комплекс методів, спрямованих на 

конкретизацію всіх форм впливу в діяльності управління персоналом 

організації, а також на своєчасну видачу адміністративних розпоряджень 

всім підрозділам організаційної структури. Крім того, дані методи 

відповідають за постановку цілей і завдань для виконавців в системі 
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управління кадрами для забезпечення техніко-організаційної та 

економічної регуляції процесу виробництва тих чи інших товарів чи 

послуг, якими займається організація. 

Економічні методи засновані на матеріальній зацікавленості як 

всього колективу в цілому, так і окремих співробітників в результатах 

своєї трудової діяльності. Позитивне стимулювання виявляється за 

допомогою різних заохочень (як матеріальних, так і моральних). Форми 

цих заохочень можуть бути найрізноманітнішими: оголошення подяки 

якомусь співробітнику, преміювання, надання путівок в будинки 

відпочинку або санаторії, підвищення і призначення на нову, більш 

високооплачувану, посаду і т.д. 

Соціально-психологічні методи – це різноманітні засоби впливу, 

засновані на вивченні виробничих колективів і психологічного клімату в 

них, а також соціально-психологічних тонкощів і аспектів діяльності 

даних колективів, які можуть бути спрямовані на поліпшення і 

підвищення ефективності управлінської праці діяльністю організації. В 

даний час дана група методів є однією з основних, потрібних для 

планування соціальної динаміки і розвитку колективу на підприємстві. 

Головна мета застосування соціально-психологічних методів – 

врегулювати і поліпшити взаємини в колективах, створити оптимальний 

психологічний клімат в них. 

Саме системний підхід передбачає врахування взаємозв'язків між 

окремими аспектами проблеми для досягнення кінцевих цілей, 

визначення шляхів їх вирішення, створення відповідного механізму 

управління, який забезпечує комплексне планування та організацію 

системи. 
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ЯКОСТІ ІДЕАЛЬНОГО КЕРІВНИКА 

 

У кожного з нас свої уявлення про ідеального керівника. Але це 

тільки мрія, яка для більшості працівників залишиться мрією лише з тієї 

причини, що ідеальних керівників не існує так само, як немає, 

наприклад, ідеальних чоловіків і дружин. 

Один хороший чоловік, досвідчений професіонал, добре 

розбирається в своїй справі, може навіть не уявляти, як структурувати 

роботу так, щоб ефективність була максимальною. Інший керівник 

відрізняється по більшості пунктів, але не здатний слухати критику від 

співробітників, і тому просто не здатний подивитися на проблему з 

різних сторін. І таких прикладів можна навести нескінченну кількість. 

Проте це не означає, що до ідеалу не потрібно прагнути. 

Але все ж існують якості, які можуть максимально наблизити 

фахівця до бажаного образу розумного, харизматичного і ініціативного 

начальника. 

Всі ми знаємо, що ідеальних керівників, як і ідеальних людей, не 

існує. Так що під цим поняттям, швидше за все, потрібно мати на увазі 

«максимально наближеного до ідеального» керівника. Ідеальний 

керівник – це в першу чергу успішна людина. Причому поняття 

«успішний» обов'язково має на увазі «щасливий» і «задоволений своїм 

життям», це - лідер, а не «бос». 

Ідеальний керівник завжди відкритий і готовий приділяти своїм 

співробітникам час на обговорення робочих питань. Це людина, яка 

адекватна у своїх оцінках: якщо критикує, то спокійно і обґрунтовано, 

наводячи аргументи. 

Гуру менеджменту Іцхак Адізес вважає, що одна людина не 

здатна виконувати всі чотири ролі, необхідні для ефективного 

керівництва організацією: бути і виробником результатів, і 

адміністратором, і підприємцем, і інтегратором. 

Місце неіснуючого «ідеального керівника» повинна зайняти 

взаємодоповнююча команда менеджерів, кожен член якої вміє 

виконувати одну з ролей досконало, а іншими володіє на прийнятному 

рівні. При цьому важливо, щоб в команді не було керівників, які 

концентруються тільки на одній ролі, повністю забуваючи про інші. Такі 
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перекоси роблять менеджмент неефективним і ставлять під загрозу долю 

організації. 

Як правило, теми про керівництво є найбільш дискусійними, адже 

в кожній сфері потрібний «свій» керівник з урахуванням безлічі 

специфічних факторів: характеру роботи, особливостей взаємодії з 

підлеглими і клієнтами, психологічного клімату в колективі. Але все ж 

існують якісь загальні характеристики, які дозволяють хоча б приблизно 

накидати портрет ідеального начальника. 

Ідеальний керівник – це, перш за все, лідер, який веде за собою 

співробітників і всю фірму. Звичайно, це нелегко вести фірму і 

працівників до потрібної мети, а саме добробуту і процвітання, тому 

часто керівники «здають позиції» і фірми зазнають поразок, тому 

керівнику, як лідеру, треба виконувати ряд завдань для успішного 

ведення справи. 

Головне завдання успішного керівника – позитивно впливати на 

успіх кожного підлеглого і на всю фірму в цілому. Погодьтеся, чим 

успішніше керівництво, тим більше процвітає фірма і її співробітники. А 

якщо керівництво невміло управляє своїм підприємством, то ніякий 

навіть найгеніальніший працівник не витягне фірму з кризи. 

Головна функція будь-якого керівництва – ставити цілі перед 

співробітниками. А якщо говорити про ідеального керівника, то цілі 

повинні бути позитивні і здійсненні, інакше успіху не бачити. 

Свого роду ідеальний керівник, це вчитель для своїх підлеглих, а 

як всякий учитель, керівник повинен володіти досвідом і знаннями, як 

провернути ту чи іншу справу, укласти угоду, підвищити прибуток 

фірми. 

Безумовно, глава організації повинен бути впевненим в собі і 

вміти впливати на людей. Не обійтися і без такої якості як 

стресостійкість. Адже в робочій обстановці часто можуть виникати 

неприємні ситуації. Виходячи з цього, в будь-який з них слід 

постаратися бути емоційно незворушною людиною. Втративши 

самовладання у важких обставинах, можна так само легко втратити і 

авторитет. 

Безсумнівно, ідеальний керівник повинен мати лідерські якості 

характеру, а також бути суворим, але справедливим. 

Хороший начальник – це той, хто вміє подати правильний 

приклад підлеглим. В першу чергу, важливо стежити за своєю 

дисципліною і нести відповідальність за власні вчинки. Якщо керівник 
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буде вимогливим до себе, то і решта обов'язково постараються 

відповідати його рівню. 

Для кожного керівника одним з важливих якостей є людяність. До 

всіх своїх співробітників необхідно ставитися з повагою і з розумінням: 

ніколи не принижувати людину, а навпаки дарувати їй віру у власні 

сили. Такого начальника працівники стануть цінувати і намагатися 

радувати його, роблячи роботу на совість. 

Звичайно, в ньому має бути і багато інших якостей, таких як 

ініціативність, вміння приймати рішення самостійно, вміння брати на 

себе відповідальність, працьовитість і багато інших позитивних якостей. 

Однак головне, чим повинен володіти ідеальний керівник – це вміння 

створювати гармонію і робочу атмосферу всередині колективу. 
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МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ 

 

Успішний розвиток будь-якої сфери людської діяльності 

неможливий без управління, тобто систематичного впливу на ресурси 

організації для досягнення певної мети. Основним ресурсом кожної 

організації є люди (кадри, персонал), оскільки саме вони приводять в дію 

решту всіх ресурсів. Отже, мистецтво управління полягає в умінні 

організувати певну діяльність, оптимально використовуючи людський 

чинник. 
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Уміння розбиратися в людях – мабуть найголовніший «козир»всіх 

талановитих керівників, що і підтверджують американські дослідники: 

якщо фахівець промислового виробництва досяг значних успіхів, то 

своїми досягненнями він зобов‘язаний на 15 % своїм спеціальним 

знанням, а решту 85 % – своїй здатності керувати людьми. Якщо 

сучасний менеджер не володіє мистецтвом комунікації, то він залучає 

фахівців зі сторони для спілкування з аудиторією і частину – для 

спілкування з клієнтами. 

Лі Якокка сформулював основні принципи оволодіння 

мистецтвом менеджменту, яких повинен дотримуватися успішний 

менеджер. Це такі принципи: 

- уміння знаходити контакт з людьми; 

- уміння зосередитися і раціонально використовувати свій час; 

- уміння визначати пріоритети; 

- уміння аналітично мислити; 

- уміння відкрито визнавати свої помилки; 

- уміння наполегливо добиватися своєї мети. 

Однією з головних проблем формування творчих здібностей 

сучасних менеджерів є розвиток їх лідерських якостей і обізнаності в 

мистецтві управління. 

Зазвичай лідером вважають менеджера, який здатний ефективно 

впливати на інших і з яким бажає співпрацювати більша частина 

колективу. Лідерські якості визначаються не тільки схильністю 

особистості до управлінської діяльності.  

Мистецтво управління комплексно характеризує творчу 

управлінську діяльність, яка показує роль індивідуальних якостей 

менеджера і стиль його роботи в досягненні поставлених цілей. Тут 

найбільшого значення набувають розвинена інтуїція, досвід творчої 

діяльності, висока освіченість, професіоналізм, комунікабельність, 

відповідний тип мислення, рішучість, ініціативність. Ці характеристики 

повинні бути притаманні кожному менеджеру, який займається 

управлінською діяльністю професійно. Але висока майстерність у 

мистецтві управління не є загальною мірою наявності цих якостей, вона 

проявляється за певного поєднання цих ознак і їх відповідності 

конкретним обставинам діяльності і можливостям реалізації мети. 

Мистецтво управління також проявляється у стилі роботи 

менеджера, спілкуванні його з людьми, у здібностях до неформального 

впливу на підлеглих. Саме мистецтво управління визначає 

співвідношення формального і неформального управління, формування 
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авторитету менеджера і прояв його лідерських якостей. Крім того, 

мистецтво управління проявляється також у методах і прийомах 

розробки управлінських рішень, підходах до оцінки, аналізу проблем 

вибору і обґрунтування кращого варіанту рішення серед можливих 

альтернатив. Помилково вважають, що мистецтво управління годі 

опанувати. Діяльнісні характеристики управлінської майстерності 

можуть виявлятися, формуватися, відточуватися поступово, упродовж 

життя. 

Уміння керівника створити сприятливий соціально-психологічний 

клімат в колективі, зацікавити роботою працівників, застосувати певні 

мотиваційні та управлінські методи, виявити свої лідерські здібності, 

вміння спілкуватися та вирішувати конфліктні ситуації або не допускати 

їх виникнення – все це впливає на ефективність та результативність 

організації. Керівник повинен до кожної людини знайти підхід, створити 

умови для ефективного виробництва, мотивувати працівників до 

діяльності, бути лідером. 

Література: 
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УПРАВЛІННЯ ЕМОЦІЯМИ У РОБОТІ КЕРІВНИКА 

 

Сьогодні більшість керівників живуть в умовах постійного стресу: 

робота передбачає неминучі труднощі і брак часу, а посада пов'язана з 

великою відповідальністю. 
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Перебуваючи у владі емоцій, людина втрачає ефективність, 

робить необдумані вчинки і може руйнувати відносини з підлеглими, 

колегами і власним керівництвом. 

Більш того, підлеглі також відчувають стреси, і багато хто не вміє 

з ними справлятися. Іноді це призводить до зривів і неконструктивної 

поведінки, а іноді навіть до звільнення співробітника. Звичайно, 

невміння співробітників справлятися з емоціями ще більше ускладнює 

життя керівника. 

Тому, щоб залишатися ефективним і успішно рухатися вперед, 

сучасному керівникові необхідно не тільки управляти власними 

емоціями, а й вміти вчасно допомогти впоратися з ними підлеглим. 

Емоції – від лат. motere, рухати – те, що рухає. Емоції в контексті 

емоційного менеджменту – безпосереднє переживання значимості. 

У сучасній психології існує поняття емоційної компетенції. 

Ще в далекому 1912 році німецький психолог Вільям Штерн 

(William Lewis Stern) запропонував вимірювати інтелектуальні здібності 

людини за допомогою тепер уже широко відомого коефіцієнта IQ 

(Intelligence Quotient). Через 83 роки американський психолог Даніел 

Гоулман (Goleman D.) викликав справжній фурор, заявивши, що 

важливішу роль, ніж IQ, відіграє коефіцієнт EQ (Emotional Quotient або 

Emotional Intelligence) – емоційний показник інтелекту. Пов'язано це з 

тим, що контроль над власними емоціями і здатність правильно 

сприймати чужі почуття характеризують інтелект точніше, ніж здатність 

логічно мислити. 

Згідно з визначенням Даніеля Гоулман, «емоційна компетентність 

– це здатність усвідомлювати і визнавати власні почуття, а також 

почуття інших, для самомотивації, для управління своїми емоціями 

всередині себе і в стосунках з іншими». 

Спираючись на дослідження цього вченого, експерти прийшли до 

одного висновку: для ефективності управлінської роботи EQ має 

вирішальне значення – її успіх на 85% визначається цим коефіцієнтом і 

тільки на 15% він визначається за допомогою IQ. 

Емоційна компетенція забезпечує психологічне благополуччя і 

професійну успішність. Уміння управляти своїми емоціями сприяє 

збереженню і зміцненню здоров'я людини. Правильне управління своїми 

емоціями з точки зору психологів І. М. Андрєєвої, Д. Гоулмана, Е.В. 

Лібіна вимагає оволодіння чотирма видами компетенції. Сучасному 

керівнику необхідно опанувати цими компетенціями. 
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Перша компетенція вимагає розвиток здатності розпізнавати і 

розуміти власні негативні емоції і почуття. Вищий рівень емоційної 

свідомості характеризується тим, що людина може не тільки сприйняти і 

описати почуття, а й зрозуміти причину виникнення емоцій. Люди, які 

вміють керувати своїми емоціями, відрізняються великою емоційною 

ясністю, краще справляються зі стресовими ситуаціями і швидше 

відновлюють емоційний баланс. Вважається, що несформованість 

першої компетенції призводить до психосоматичних захворювань, 

порушень в соціальній сфері, ускладнює особистісні та професійні 

відносини. 

Сформованість другий компетенції пов'язується зі здатністю 

керувати своїми емоціями, що дає людині більше шансів для ефективної 

співпраці з іншими людьми. Засвоєння другої компетенції дозволяє 

знаходити баланс між власними потребами, домаганнями і очікуваннями 

суспільства. На розвиток цих здібностей потрібні довгі роки. 

Найважливішою складовою частиною другою компетенції є реакція 

людини на власні емоції. Дуже важливо усвідомлювати і долати свої 

негативні емоції. 

Для формування третьої компетенції необхідне вміння 

розпізнавати і розуміти почуття оточуючих. Людина з високим рівнем 

розвитку цієї компетенції добре «читає» сигнали про почуття інших 

людей і в змозі змінити перспективу, побачити стан речей з позиції іншої 

людини, відчути те, що відчуває вона. Такі люди володіють емпатійними 

здібностями. 

Четверта компетенція вимагає вміння управляти почуттями інших 

людей. Здатність позитивно впливати на почуття інших є компетенцією 

вищого порядку. Для будь-якого співробітника така компетенція 

особливо актуальна. Відкрите, обережне поводження з почуттями, а 

також здатність зрозуміти причини їх виникнення дозволяють людині 

легко запобігати конфліктних ситуацій. Засвоєння четвертої компетенції 

дозволяє навчитися заспокоювати людину, яка збуджена або злиться, 

підбадьорювати боязку, піднімати настрій, допомагати усвідомлювати 

свої почуття. 

Емоції впливають на поведінку, рішення, вчинки, на здоров'я 

людини, а також на взаємини між підлеглими і керівником. Тому будь-

якому співробітнику або керівнику слід вчитися керувати своїми 

емоціями. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ КЕРІВНИКА 

 

Самоменеджмент – це організація керівником своєї власної 

діяльності; послідовне і цілеспрямоване використання ефективних 

методів роботи в повсякденній практиці з оптимальним використанням 

своїх ресурсів для досягнення своїх цілей. Самоменеджмент, або 

самоврядування, – це особисте управління самим собою. Ефективне 

самоврядування пов'язане як з людською природою, так і з організацією, 

соціальним управлінням.  

Ефективний самоконтроль – це ключовий момент у процесі 

самоменеджменту, що забезпечує можливість самореалізації. 

Дуже важливим для керівника є високий рівень професійності. 

Сьогодні це можливо лише завдяки безперервній освіті, постійному 

підвищенню своєї кваліфікації. Тому керівник ні в якому разі не повинен 

зупинятися на досягнутому, він має бути активним і надалі, досягати 

вищих планок своєї професії, займатися самоосвітою, бути 

інформованим про всі новинки у відповідній сфері. Саме система 

постійної, безперервної освіти дає можливість працювати над 

саморозвитком, інакше керівник буде втрачати природну гнучкість, 

здібності залишатимуться нерозвинутими, зникатиме прагнення 

досягати нових висот. Підвищення кваліфікації забезпечує поповнення 
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теоретичних і практичних знань відповідно до нових вимог професійної 

кваліфікації і необхідності вирішення нових виробничих завдань. 

Самоменеджмент (з англійської selfmanagment) – це не тільки 

вміння правильно планувати свою діяльність і раціонально 

використовувати робочий час та ресурси, але й усвідомлене прийняття 

людиною відповідальності на себе за свою долю, кар'єру, успіх. 

Постійне вдосконалення процесу планування управлінської діяльності, 

раціоналізація своїх дій та дій підлеглих, вміння оперативно працювати з 

документами, досконале знання механізму впливу на колектив та на 

окремих виконавців, комунікабельність та налагодження зв'язків з 

партнерами – все це забезпечує максимально ефективну роботу 

менеджера.  

Самоменеджмент дозволяє пройти всі етапи успішного шляху до 

мети.  

Серед основних функцій самоменеджменту можна виділити 

наступні: визначення мети (цілі), планування часу, прийняття рішень, 

реалізація і організація, контроль, збір та обробка інформації, здійснення 

комунікацій. При цьому на різних стадіях використовуються такі 

прийоми як метод «Альпи», АБВ-аналіз, принцип Ейзенхауера, принцип 

Парето. Вони дозволять визначити яким роботам слід відвести 

пріоритетні ролі, а які можуть зачекати, як розподілити час і скільки 

його слід залишити про запас, які із задач можна і треба делегувати, а на 

яких треба зосередитися особисто.  

Самоменеджмент враховує також біологічний фактор, що 

передбачає індивідуальність природного режиму роботи та біоритмів 

кожної людини. Не секрет, що піки роботи у «людини-жайворонка» і 

«людини-сови» припадають на різні періоди дня.  

У житті кожної людини присутні і впливають три різні потоки 

енергії: фізичний ритм (впливає на фізичну силу і на силу волі), 

психічний ритм (обумовлює динаміку почуттів, настроїв, творчих сил) та 

інтелектуальний ритм (впливає на розумові здібності). Тривалість 

кожного періоду різна, тому у кожної людини спостерігаються мінливі 

комбінації характеристик цих станів.  

Самоменеджмент важливий не лише для рядового співробітника 

компанії, але і для будь-якої людини в принципі. Управління собою 

дозволяє досягати поставлених в житті цілей і відчувати, що життя не 

йде мимо. Самоменеджмент як інструментарій важливий для всіх, хто 

хоче досягти успіху в житті, незалежно від свого статусу. Проте для топ-
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менеджерів самоменеджмент ще важливіший, оскільки від їх роботи 

залежить досягнення цілей всієї компанії. 

Самоменеджмент має на меті не лише планування свого часу, але 

й керування процесом управління в найширшому сенсі слова – в часі, в 

просторі, спілкуванні, діловому світі. Бути організованим незалежно від 

того, чи належить це до навколишнього простору або до вашого часу, 

означає бути підготовленим. Це дозволяє відчувати себе зібраним, 

володіти ситуацією, бути готовим використовувати всі наявні 

можливості і впоратися з будь-якими сюрпризами і несподіванками. 
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

БІЗНЕСУ – УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЄЮ 

 

Соціальна відповідальність, дотримання етичних норм та 

стандартів праці, турбота про навколишнє середовище - ці питання вже 

давно знайомі українським компаніям та посідають законне місце серед 

пріоритетних завдань для ведення бізнесу та його успішного розвитку. 

Все частіше українські компанії декларують свою відданість принципам 

корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), а громадський тиск 

вимагає від бізнесу конкретних дій. 

Для зацікавлених сторін показники соціальної діяльності компанії 

сьогодні не менш важливі та актуальні, ніж фінансові дані. Адже 

питання корпоративної соціальної відповідальності можуть суттєво 

впливати на ділову репутацію та вартість бізнесу, так само, як стандартні 

показники економічного зростання. 
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Для виживання в умовах глобалізації ринкової економіки 

компаніям наразі недостатньо лише виробляти якісну продукцію, 

конкурентна боротьба за споживача підштовхує бізнес шукати 

альтернативні переваги, управління репутацією давно визнано 

першочерговою необхідністю для бізнесу. 

Сьогодні споживачі товарів та послуг все частіше замислюються 

над тим, що продукт, який вони споживають, має вплив на довкілля. У 

своєму прагненні стати екологічно дружніми, компанії модернізують 

виробництва, впроваджують системи екологічної безпеки, шукають 

альтернативні джерела енергії, переробляють технологічну воду, 

утилізують промислові відходи, дотримуються політики закупівель 

сировини, обирають постачальників, продукція яких стандартизована та 

безпечна. 

Концепція соціально відповідального бізнесу не є новою 

концепцією у трикутнику бізнес-влада-суспільство. Навпаки, історія 

соціальної та екологічної турботи бізнесу є такою ж давньою як історія 

торгівлі та бізнесу. В комерційній деревообробці, наприклад, існували 

закони для збереження лісів майже 5 000 років тому. В Стародавній 

Месопотамії приблизно в 1700 до н.е., король Хаму Рабі запровадив 

правило, згідно якого будівельники, власники готелів та фермери 

отримували смертний вирок, якщо їх неуважність викликала смерть 

інших людей або значні збитки для місцевих жителів. 

В період індустріалізації вплив бізнесу на суспільство та 

навколишнє середовище набув іншого напрямку. «Корпоративні 

патерналісти» кінця дев'ятнадцятого та початку двадцятого століть 

використовували частину свого багатства для підтримки філантропічних 

починань.  

До 1920-их років дискусії відносно соціальної відповідальності 

бізнесу трансформувались в те, що зараз вважається початком 

«сучасного» руху КСВ.  

Ідея корпоративної соціальної відповідальності бере початок у 

роботах Ендрю Карнегі та інших авторів. Карнегі, засновник компанії 

U.S. Steel сформулював два принципи, які він вважав є важливими для 

існування капіталізму. По-перше, принцип благодійництва, за якого 

більш успішні члени суспільства повинні допомагати тим, хто потребує 

турботи, включаючи безробітних, хворих, людей з вадами та похилого 

віку. Даним верствам суспільства можна допомагати прямим способом 

або посередньо через певні інститути такі як церкви, притулки або через 

інші верстви населення. По-друге, принцип управління вимагає, щоб 
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бізнеси та люди зі статком були управлінцями своєї власності. Карнегі 

вважав, що багаті люди повинні «зберігати» свої кошти для інших верств 

населення. Зберігаючи даний «фонд» для суспільства в цілому, вони 

можуть його використовувати для будь-яких цілей, які вони вважають 

необхідними. 

На сьогоднішній день існує багато назв, аби означити роботу 

бізнесу в аспектах етичних, соціальних та екологічних. Насправді, 

термін корпоративна соціальна відповідальність часто використовується 

поряд з іншими термінами, такими як бізнес етика, зобов'язання 

відносно суспільства, сталий розвиток, Правила поведінки, 

корпоративне громадянство, сталість і т.д. Оскільки існує така велика 

кількість назв, так і не існує загальної згоди стосовно визначення 

корпоративної соціальної відповідальності. Але загалом, будь-яка 

компанія, яка користується даним підходом виконує такі три елементи у 

своїй діяльності: 

Компанія визнає той факт, що її діяльність має великий вплив на 

суспільство, в якому вона працює 

У відповідь на це вона скеровує багатосторонній вплив від даної 

діяльності (економічний, соціальний, екологічний та права людини), 

взявши за основу загальноприйняті цінності та норми. 

Компанія намагається отримати певні здобутки для громади та 

суспільства загалом, в якому вона працює в усіх вище перелічених 

сферах. 

Якщо перейти з минулих часів в сьогодення не можна не визнати 

загальний факт, що корпоративна соціальні відповідальність стала 

частиною лексикону величезної кількості бізнесів, урядів, неурядових 

організацій та громадськості загалом.  

Суспільство (включаючи приватний сектор та владу) змушене 

боротись з серйозними проблемами, які існують навіть в розвинених 

регіонах світу: серйозна шкода, нанесена навколишньому середовищу, 

голод, безробіття.  

Корпоративна соціальна відповідальність може 

використовуватись як сильна зброя в боротьбі з даними проблемами 

задля процвітання майбутніх поколінь. Насправді є необхідним 

встановити чіткий розподіл обов'язків між бізнесом та владою для 

досягнення загальної мети:  

уряди повинні зберігати свою відповідальність перед електоратом 

і вирішувати справи, які стосуються громадської політики; 
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менеджери, відповідальні перед своїми акціонерами, повинні 

вести свій бізнес так, щоб не суперечити громадській політиці. 

Варто відзначити зростаючий інтерес бізнесу у вирішенні 

соціальних проблем, в яких у них є інтерес, і де уряди країн не мають 

достатньо ресурсів прийняти те чи інше рішення. Це не означає, що 

бізнес обов'язково зможе знайти відповіді на запитання, тому що у нього 

є більше можливостей, ніж у інших учасників соціальних процесів. 

Загально прийнятою та дуже швидко зростаючою маніфестацією в 

глобальному розвитку став той факт, що корпорації повинні діяти 

етично і сприяти економічному розвитку, водночас покращуючи якість 

життя робочих та їх сімей, також громад та суспільства загалом. Бізнес 

та суспільство потрібні один одному, - це є загальновизнаним фактом, 

який керує рухом КСВ в даний час. 

Успішні корпорації потребують здорове суспільство. Освіта, 

охорона здоров'я та рівні можливості є необхідними для продуктивної 

робочої сили. Ефективне використання земельних ресурсів, енергії та 

інших природних ресурсів робить бізнес більш продуктивним. Як 

результат здорове суспільство стає все більшою вимогою для бізнесу. В 

той же самий час ніяка соціальна програма не здатна перемогти бізнес в 

сфері створення робочих місць, зміцнення добробуту та інновацій, які 

покращують стандарти життя та соціальні умови з часом. 

Говорячи про майбутнє КСВ, погляди експертів розділились, 

маючи різний рівень оптимізму, від зневіри в те, що КСВ стане чимось 

більше, ніж прикриттям для корпоративної діяльності до найбільш 

оптимістичного погляду, що КСВ стане важливим елементом механізму 

для переходу від безвідповідального здобуття прибутків до сталого 

розвитку. Незважаючи на таку різницю у поглядах, соціальний вплив та 

рівень корпоративного зобов'язання, більшість оптимістів та песимістів 

погоджуються, що через деякий час КСВ стане невід'ємним елементом 

бізнесу, а можливо і навіть в свідомості суспільства. Інструменти КСВ, 

ресурси та навіть мова будуть все більше пов'язані з бізнес нормами та 

системами.  

Стандарти КСВ в більшій чи меншій мірі будуть частиною основ 

бізнесу, а не додатковим елементом. Проблеми КСВ, швидше за все, не 

зміняться, хоча вимоги до результативності будуть все більше зростати. 

Майбутнє КСВ – прозорість та підзвітність, піклування про навколишнє 

середовище, екологію.  

Немає жодного сумніву, що до компаній буде все більше звернень 

з проханням вирішити соціальні та екологічні проблеми, які виникають 
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на глобальному та місцевому рівнях. Майбутнє КСВ буде знаходитись в 

руках громадськості та неурядових організацій та їх змінних сподівань, а 

також бачення та лідерства приватного сектору. 
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СЕКЦІЯ 4 

ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

СУСПІЛЬСТВА 

 

 
Чернявская Т. 

доктор хабилитованный, профессор 

Высшая государственная профессиональная школа в Конине 

(Польша) 

 

ВЛИЯНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Информационные и коммуникационные технологии являются в 

настоящее время главными инструментами, с помощью которых 

осуществляется модернизация в транспортной и логистической сфере. С 

точки зрения процессов, современная логистика на 90 % состоит из 

информационных технологий. Только оставшиеся 10 % составляет 

непосредственно перевозка грузов − тенденция, еще 10 лет назад 

предсказанная аналитиками Всемирного банка [1]. Одной из 

характерных особенностей транспортно-логистической отрасли является 

подверженность быстрым изменениям. В том числе сильное влияние на 

транспортную логистику оказывают процессы перманентного создания и 

внедрения прогрессивных IT-технологий. 

Вот перечень IT-технологий, меняющих конфигурацию 

практически всех секторов мировой экономической системы: 

развертывание сетей 5G; внедрение искусственного интеллекта; 

расширение масштабов внедрения блокчейн-технологий; массовая 

роботизация; использование беспилотных автомобилей; развертывание 

технологий 3D – печати; стремительное развитие рынка онлайн-

торговли. 

Отметим, что хотя стандарт 5G пока и находится на начальной 

стадии внедрения, но перспективы его внедрения внушительны. Данный 

стандарт должен предлагать скорость передачи данных от 10 Гбит/с и 

возможность подключения к интернету до 100 млрд различных 

устройств. В результате этого будет происходить практически 

мгновенная загрузка контента в HD-качестве, сможет обеспечиваться 

работа беспилотных автомобилей (в данном случае необходим 



«Емерджентність економічних систем у сфері управління  
суспільним розвитком» 

 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

18-19 квітня 2018 р., м. Черкаси 

203 

моментальный отклик «сервера») и будет сформирована почва для 

появления новых сервисов, таких как голографические звонки.  

В сентябре корпорация Intel объединилась с европейскими 

сетевыми и телекоммуникационными компаниями для демонстрации 

части первых коммерческих сетей 5G в Европе. В рамках одного 

испытания было установлено соединение на базе 5G для 2000 

пассажиров круизного лайнера, пришвартованного в порту Таллина [2]. 

Об искусственном интеллекте (ИИ), беспилотных автомобилях, 

машинном обучении и нейросетях говорили весь 2017 год, но и в 

текущем году они наверняка останутся в центре внимания. Так, все 

больше набирает обороты использование ИИ в транспортной сфере. 

К примеру, автономные автомобили становятся все ближе и 

ближе к реальности. В этом году Google сообщила об алгоритме, 

способном научить водить машину точно так же, как это делает человек 

т.е. через опыт. Идея заключается в том, что в конечном итоге 

автомобиль будет способен смотреть на дорогу и принимать решения, 

основываясь на том, что он видит. По данным Business Insider, к 2020 

году на дорогах окажется 10 млн самоуправляемых автомобилей. 

Авторы отчета Стэнфордского университета пишут, что беспилотные 

машины будут не только личным транспортом. «Мы увидим 

беспилотные летательные аппараты и грузовые транспортные 

средства» [3]. 

Полным ходом идет экспансия робототехники в транспорте, 

логистике и в торговле. Так, согласно данным Всемирного 

экономического форума, вследствие ускоренного развития новых 

технологий, в частности робототехники и аддитивных технологий, до 

2020 г. порядка 7 млн рабочих мест могут быть замещены 

«машинами» [4]. 

Вместе с биткоином в обиход многих сфер жизни стремительно 

входят и блокчейн-технологии. Сегодня возможно предложить 

технологический прорыв в отрасли логистики путем создания 

прозрачной системы взаимодействия между всеми участниками рынка. 

Децентрализованная логистическая платформа предлагает 

инновационные решения, основанные на внедрении blockchain 

технологии в управление цепями поставок это децентрализованная 

система, которая использует blockchain и состоит из нескольких smart-

contracts внутри blockchain и собственными токенами (по 

необходимости) [5]. 
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BNSF Railway, главная логистическая компания США по 

железнодорожным грузоперевозкам, вошла в альянс «Блокчейн в 

транспорте» (BiTA), в котором на сегодня состоит уже более двухсот 

компаний. Недавно о тестировании блокчейн-платформы и работе над 

производственными стандартами сообщил гигант грузоперевозок FedEx, 

который присоединился к альянсу в конце прошлого года [4]. 

Следует отметить, что в последние годы в США закрывается 

большое количество розничных магазинов и ответственность за эту 

тенденцию несет электронная коммерция, потребители предпочитают 

заказывать товары через Интернет. Электронная коммерция позволяет 

компаниям вводить новые продукты, востребованные потребителями, а 

потребители хотят удобства, предлагаемые интернет-магазинами. 

На самом деле, на протяжении всей истории изменения в целых 

отраслях, в конечном счете, приводили к позитивному влиянию на 

общество. Примером тому может служить внедрение автоматических 

банкоматов в 70-х и 80-х годах прошлого века. Экономисты полагали, 

что банкоматы приведут к резкому сокращению количества банков. В то 

время как общее количество сотрудников на один банк сократилось на 

одну треть в течение следующих 30 лет, операционные расходы банков 

уменьшились. В результате, открылось больше банков, создав больше 

рабочих мест [6]. 

Таким образом, вполне вероятно, что в недалеком будущем мы 

станем свидетелями коренных изменений в системе транспорта и 

логистики, катализатором которых является внедрение новейших IT-

технологий. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІЮ ШТЕЙНЕРА ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Процеси суспільної глобалізації ставлять все більш складні задачі 

перед всіма без винятку галузями економічної науки. Зокрема, з 

урахуванням фактичного стирання кордонів між багатьма країнами, 

створення вільних економічних зон, послаблення обмежень 

транскордонної взаємодії ускладнюються і завдання транспортної 

логістики. Реалізацію таких завдань важко уявити без застосування ІТ-

технологій та передових економіко-математичних методів. 

Транспортна задача (ТЗ) – класична задача теорії дослідження 

операцій – полягає у визначенні оптимального плану транспортних 

перевезень за критерієм їх мінімальної собівартості. Модель даної задачі 

передбачає наявність кількох пунктів відправки та кількох пунктів 

доставки вантажів. Крім того, відомими є дані щодо собівартості 

перевезення одиниці товару та величин запасів і потреб в пунктах 

відправки та доставки відповідно. 

Розв‘язання ТЗ здійснюється в два основні етапи: 

1. Відшукання опорного плану транспортних перевезень (методи 

мінімального елемента, північно-західного кута тощо). 

https://vc.ru/33337-blockchain-tehnologii-platforma-dlya-logistiki-i-transportnyh-uslug
https://vc.ru/33337-blockchain-tehnologii-platforma-dlya-logistiki-i-transportnyh-uslug
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2. Перевірка опорного плану на оптимальність (метод 

потенціалів). 

В загальному випадку, розглядається закрита ТЗ (відкрита ТЗ 

зводиться до закритої), коли виконується умова балансу: сума запасів 

дорівнює сумі потреб [1]. 

Проте, дана задача значно ускладнюється, коли йдеться про 

можливість здійснення транспортних перевезень за допомогою кількох 

видів транспорту. Для прикладу можна розглядати три засоби доставки 

вантажу: автомобільний, залізничний та річковий види транспорту. 

Особливу увагу в даному випадку варто приділити так званій 

задачі Штейнера. Її умова є наступною: у площині трикутника знайти 

точку, сума відстаней від якої до вершин трикутника є мінімальною. 

Розв‘язком задачі є точка Торрічеллі, тобто точка, з якої 

всісторони трикутника видно під кутом 120 градусів. Якщо трикутник 

має кут не менший за 120 градусів, то точка Торрічеллі – вершина цього 

кута. 

Оскільки розв‘язок ТЗ в класичній постановці є відомим, то 

можна знайти цей розв‘язок для кожного виду транспорту окремо – 

іншими словами, в процесі розв‘язання задачі послідовно відкидаються 

всі види транспорту, крім одного, задля одержання саме класичної 

постановки ТЗ. Далі, за допомогою доступних методів необхідно знайти 

деякий «компромісний» оптимальний план. З цієї метою пропонується 

використати підхід, аналогічний тому, який був застосований при 

відшуканні точки Торрічеллі, – три оптимальних плани, знайдені для 

кожного виду транспорту окремо, вважатимуться вершинами деякого 

трикутника. «Компромісний» план являтиме собою саме точку 

Торрічеллі. 

Отже, з‘являється можливість сформулювати так званий критерій 

(згоди) Штейнера: компромісним оптимальним планом транспортних 

перевезень вважається план, сумарно мінімально відмінний від 

оптимальних планів перевезень, визначених для кожного з видів 

транспорту окремо. 

Приклад. Нехай визначено оптимальні плани транспортних 

перевезень по кожному виду транспорту окремо (таблиці 1-3): 
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Таблиця 1 – Оптимальний план автомобільних перевезень 
110 0 40 

10 80 0 

0 0 60 

 

Таблиця 2 – Оптимальний план залізничних перевезень 
30 20 100 

90 0 0 

0 60 0 

 

Таблиця 3 – Оптимальний план річкових перевезень 
70 80 0 

0 0 90 

50 0 10 

 

Обчислення компромісного плану із застосуванням критерію 

Штейнераза допомогою надбудови «Пошук рішення» MSExcel (таблиця 

4): 

Таблиця 4 – Компромісний план транспортних перевезень 
74 31 45 

31 31 28 

15 18 27 

 

Узагальненням проблеми Штейнера є така задача: для n точок 

,,...,, 21 nAAA
заданих на площині, знайти точку А таку, щоб величина 

||...|||| 21 AAAAAA n
 була мінімальною. Ця 

задача має велике практичне значення, наприклад, для побудови 

найкоротшої мережі ліній (електропередач, телекомунікацій). Для 

випадку, коли дані точки є вершинами опуклого чотирикутника, 

розв‘язок цієї задачі елементарний: шуканою точкою буде точка 

перетину діагоналей, але при n=5 розв‘язок задачі вже не можна 

одержати явно [2]. Для відшукання наближеного розв‘язку узагальненої 

проблеми Штейнера можна скористатися різними чисельними методами. 

Таким чином, аналогічно до задачі Штейнера, компромісний план 

ТЗ взагалі може бути визначений з урахуванням наявності скінченної 

кількості видів транспорту, що має особливе значення в умовах 

глобалізації світової економіки та диверсифікації засобів доставки 

вантажів. В такому випадку для реалізації визначення такого плану 

варто застосовувати чисельні методи і різноманітні програмні засоби та 

ІТ-технології. 
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МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОГО УРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

Для ефективного розвитку інформаційного суспільства в Україні 

потрібна цілеспрямована узгоджена діяльність всіх органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, формування та реалізація 

державної політики розбудови інформаційного суспільства як 

невід‘ємної складової державної політики сталого розвитку України. 

Тому розвиток і використання всіх електронних видів державних 

послуг – вони можуть надаватися через Інтернет, мобільний зв‘язок, 

цифрове телебачення, центри обслуговування викликів − стратегічно 

важливими для подальшого розвитку України. 

Метою впровадження е-урядування в Україні є розвиток 

електронної демократії задля досягнення європейських стандартів якості 

електронних державних послуг, відкритості та прозорості влади для 

людини та громадянина, громадських організацій, бізнесу. При цьому 

мова йдеться не про інформатизацію наявної системи державного 

управління, а про використання можливостей ІКТ для задоволення 

потреб людини та громадянина. 

Сьогодні держава та відповідні органи, особливо Державне 

агентства з питань електронного урядування України, здійснюють 

активну діяльність у сфері впровадження електронного урядування, що 

забезпечить якісно новий рівень управління державою та суспільством в 

цілому; що зміцнить довіру до держави та її політики; вдосконалить 
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взаємодію між органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, бізнесом, громадянами та державними службовцями. 

Світова тенденція в області електронного урядування  перехід 

від концепції «державний орган-послуга» до концепції «уряд-послуга», 

яка передбачає об‘єднання і взаємодію окремих державних органів для 

надання державою комплексних послуг. Тому технологію електронних 

послуг та регламент їх надання в організації електронного урядування 

України рекомендовано використання методології EIF. 

По суті, EIF  методологія високорівневого проектування 

електронного уряду, яка несе рекомендаційний характер. При цьому на 

вході методології  стратегічні цілі і завдання, на виході  план 

впровадження електронного уряду [1].  

Моделі інформаційного забезпечення електронного урядування 

показують процес взаємодії державних органів з громадянами за 

допомогою ІКТ, зокрема, засобами урядових порталів для надання 

електронних адміністративних послуг.  

Електронний уряд у зв‘язку з розвитком Інтернет середовища має 

бути представлений інтерактивними засобами та стати більш 

віртуальним урядом, що може бути забезпечено за допомогою базових 

моделей представлення інформаційного забезпечення в організації 

електронного урядування, а саме e-Government 1.0, e-Government 2.0, e-

Government 3.0. 

Модель електронного урядування e-Government 1.0 (eGov 1.0)  

базова модель розвитку електронного урядування в світі базується на 

наданні доступу до одержання електронних послуг громадянам через 

веб-ресурси органів державної влади та місцевого самоврядування 

шляхом розробки з боку останніх методів та шляхів надання таких 

послуг на власних або об‘єднаних веб-ресурсах 

державних/муніципальних органів. 

Модель e-Government 2.0 (e-Gov 2.0) належить до державної 

політики, що спрямована на використання спільних технологій для 

створення електронної платформи з відкритим вихідним кодом, в якій 

уряд, громадяни та інноваційні компанії можуть поліпшити прозорість 

та ефективність за принципом «віддати уряд в руки 

громадян/громадянам»  на основі принципів Web 2.0. 

Модель e-Government 3.0 e-Gov 3.0), що наразі знаходиться на 

стадії апробації, базується на використанні інформаційних та 

комунікаційних технології для надання розумних державних послуг для 

цифрового суспільства. Модель передбачає заохочення комунікацій та 
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співпрацю між урядовими департаментами, перетворення влади, яка 

більш орієнтована на сервіс, компетентність і прозорість.  

Модель e-Gov 3.0 стосується використання інформаційно-

комунікаційних технологій та суміжних науково-технічних областей, 

вирішення суспільних проблем, оптимізації ресурсів та добробуту 

громадян шляхом співпраці громадянського та підприємницького 

середовища на місцевому та міжнародному рівнях. 

Модель інформаційного забезпечення e-Government 3.0 в першу 

чергу орієнтована на персоналізоване вирішення проблем громадян, 

тому головним завдання e-Gov 3.0 є створення передумов для е-

демократії [2,3]. 

Отже, модель e-Gov 3.0  наступний етап розвитку електронного 

урядування e-Government 2.0 (рисунок 1). 

 
Рисунок 1  Порівняння моделей інформаційного забезпечення e-

Government 2.0 і Government 3.0 
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Моделі інформаційного урядування гарантують безпеку 

електронної взаємодії електронну взаємодію держави та громадян. 

Одним з ефективних методів такої взаємодії є урядові портали. 

Література: 

1. Про затвердження Положення про Державне агентство з питань 

електронного урядування України [Електронний ресурс]: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 16.11.16 р. № 887. Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/492-2014-%D0%BF. 

2. Government 3.0. [Електронний ресурс]: // Офіційний сайт. 

Режим доступу: www.gov3summit.com. 

3. Nikola Vlahovic, Tomislav Vracic An Overview of E-Government 

3.0 Implementation [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.irma-international.org/viewtitle/112688. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ ЗАСОБАМИ 

СУЧАСНИХ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Процеси глобалізації світового суспільства ставлять все більш 

складні задачі перед всіма без винятку галузями як економічної, так і 

комп‘ютерної науки. З урахуванням фактичного стирання кордонів між 

країнами, створення спеціальних економічних зон, значного 

послаблення обмежень транскордонної взаємодії ускладнюються і 

завдання транспортної логістики. Реалізацію таких завдань важко уявити 

без застосування передових ІТ-технологій та інтелектуальних засобів 

прийняття рішень. 

Транспортна задача (ТЗ) – класична задача теорії дослідження 

операцій – полягає у визначенні оптимального плану транспортних 

перевезень за критерієм їх мінімальної собівартості. Модель даної задачі 

передбачає наявність кількох пунктів відправки та кількох пунктів 

доставки вантажів. Крім того, відомими є дані щодо собівартості 
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перевезення одиниці товару та величин запасів і потреб в пунктах 

відправки та доставки відповідно. 

Розв‘язання ТЗ здійснюється в два основні етапи: 

1. Відшукання опорного плану транспортних перевезень (методи 

мінімального елемента, північно-західного кута тощо). 

2. Перевірка опорного плану на оптимальність (метод 

потенціалів). 

В загальному випадку, розглядається закрита ТЗ (відкрита ТЗ 

зводиться до закритої), коли виконується умова балансу: сума запасів 

дорівнює сумі потреб [1]. 

При реалізації ТЗ за допомогою мови програмування Python в 

якості основного методу визначення опорного плану буде використано 

метод мінімального елемента. Алгоритм даного методу подано нижче. 

Крок 0. Для початку потрібно сформувати масив даних з 

можливістю введення даних користувачем. 

Для цього вводимо змінну columns і присвоюємо їй значення int 

(тип «число»), потім input (запит вводу). Додаємо ще одну змінну strings, 

з якою проводимо ті самі операції, що і з попередню змінною. Потім 

вводимо змінну demation, яка буде рівна змінній columns, помноженій на 

змінну strings, для відображення довжини списку prise. 

Крок 1. Вводимо пусті списки prise, inventory та needs, в яких 

будуть записані відповідні дані (собівартість, запаси та потреби). 

 Додаємо функцію filling з трьома аргументами: lengtlist (довжина 

списку), explanation (пояснення дій), і одна змінна для заповнення 

списку. Далі застосовуємо цикл for довжиною lengtlist, в якому 

записуємо пояснення explanation та прирівнюємо змінну i циклу for до 

елементу списку l з використанням функцій append (додавання елементу 

в список), input(запит вводу) та float (число з плавучою точкою). 

Викликаємо функцію filling з відповідними аргументами для заповнення 

пустих списків prise, inventory та needs. 

Крок 2. Для знаходження мінімального елемента вводимо нову 

змінну sorted_prise, яка буде рівна prise з використанням вбудованої 

функіїsorted. 

Список для проведення обрахунків створюється за допомогою 

циклу for, який вибирає елементи із змінної sorted_prise. Для елементу 

sort_el в циклі створюємо змінну cout. Для перерахунку індексів 

всередині циклу for будуємо цикл while, який рівний True, поки cout 

менше довжини prise, і в якому якщо sprt_el рівний prise з індексом 

змінної cout, то запис елемента йде у список list.  
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Крок 3. Створюємо функцію сортування індексів screening для 

запобігання повторення створення пустого списку розмірності n. Потім 

застосовуємо цикл for i in l, в якому якщо значення i знаходиться в 

списку двічі, то воно не додається в список l. 

Для реалізації даного алгоритму використовуються наступні 

засоби мови програмування Python [2]: 

1. While - один з найбільш універсальних циклів в Python, тому 

досить повільний. Виконує тіло циклу до тих пір, поки умова циклу 

істинна. 

Приклад з програми: 

cout = 0 

whileTrue: 

ifcout>len(prise) - 1: 

break 

ifsort_el == prise[cout]: 

list.append(cout) 

cout += 1 

2. Цикл For дещо складніший, трохи менш універсальний, але 

виконується набагато швидше циклу While. Цей цикл проходиться по 

будь-якому об'єкту списку і під час кожного проходу виконує тіло 

циклу. 

Приклад з програми: 

n = [] 

for i in l: 

if i notin n: 

n.append(i) 

return n 

3. Оператор Break достроково перериває цикл: 

ifcout>len(prise) - 1: 

break 

4. Функція def. Функція в Python – це об‘єкт, який приймає 

аргументи і повертає значення: 

deffiling(lengtlist,explanation, l): 

 ””” Функція заповнення списків ””” 

 for i inrange(lenghlist): 

  print(explanaation) 

  i = l.append(float(input())) 

return l  
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Мова програмування Pythonналежить до сучасних ІТ-технологій, 

що пропонують доволі широкий спектр різноманітних засобів, за 

допомогою яких ТЗ може бути реалізована в повному обсязі. 

Література: 

1. Бартіш М.Я., Дудзяний І.М. Дослідження операцій. Частина 1. 

Лінійні моделі: Підручник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2007. 168 с. 

2. ThePythonTutorial. [Електронний ресурс]: // Офіційний сайт. 

Режим доступу: docs.python.org/3/tutorial/. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ У ВНЗ 

 

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» вектор розвитку 

спрямований на впровадження форми дистанційного навчання, який в 

умовах глобалізації суспільства набуває все більш практичного 

розповсюдження. 

На сьогоднішній день багато ВНЗ пропонують дистанційно-

заочну форму навчання у вигляді представлення курсів в вибраній 

системі дистанційного навчання (СДН). 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

(СУЕМ) у своїй діяльності спирається на використання перевіреної СДН 

«Прометей» та впровадження СДН Moodle. Для кожної системи існує 

своя специфіка представлення курсів. 

Дистанційний курс являє собою систему пов‘язаних між собою 

сторінок, переміщення між якими здійснюється за допомогою 

гіперпосилань. Вигляд курсу та особливості організації роботи з ним 

залежать від того, який формат курсу було обрано при його створенні та 

налаштуванні. Як підклас електронних освітніх ресурсів, курс виступає 

цілісною дидактичною системою, що складається з різних електронних 

навчальних матеріалів та керування процесом навчання. 

Повноцінний курс складається з таких елементів: з блоку 

керування навчанням (інструктивного блоку), інформаційного блоку 
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(системи інформаційного наповнення ресурсу), контрольного блоку 

(механізму тестування й оцінки), комунікативного блоку (системи 

інтерактивного викладання) і сервісної системи (рис. 1). 

Розробка дистанційного курсу базується на послідовному 

створенні елементів, які будуть містити той чи інший навчальний 

матеріал, за допомогою засобів інформаційного середовища. Навчальний 

матеріал, який підлягає впровадженню інформаційне середовище, 

повинен бути підготовлений заздалегідь. Він може бути представлений у 

файлах, розроблених у сторонніх програмних додатках. 

Інформаційне середовище Moodle має два типи базових елементів 

для розміщення навчальної інформації: ресурси курсу та інтерактивні 

елементи курсу. Саме ці елементи є базовою основою для створення 

навчальних засобів дистанційного курсу та організації мережевого 

навчання. Курс може містити будь-яку кількість навчальних засобів, 

створених з допомогою ресурсів та інтерактивних елементів 

інформаційного середовища. 

 
Рисунок 1  Структура дистанційного курсу 

 

Навчальний процес за дистанційною формою навчання 

здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; 

практична підготовка (у ВНЗ); контрольні заходи. Основною формою 

організації навчального процесу за дистанційною формою є самостійна 

робота. Видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: 

лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та 

інші. Елементи курсу в університеті представлено у вигляді візитки 

курсу, конспекту лекцій, практичних та лабораторних завдань, 

презентацій тощо. 
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Основною формою контролю знань в дистанційному курсі є 

тестування. Moodle має потужний інструментарій для створення тестів і 

проведення тестування. Підтримується кілька типів питань у тестових 

завданнях. В університеті використовують такі види контролю як 

модульний та підсумковий. Система дає змогу проводити модульний 

контроль після кожної теми чи декількох. За дистанційною формою 

навчання в університеті, як правило, кожен курс має три модульні 

контролі та один підсумковий. 

Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання 

включає: методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо 

розроблення та використання педагогічно-психологічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання; 

критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання; 

змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів 

(дистанційних курсів) навчального плану/навчальної програми 

підготовки. 

Системно-технічне забезпечення дистанційного навчання 

включає: апаратні засоби, що забезпечують розроблення і використання 

веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом 

та необхідні види навчальної взаємодії між суб‘єктами дистанційного 

навчання у синхронному і асинхронному режимах. 

Структура середовища дає змогу тьютору будувати курс 

самостійно, із запропонованих йому ресурсів та активних елементів. 

Таким чином, кожний активний елемент може базуватися на результатах 

попереднього.  

В результаті дослідження специфіки створення курсів 

запропоновано наступну структуру на прикладі навчальної дисципліни 

«Інформаційні системи і технології» (рис. 2). 

Представлена структура дистанційного курсу пройшла апробацію 

на базі Східноєвропейського університету економіки та менеджменту на 

прикладі першого курсу денної форми навчання, спеціальностей (рис. 3).  
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Рисунок 2  Структура курсу «Інформаційні системи і 

технології» в системі Moodle 

 

 

 
Рисунок 3  Дистанційний курс в СДН Moodle СУЕМ 
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СЕКЦІЯ 5 

ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС ТА ТУРИЗМ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 
 
 

 

Смирнов І.Г. 

д.геогр.н., професор  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

МАРКЕТИНГОВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В 

ІСТОРИЧНИХ МІСТАХ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОГО 

КАМ’ЯНЦЯ ТА ПОЛЬСЬКОГО ТАРНОВА) 
 

Місто Тарнів за часів Середньовіччя було одним з найбільших та 

найкрасивіших міст Польщі. Потужний парафіяльний костел, велична 

ратуша, міщанські кам‘яниці, цікава архітектура і багатий поліхромний 

живопис – все це створює неповторне обличчя міста. Вже на початку 

XVI ст. Тарнів налічував близько 1200 жителів. Місто було оточене 

оборонними мурами, мало водогін і каналізацію. Були розвинуті ремесло 

і торгівля. Власником Тарнова був видатний на той час політик, великий 

коронний гетьман Ян Тарновський, який свого часу заснував, крім 

Тарнова, міста Тарнобжег ( у Польщі) і Тернопіль (1540 р. – в Україні). 

Резиденція гетьмана містилася у спадковому замку на г. св. Мартина. У 

20-х роках XVI ст. Тарнів був оточений новими укріпленнями, 

фрагменти яких частково реконструювали у 60-х рр. ХХ ст. Сьогодні 

туристи можуть мандрувати вуличками Тарнова і милуватися 

ренесансними та готичними кам‘яницями довкола площі Старий ринок, 

Миколаївським Домом (костелом), Ратушею, ренесансними та 

бароковими надгробними пам‘ятниками родів Тарновських та 

Острозьких у Кафедральному соборі та величним колись замком, руїни 

якого височіють над містом. Тарнів також має пам‘ятки, пов‘язані з 

єврейською спадщиною: це вул. Єврейська у Старому місті, стара 

синагога і взагалі цілий єврейський квартал з старим цвинтарем.  

У 20-х рр. XX ст. Тарнів став осередком української влади в 

еміграції. В місті знайшов притулок провідник вільної України 

С.Петлюра. У готелі «Брістоль» на вул. Краківській розмістився 

український уряд, а за Міністерство закордонних справ служив готель 

Солдінгера на вул.Гольдхаммера. У Тарнові виникли проекти законів 

УНР, ухвалених восени 1920 р., тут також було опрацьовано два проекти 
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конституції УНР. Крім того, в середині 1920 рр. у місті знаходилось 

центральне еміграційне бюро, засноване діячами Українського 

Блакитного і Червоного Хреста та Міністерством здоров‘я УНР для 

підтримання у скрутній ситуації українських емігрантів. У 20-х рр. 

ХХ ст. тут також діяли: Український жіночий союз, Союз українок, 

Український хор, Українська спілка бухгалтерів і рахівників тощо. 

Також у Тарнові було засновано Український Національний університет, 

основу якого склали науковці та студенти Кам‘янець-Подільського 

Українського університету, які переїхали до Тарнова з приходом на 

Поділля «совітів». У місті знаходився видавничий центр української 

еміграції – тут друкували пресу та урядові газети УНР, книжки, 

театральні афіші, організовували концерти, виставки, лекції. Звідси, 

зрештою було зроблено ще одну спробу визволення України. Щоб 

переломити міжнародну ситуацію, яка на початку 1921 р. ставала для 

УНР все складнішою, Рада Республіки вирішила в лютому вислати в 

Україну партизанський загін, щоб підняти національне повстання. 

Операцію мав підготувати Повстанський штаб під проводом 

Ю.Тютюнника. Тоді ж у Тарнові біло створено Вищу Військову Раду 

УНР з п‘яти осіб. Як наслідок цих зусиль, бойовими групами УНР з 

території Польщі і Румунії був розпочатий Листопадовий рейд, але 

спроба закінчилась поразкою. У міжвоєнний період у Тарнові проживало 

до 300 громадян України. Сьогодні про ті часи нагадує пам‘ятна таблиця 

на фасаді кам‘яниці на вул. Краківській 9, де зараз знаходиться 

чотиризірковий готель «Брістоль». Нині Тарнів є значним туристичним 

центром з найбільшим після Кракова комплексом пам‘яток старовини у 

південній Польщі. У загальному обсязі туристопотоку до Тарнова 

переважають туристи з Польщі (82%). Серед іноземних туристів – 

найбільше з Німеччини, Угорщини, Франції, США, Ізраїлю і 

Великобританії. Останніми роками спостерігається зростання 

туристопотоку з Іспанії, України, Японії. Сьогодні Тарнів має населення 

111 тис. осіб, а приймає в останні роки щорічно понад 1 млн туристів [1]. 

Кам‘янець-Подільський має приблизно таке ж число мешканців, 

але приймає в чотири рази менше туристів. З Кам‘янцем-Подільським 

Тарнів поєднує не тільки місцезнаходження Українського університету 

(як зазначено вище), але й те, що в різні часи у цих містах знаходилася 

столиця Української Народної Республіки (УНР). Зокрема, в Кам‘янці це 

було з 22 березня 1919 р. до середини листопада 1920 р., а в Тарнові – з 

листопада 1920 р. до кінця 1930-х рр. Об‘єкти, пов‘язані з діяльністю 

уряду УНР, є значним туристичним ресурсом як у Кам‘янці, так і у 
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Тарнові. В останньому випадку цей ресурс є ідентифікованим та 

рекламованим, зокрема, в Україні під час щорічних туристичних 

виставок у Києві, для чого видано спеціальний рекламний буклет 

українською мовою «Тарнів і регіон» [1]. Туристичними ресурсами 

Тарнова, які пропонуються як польським, так і іноземним, у т.ч. 

українським, туристам є середньовічна ренесансна архітектура «старого 

міста» з будинками Ратуші, Кафедрального собору, вокзалу, пам‘ятки, 

пов‘язані з життям видатних уродженців м.Тарнова – героя Польщі та 

Угорщини генерала Ю.Бема та «польського Едісона»– Я. Щепаника, 

сакральної міської та підміської дерев‘яної архітектури, культурні 

осередки та культурні події, у т.ч. другий за масштабом кінофестиваль 

Польщі, Копальня солі у Бохні, цвинтарі Першої світової війни, Водний 

парк, два Канатних парки, Центр розваг та боулінгу, зали рок-

клаймбінгу (скелелазіння), пам‘ятники короля Владислава Локетка, 

шарманщика, кольорового Слоника тощо, нарешті, численні готелі, 

ресторани та кав‘ярні Тарнова. Туристам пропонуються місцеві сувеніри 

– наливка «Тарнувка» та чай, ремісничі вироби, серед них «ажурні яйця з 

гербом Тарнова», вироби з скла, «намисто з терну», смачний місцевий 

хліб та автономні обігрівачі (оскільки Тарнів також рекламується для 

туристів як польський «полюс тепла» з найвищою середньорічною 

температурою повітря). 

Порівняльною перевагою Кам‘янця є наявність унікальної 

середньовічної міської фортифікаційної системи із замком, які непогано 

збереглися до наших часів, у той час як у Тарнові залишилися лише 

залишки замку Тарновських. Але туристів до Кам‘янця приїжджає 

щорічно значно менше, ніж до Тарнова, незважаючи на те, що 

Кам‘янець-Подільський зазначено першим серед туристичних див 

України. За даними 2017 р. місто прийняло біля 250 тис. туристів, з яких 

частка іноземців не перевищила 5%. Серед іноземних туристів, які 

походили з 50 країн світу, переважали поляки (57%), а також німці, 

американці, британці, французи, румуни, чехи, італійці, канадці, іспанці, 

турки [2]. Однією з можливостей міжнародної диверсифікації 

туристопотоків та виходу на нові міжнародні туристичні ринки з метою 

подальшого збільшення числа туристів для Кам‘янця-Подільського є, 

наприклад, можливість задіяти єврейську спадщину міста та Поділля, 

зокрема, для приваблення туристів з Ізраїлю, яких за останні роки у 

Кам‘янці не зафіксовано (на відміну від Тарнова, де вони займають п‘яте 

місце серед іноземних відвідувачів за чисельністю). Між тим, єврейська 

спадщина Кам‘янця-Подільського надає такі можливості, оскільки є 
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досить обширною [3]. Ще однією можливістю розширити асортимент 

туристичної пропозиції на підставі наявного ресурсного потенціалу 

міста є розвиток «темного» та містичного туризму. «Містичний 

Кам‘янець» може бути таким же популярним туристичним брендом, як і 

«Містичний Київ» чи «Містичний Львів», адже за кількістю історико-

архітектурних пам‘яток Кам‘янець займає третє місце в Україні після 

названих міст [4]. 
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

З огляду на постійне зростання популярності туризму в Україні і 

світі, активізацію підприємницької діяльності у цій сфері, питання 

стратегічного планування розвитку туристичної галузі, як необхідної 

передумови її розвитку набуває значної актуальності. 

Стратегія – це довгостроковий курс розвитку, спосіб досягнення 

цілей, який її розробник визначає для себе, керуючись власними 

міркуваннями.  

У найзагальнішому вигляді метою створення і реалізації стратегії 

розвитку туризму Черкаської області можна визначити як збільшення 

кількості туристів у регіоні. Це має бути наслідком цілеспрямованої 

http://www.tarnow.travel/
http://www.3849.com.ua/news/1918681
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діяльності щодо залучення туристів до регіону, тобто туристичної 

промоції області, підтримання у належному стані і створення нових 

туристичних об‘єктів та інфраструктури, сприяння органів державної 

влади та місцевого самоврядування підприємницькій ініціативі у галузі 

туризму тощо. Збільшення кількості туристів і відповідно об‘єму 

реалізації туристичних послуг у області має наслідком підвищення рівня 

зайнятості населення та ріст податкових надходжень. Тобто головним 

індикатором успішної реалізації стратегії є збільшення кількості 

туристів.  

Такі індикатори, як збільшення кількості туристичних об‘єктів, 

кількість реконструйованих та новостворених об‗єктів туристичної 

інфраструктури, ріст кількості підготовлених фахівців з туристичного 

обслуговування є другорядними. Вони можуть проявлятися незалежно 

від збільшення туристичних потоків, наприклад, за рахунок 

фінансування з державного чи місцевих бюджетів, а тому є умовами 

реалізації стратегії, а не її метою. 

Відповідно до поставленої мети, при реалізації стратегії розвитку 

туризму варто зосередити зусилля на обмеженому переліку об‘єктів і 

найперспективніших напрямів діяльності. Необхідно реалізувати план 

заходів щодо розвитку туризму у найпривабливіших районах області: 

Чигиринському, Звенигородському, Канівському, Маньківському.  

Необхідність концентрації ресурсів для досягнення помітного 

ефекту на цих районах викликана, по-перше, обмеженістю ресурсів у 

сучасних економічних реаліях України. По-друге, ці райони мають 

можливості до поєднання різних видів туризму, зокрема, рекреаційного 

та пізнавального, а також організації подієвого, зеленого туризму тощо. 

Однією з тенденцій розвитку туризму є те, що потенційного туриста 

важко зацікавити одноманітним відпочинком, подоланням значних 

відстаней заради одного-двох, навіть цікавих, об‘єктів. Черкаська 

область щодо пізнавального туризму дуже цікава для вітчизняного 

туриста. Розташування області у центрі країни сприяє відвіданню її 

мешканцям усіх областей, але вони виступають переважно 

екскурсантами, а не туристами, тобто не користуються послугами 

закладів розміщення. Облаштування відпочинкових зон та закладів 

розміщення у рекреаційних зонах, насамперед на берегах водосховищ, 

річок і озер, може затримати внутрішніх туристів на території області, 

відповідно забезпечивши додаткові грошові надходження. Це також 

зможе привабити та затримати на території області іноземного туриста, 

який у своїй переважній більшості незнайомий з історією та культурою 
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України. Зростання туристичних потоків у цих районах викличе їх 

збільшення у інших, оскільки має зрости зацікавлення областю загалом.  

Поряд з підтриманням належного стану туристичних об‘єктів, 

створенням та реконструкцією рекреаційних зон за рахунок державного 

та місцевих бюджетів, варто впровадити грантову програму реалізації 

підприємницьких та громадських туристичних проектів у напрямках 

організації рекреаційного відпочинку, подієвого туризму, зеленого 

туризму тощо. З одного боку, держава та органи місцевого 

самоврядування вивільняться від значної організаційної діяльності, 

віддавши ініціативу до рук підприємців та громадських діячів. З 

іншого – у туристичній галузі зросте конкуренція підприємницьких 

структур, що, на нашу думку, матиме позитивний ефект для розвитку 

галузі. 

Держава та органи місцевого самоврядування мають 

сконцентрувати увагу на постійній інформаційній підтримці туристичної 

індустрії області. Лише вони можуть сконцентрувати у своїх руках 

масив інформації, незалежно її висвітлювати та рекламувати туристичні 

об‘єкти.  

Учасникам реалізації стратегії розвитку туризму слід чітко 

розуміти, що вона не дає негайного результату, продажу товарів і послуг 

у запланованих обсягах. Ріст кількості туристів у області 

спостерігатиметься не відразу і не буде сталим. Необхідно постійно 

враховувати фактори, що впливають на розвиток галузі, і вносити зміни 

у стратегічні плани. Але постійно працювати на результат – збільшення 

кількості туристів, об‘єму реалізованих туристських послуг та 

податкових відрахувань від підприємств галузі. Інакше стратегія 

перетвориться у «закопування грошей у землю». 
 

 
 

Панасенко Л.М. 

к.е.н., доцент  

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
 

ЯКІСТЬ – ОДИН ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ ФАКТОРІВ У 

КОНКУРЕНТНІЙ БОРОТЬБІ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 
 

Конкурентоспроможність товару чи послуги − вирішальний 

фактор його комерційного успіху на розвиненому конкурентному ринку. 

Туризм – конкурентна галузь, де щодня з‘являються і назавжди 
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зникають тисячі виробників туристичних продуктів, конкурентна 

перевага є єдиним можливим способом забезпечення життєздатності, 

виживання за найсприятливіших обставин перспективного розвитку 

підприємства. Якість є ключовим чинником, що сприяє поліпшенню 

конкурентоспроможності туристичних продуктів унаслідок постійного 

підвищення її рівня. Це зумовлено необхідністю пристосування 

пропозиції до потреб туристів.  

У туристичному підприємстві якість - інтегральна складова 

процесу створення туристичного продукту. Якістю є не лише сукупність 

ознак, які характеризують туристичний продукт і вирізняють його з-

поміж інших, а також здатність продукту до задоволення сподівань 

туристів і заспокоєння їх визначених потреб. Уміле управління якістю 

гарантує, що пропонований продукт знайде покупців і задовольнить їх 

потреби. 

Згідно з рекомендаціями всесвітньої туристичної організації 

(UNWTO), якість у туризмі трактується як елемент якості життя під час 

тимчасового перебування туристів поза місцем постійного проживання. 

При цьому, відповідно до поданого визначення, якість не залежить 

тільки від рівня якості послуг, але пов'язується з необхідністю 

врахування людського та природного середовища. За визначенням 

UNWTO, якість − це виконання за встановленою і прийнятною ціною 

будь-яких бажань і сподівань клієнта, які не суперечать законодавству, 

при одночасному дотриманні вимог безпеки, гігієни і доступ пості 

туристичних послуг та гармонії людського і природного середовища. 

Кожне підприємство на ринку повинно прагнути до визначення 

власних цілей і надавати конкретний вимір якості своїм продуктам.  

Крім якості туристичних послуг, важливою є проблема якості 

обслуговування клієнта (туриста). Покупці туристичних послуг стають 

усе більш прискіпливими і вимогливими до стандарту обслуговування. 

Цей елемент набирає ваги у функціонуванні суб'єктів туристичного 

підприємництва за умов гострої конкурентної боротьби. Діяльність, що 

пов'язана з обслуговуванням туристів, охоплює дії перед, під час і після 

закінчення угоди. На якість туристичної послуги, яку замовляють 

покупці, впливають як їхні сподівання, так і реальний досвід, отриманий 

унаслідок стосунків із працівниками обслуговування туристичного руху. 

Сподівання визначаються обіцянками і зобов'язаннями, які фірма надає 

своїм клієнтам за допомогою різних способів комунікації.  

Процес туристського обслуговування є триєдиним, що включає 

обслуговування при купівлі-продажу комплексу послуг, подорожі та 
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перебування в туристських пунктах . Без купівлі-продажу неможливо 

подорож, без подорожі неможливо перебування в пунктах, що цікавлять 

туристів. Процес туристського обслуговування тривалий у часі, так як 

особливий характер споживання передбачає певну послідовність при 

користуванні послугами. У процесі подорожі туристи споживають 

послуги транспорту, готелів, спортивно-видовищних закладів тощо, для 

споживання яких їм необхідний час. У туризмі пропоновані послуги, як 

правило, розділені територіально. Одні з них (інформаційні, 

посередницькі і т.д.) туристи отримують в місці їх постійного 

проживання, інші - під час подорожей (транспортні, інформаційні і т.д.), 

а треті - в туристському місці (харчування, нічліг, розваги, лікування, 

ділові зустрічі і т.д.).  

Таким чином, якість туристського обслуговування залежить від 

роботи колективів, зайнятих на трьох етапах туристського процесу. 

Обслуговуючий персонал (стюардеси, гіди, перекладачі, офіціанти, 

покоївки) забезпечує різного роду сервіс і в підсумку створює повний 

продукт індустрії туризму. Оцінка якості виконання послуг може суттєво 

змінюватися залежно від того, в який спосіб вони надаються: ефективно, 

люб'язно, послужливо чи недбало, байдуже, неуважно. Тому правильний 

підбір і навчання персоналу набувають особливого значення в наші дні. 

Від професіоналізму працівників залежать якість послуг, прихильність 

покупців і, в кінцевому рахунку, конкурентоспроможність фірми.  

Виконання сподівань клієнта має бути однією з основних цілей 

фірм, які надають туристичні послуги. Надзвичайно важлива роль у 

досягненні якісних цілей на туристичному підприємстві належить 

персоналу фірми, який безпосередньо обслуговує покупців, 

допоміжному персоналу, а також керівництву підприємства. Підготовка 

кадрів з обслуговування клієнтів виявляється у відповідному їх доборі, 

навчанні та мотивації. Персонал першої лінії є своєрідною візиткою 

туристичного підприємства у контактах з клієнтами.  

Отже, проблематику якості у туризмі, подібно як і в інших 

секторах послуг, потрібно аналізувати у двох напрямах: 

- якість послуги - шляхом оцінки її параметрів, формуючи 

потреби споживачів туристичних послуг; 

- якість обслуговування - за посередництвом оцінки стану зв'язків 

туристичної фірми зі споживачами послуг, передусім персоналу, який 

обслуговує клієнтів. 

Конкурентна боротьба, зростаючі потреби й вимоги споживачів 

спричиняють те, що в сучасних ринкових умовах категорії якості 
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відводиться особливе значення як з боку покупців, так і виробників, у 

тому числі виробників послуг. 
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SOLO TRAVEL – A MODERN TOURISM TREND 

 

The research of tourist cast and their requests have been held with the 

help of several travel companies of Odessa. Besides the series of deep 

interviews with highly experienced travelers have been done (the medium 

period of tourist career was 7 years). The main goal of the research was stated 

as finding evidences and confirming the presence of solo traveler‘s segment in 

Ukrainian travel industry. 

This trend was named in the list of tourism trends overview in the 

article issued in the end of 2016 [1]. 

The analysis of different sources shows the intensification of the 

segment; the existence of the fact does not contradict to existing literature on 

the subject. The worldwide specialized publisher "Lonely Planet" issued "Solo 

Traveler's Handbook" in January, 2018. The book is full of descriptions, tips 

and motivation texts for solo travelers, which underlines the influence of solo 

travelers on the market. 

Right now the psychological research is performed to determine the 

portrait of solo traveler, to clarify their needs and motivations and to prepare 

the marketing "avatar" to be used in service marketing, especially for solo 

travelers. 

http://pidruchniki.ws/1541010443725/turizm/upravlinnya_yakistyu_poslug_turistichnih_pidpriyemstv
http://pidruchniki.ws/1541010443725/turizm/upravlinnya_yakistyu_poslug_turistichnih_pidpriyemstv
http://tourlib.net/aref_tourism/apilat.htm
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According to the statistics of several Odessa travel companies the 

amount of solo travel requests has increased by one third during last two 

years. Half of the requests is the result of similar but wider research, 

conducted in USA [2]. 

Solo travel is performed by tourist alone, single, without temptations or 

needs to find fellow - traveler, room companion or to be joined to someone or 

some group. This is not a final definition yet, as the research is in progress as 

well as the development of the segment itself. 

The budget of such journeys varies widely. The choice of destination 

place or the route depends highly on the safety information and the reputation 

of the region. 

The quality of solo traveler is different. Their requests are formed in a 

different way. Typically occurring, the search of information, the preparation 

of the trip and the organization of itinerary is performed independently, 

without using the professional help of travel companies. It should be noted 

that solo travelers create communities, share experience and life hacks in 

safety, ethics and infrastructure comfort for solo travelers [3]. 

The followers of solo travelling belong to different groups of 

typologies; they choose different styles of rest from beach to adventure. 

Motivation of solo travelers tends to go back to social media, but that 

is a matter of research right now. Due to the modern technologies potential 

tourists the same as solo travelers have the opportunity to study the experience 

on the destination and to overcome the fear of loneliness, to receive support 

from other solo travelers. 

During the interviews the research objects name social networks as the 

source of information in amount 8 out of 10. Rapid analysis of blogosphere 

confirms the gross of attention to solo traveling. 

Widening of solo traveler‘s segment just confirms that globalization is 

influencing everybody. The world becomes more open and available. People, 

who could not resolve to travel because of solitude fear, overcome it and join 

the global travel community. 

Solo travelling is what happening in tourism industry now. This 

segment should be taken to consideration while planning the service kit of 

tourism objects and the price policy. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

УКРАЇНИ 

 

Наявність потужного туристсько-рекреаційного потенціалу є 

важливою, але далеко недостатньою умовою перетворення туризму на 

прибуткову галузь економіки. Будь-які потенційні можливості не будуть 

повною мірою реалізовані, якщо введення ринкових механізмів у сфері 

туристського обслуговування комплексно не поєднуватиметься із 

заходами державного регулювального впливу у вигляді необхідних 

юридичних, політичних, економічних та інших гарантій [5]. 

Вітчизняна туристська галузь відіграє надзвичайно важливу роль 

у соцільно-економічному житті країни. Зростає її статус і зацікавленість 

держави в подальшому розвитку галузі, посилюється вплив туризму 

практично на всі сфери життя і діяльності людини. 

Прийнятий Верховною Радою України Закон ―Про туризм‖ 

констатує: ―Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів 

розвитку національної культури та економіки і створює сприятливі 

умови для туристської діяльності‖.  

Основними цілями державного регулювання в галузі туризму є: 

 забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян 

на відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення здоров'я, 

на безпечне для життя і здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб 

та інших прав;  

 безпека туризму, захист прав та законних інтересів туристів, 

інших суб'єктів туристської діяльності та їх об'єднань, прав та законних 
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інтересів власників або користувачів земельних ділянок, будівель та 

споруд;  

 збереження цілісності туристських ресурсів України, їх 

раціональне використання, охорона культурної спадщини та довкілля, 

врахування державних і громадських інтересів при плануванні й 

забудові територій;  

 створення сприятливих умов для розвитку індустрії туризму, 

підтримки пріоритетних напрямів туристської діяльності [1]. 

Концептуальні завдання державного регулювання туристського 

бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки полягають у:  

 розробленні національної концепції туризму, в якій повинен 

бути встановлений рівний пріоритет внутрішнього туризму і послуг 

іноземним туристам;  

 на внутрішньому ринку перевага повинна віддаватися масовим 

видам туризму для українських громадян, доступних широким 

прошаркам населення; 

 при обґрунтуванні регіональної політики доцільно стимулювати 

активізацію пропозиції послуг культурного й історичного туризму;  

 сприянні розвитку туризму, що забезпечує відтворення та 

охорону природних і культурних ресурсів країни;  

 створенні умов для формування адресного туризму соціально 

незахищених верств населення;  

 створенні можливостей для погодженого розвитку всіх 

численних елементів сектора туризму;  

 оптимальному поєднанні політичних, економічних, екологічних 

і соціальних вигод від туризму і розподілу їх усередині суспільства, 

зводячи при цьому до мінімуму проблеми, пов'язані з туризмом;  

 формуванні на національному рівні необхідних координаційних 

структур у сфері вивчення ринку; 

 оцінюванні можливостей розміщення, вибору типів і ступеня 

розвитку визначних об'єктів, послуг і інфраструктури в туристському 

секторі;  

 досягненні інвестиційної привабливості туризму;  

 забезпеченні орієнтирів для постійного контролю за ходом і 

напрямами розвитку туризму [4]. 

Історично так склалося, що в Україні регулюванням туризму 

постійно займався цілий ряд державних установ. На даний час 
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координацією туристичної галузі займається Департамент туризму та 

курортів Міністерства економічого розвитку і торгівлі України [3]. 

Постійні зміни координатора туристичної галузі, недосконале 

структурне забезпечення функціонування галузі призводить на 

обласному та місцевому рівні до недостатньої дієвісті та активності 

господарчої діяльності в сфері туризму. Місцеві органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування недостатньо впливають на 

раціональне використання існуючого туристсько-рекреаційного 

потенціалу регіонів [2]. 

Доцільність функціонування державних органів управління 

зумовлюється існуванням широкого кола управлінських рішень, 

прийняття та практичне втілення яких перебуває поза можливостями і 

компетенцією окремих підприємств і організацій. Однак коли йдеться 

про визначення ролі державного регулювання, слід мати на увазі, що 

туризм як одна з найдинамічніших складових національної економіки 

вимагає у вирішенні цього питання особливого підходу. Необхідна 

розробка системи заходів щодо підвищення ефективності державного 

регулювання сфери туризму на загальнодержавному та регіональному 

рівнях. Необхідність пошуку раціональних шляхів підвищення 

ефективності механізмів державного регулювання сфери туризму і 

курортів у регіонах України. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

Конкуренція регулює темпи та обсяги виробництва, спонукає 

запроваджувати науково-технічні, інноваційно-технологічні, 

організаційні досягнення тощо. Як економічна категорія 

конкурентоспроможність уявляє собою деяку відносну інтегральну 

характеристику, що відбиває відмінності туристичного продукту 

(послуги) – конкурента і, відповідно, визначає його привабливість в очах 

споживача. Але, слід зазначити, що саме тут і криється проблема 

правильного визначення змісту цієї характеристики. Як свідчить 

практика, більшість туристичних підприємств зосереджують свою увагу 

на параметрах туристичного продукту (послуги) і потім для оцінки 

конкурентоспроможності зіставляють між собою деякі інтегральні 

характеристики такої оцінки для різних конкуруючих туристичних 

продуктів (послуг). Конкурентоспроможність – не показник, рівень 

якого можна обчислити для себе і конкурента, а потім перемогти.  

В ринковій економіці політика держави в області конкуренції 

спрямована на виконання нею відповідних функцій, а саме: 

збалансованості попиту і пропозиції; кооперації інтересів виробників; 

стимулювання покращення якості продукту (послуг); розробки заходів 

щодо зниження витрат; модифікації одного й того ж продукту; 

формування ринкової ціни та збалансоване співвідношення між 

суспільними потребами і суспільним виробництвом. Розглядаючи суть 

поняття конкуренції у туристичній сфері, необхідно враховувати 

специфіку цієї діяльності. На відміну від товарних ринків, основним 

предметом обмін у на туристичному ринку є послуги , що досягають 80-

85% усього обсягу продажів на цих ринках у країнах з розвинутою 

економікою.  

Суттєвими специфічними ознаками послуг в туризмі є:  

- нематеріальний характер, 

- залежність від підприємств туристичної індустрії,  
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- нездатність до зберігання,  

- висока вартість,  

- залежність від наявності рентних переваг,  

- висока замінність їх складу та асортименту.  

Крім того, на практиці існують труднощі у проведенні 

безпосередньої оцінки інтенсивності конкуренції в туризмі тому, 

реально можливим є її визначення на основі оцінки контрольованих 

наслідків відносин, що виявляються через розподіл часток ринку між 

конкурентами, темпами росту туристичного ринку та його 

рентабельністю.  

Деякі туристичні напрямки добре розвинені, і інтенсивність 

конкуренції на ринку таких послуг досить значна, а деякі перебувають у 

стадії зародження. Це означає, що новим підприємствам важко буде 

заволодіти великою часткою ринку та здобути вигідну конкурентну 

позицію, але це за умови, що діючі туристичні підприємства за 

допомогою вірної конкурентної стратегії будуть утримуватися на 

існуючих позиціях тривалий час. Одним із методичних підходів 

дослідження конкурентоспроможності є використання теорії якості 

товару на основі визначення споживчої вартості туристичного продукту 

(послуги) чи методу еталонного товару. При застосуванні цього методу у 

сфері туризму конкурентоспроможність підприємства ідентифікується з 

конкурентоспроможністю туристичного продукту (послуги). Його 

недоліком є те, що даний метод не враховує ефективність господарсько-

фінансової діяльності і застосовується тільки для підприємств, що 

спеціалізуються на виробництві та реалізації однорідних товарів і 

послуг, оскільки при диверсифікації діяльності втрачається зіставлення 

об‘єктів порівняння.  

Дослідження теоретичних та практичних основ визначення і 

оцінки конкурентоспроможності в туризм і становить необхідну 

передумову формування та реалізації конкурентних стратегій у контексті 

адаптивного стратегічного планування. Результативність даного процесу 

у першу чергу залежить від якості розроблених альтернативних 

стратегій, а вони, в свою чергу, є основним елементом процесу 

стратегічного планування розвитку діяльності туристичного 

підприємства в умовах непередбачуваних змін зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

У цих випадках, туристичному підприємству доводиться не 

просто спеціалізувати виробництво й розробляти такі виробничі 

системи, що одночасно відповідали б різноманітним маркетинговим 
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вимогам і при цьому зберігали б свою конкурентоспроможність. Такий 

підхід визначає актуальність розробки та реалізації стратегії 

конкурентоспроможності діяльності туристичного підприємства. Вона 

значно ширше стратегії управління якістю туристичного продукту 

(послуг), оскільки вимагає встановлення певного комплексу 

маркетингових завдань, орієнтованих на дослідження ринків і тих 

сегментів ринку, у яких передбачається реалізація цих послуг. 

Особливості туристичного ринку діяльності підприємства, стадія його 

життєвого циклу та управління, а також якості послуг, що реалізуються 

ним обумовлюють пріоритетність реалізації окремих стратегічних цілей. 

В узагальненому вигляді проблема незадовільної внутрішньої 

якості відома з досвіду зарубіжних підприємств. Це – витрати низької 

корпоративної культури.  

Конкурентоспроможність є категорією ринкової економіки, що 

відображає можливість туристичного підприємства ефективно 

функціонувати в умовах ринкового середовища. Ніколи не можна 

говорити про абсолютну конкурентоспроможність туристичного 

підприємства, воно може бути «лідером» на національному 

туристичному ринку й бути неконкурентоспроможним на міжнародних 

ринках щодо надання якісних туристичних послуг. На думку автора, 

конкурентоспроможність можливо розглядати як систему, що 

складається із безперервно взаємодіючих елементів та факторів впливу і 

характеризує ступінь реалізації потенційних можливостей туристичного 

підприємства набувати і утримувати протягом тривалого періоду 

конкурентних переваг. Це визначення охоплює як ефективність 

діяльності, так і здатність туристичного підприємства пристосовуватися 

до змінних умов зовнішнього середовища.  

Деякі наукові дослідники проводять порівняння між поняттям 

конкурентоспроможність та стійкість підприємства. Так, поширеною є 

точка зору, відповідно до якої конкурентоспроможність є елементом або 

передумовою загальної стійкості функціонування підприємства.  

Але, слід зазначити, що ці категорії мають і спільні, і відмінні 

риси, оскільки поняття «конкурентоспроможність туристичного 

підприємства» більш широке поняття, ніж його стійка робота в умовах 

ринкової економіки. Стійка робота декількох підприємств з рівними 

конкурентними перевагами не може забезпечити жодному з них більшу 

конкурентоспроможність, оскільки з метою забезпечення створення 

нових конкурентних переваг туристичне підприємство має 

пристосовувати своє внутрішнє середовище до зовнішніх факторів. Крім 
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того, конкурентоспроможність та стійка діяльність туристичного 

підприємства напряму залежить від якості. Яка, у свою чергу, є 

гарантією успіху та конкурентоспроможності туристичних підприємств 

в умовах ринку. Висока якість дозволяє уникнути цінової конкуренції і 

максимізувати доходи. З метою визначення категорії 

конкурентоспроможності туристичного підприємства, на думку автора, 

доцільно взяти до уваги результати оцінки рівня іміджу туристичного 

підприємства на основі створення системи цінностей для трьох 

суспільних груп: власників туристичного підприємства, споживачів, 

персоналу.  

Наприкінці слід зазначити, що основними заходами щодо 

розвитку діяльності туристичних підприємств в умовах конкуренції 

можуть бути: поліпшення іміджу за рахунок покращення якості 

туристичного продукту (послуг) та додаткової реклами ; підвищення 

обсягів виробництва (продажів) за рахунок стимулювання праці власних 

працівників відділів продажів та маркетингу; розширення збутової 

мережі за рахунок пошуку нових партнерів і запровадження 

технологічних інновацій; розробка інноваційних програм (турів); 

модифікація цінової політики за рахунок встановлення знижок.  

Література: 

1. Балабанова Л.В. Стратегічне управління маркетинговою 

діяльністю: монографія / Л.В. Балабанова, Ю.М. Логвіна. – Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2012.–250 с. 

2. Забродська Л.Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії: 

Навч. посібник. – Харків: Консум, 2012. – с. 208. 

3. Полтавська Є.О. Конкурентний аналіз. Навчальний підручник 

/ Є.О. Полтавська, Г.А. Іващенко, П.М. Куліков–Харків: Вид. ХНЕУ, 

2011 –200 с. 

4. Пономаренко В.С. Стратегічне управління підприємством. – 

Харків: Основа, 2011. – с. 620. 

5. Портер М., Майкл Е. Стратегія конкуренції: Пер. з англ.; 

Олійник А., Скільський Р. – К.: Основи, 2008. – с. 390. 

6. Спіріна М.В. ―Стратегія управління конкурентоспроможністю 

підприємства‖ // Актуальні проблеми економіки//, №8, 2012. – с. 176. 

 

 

 

 

 



«Емерджентність економічних систем у сфері управління  
суспільним розвитком» 

 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

18-19 квітня 2018 р., м. Черкаси 

235 

Олійник Г.Р. 

магістр спеціальності «Менеджмент» 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

Львівське відділення  

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНОЇ 

ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 

 

Аналізуючи перспективи розвитку туристичної індустрії, перш за 

все, необхідно підкреслити, що сучасний туризм - це та сфера економіки 

і життєдіяльності суспільства в цілому, яка в тій чи іншій мірі інтегрує 

практично всі галузі. Саме це і визначає одне з перших місць, яке займає 

туризм у світовій економіці.  

Саме цей фактор повинен стати головним у формуванні нового 

державного підходу в Україні до туризму як тієї галузі, пріоритетний 

розвиток якої може позитивно вплинути на економічний і соціальний 

стан країни в цілому, стимулювати ряд важливих галузей економіки, 

сприяти зміцненню нового позитивного іміджу України на світовій 

арені. 

Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії в Україні 

можна визначити створення конкурентоспроможного на світовому ринку 

туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні 

потреби населення країни, забезпечити на цій основі комплексний 

розвиток територій та їх соціально-економічних інтересів при 

збереженні екологічної рівноваги та історико-культурного довкілля. 

Програма дій, зорієнтована на досягнення цієї мети, має бути 

синхронізованою із загальними темпами становлення ринкових 

механізмів і співвідносною з політикою структурних реформ в 

економіці. Вона повинна також враховувати накопичений досвід 

розвитку туризму у світі, що створює сприятливі умови доопрацювання 

та розроблення відповідної нормативно-правової бази туризму. 

Україна має блискучі перспективи стати провідною туристичною 

країною європейського регіону. За даними Адміністрації 

Держприкордонслужби, за І півріччя 2017 року до України в‘їхало 6,3 

млн. туристів, що на 8,7 % більше, ніж в аналогічному періоді 2016 року. 

За 2016 рік, за даними Адміністрації Держприкордонслужби, до України 

в‘їхало 13,6 млн іноземців, що на 5,6 % більше, ніж у 2015 році. 

Кількість туристичних потоків в Україну продовжує зростати (табл.1). 
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Таблиця 1 – Туристичні потоки (осіб) 

 

Кількість 

громадян 

України, які 

виїжджали за 

кордон –

 усього 2 

Кількість 

іноземних 

громадян, які 

відвідали 

Україну – 

усього 2 

Кількість 

туристів, 

обслугованих 

суб'єктами т

уристичної 

діяльності У

країни 3 

У тому числі 

іноземні 

туристи 

туристи-

громадяни 

України, 

які 

виїжджали 

за кордон 

внутрішні 

туристи 

2000 13422320 6430940 2013998 377871 285353 1350774 

2001 14849033 9174166 2175090 416186 271281 1487623 

2002 14729444 10516665 2265317 417729 302632 1544956 

2003 14794932 12513883 2856983 590641 344 332 1922010 

2004 15487571 15629213 1890370 436311 441798 1012261 

2005 16453704 17630760 1825649 326389 566942 932318 

2006 16875256 18935775 2206498 299125 868228 1039145 

2007 17334653 23122157 2863820 372455 336049 2155316 

2008 15498567 25449078 3041655 372752 1282023 1386880 

2009 15333949 20798342 2290097 282287 913640 1094170 

2010 17180034 21203327 2280757 335835 1295623 649299 

2011 19773143 21415296 2199977 234271 1250068 715638 

2012 21432836 23012823 3000696 270064 1956662 773970 

2013 23761287 24671227 3454316 232311 2519390 702615 

20141 22437671 12711507 2425089 17070 2085273 322746 

20151 23141646 12428286 2019576 15159 1647390 357027 

20161 24668233 13333096 2549606 35071 2060974 453561 
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції 
2 Включно з одноденними відвідувачами (за даними Адміністрації 

Держприкордонслужби України) 
3 2000-2010 за даними Міністерства інфраструктури України, починаючи з 2011 

року за даними Держстату 

 

Проте проблемами українського туризму є: відсутність 

сформованих туристичних ресурсів та цілісної системи їх раціонального 

використання, невизначеність напрямів їх освоєння та розвитку, 

неефективне використання унікальних природних та історико-

культурних ресурсів; відсутність ефективної системи захисту прав та 

інтересів туристів, забезпечення безпечних умов на об'єктах 

туристичних відвідувань та за напрямами туристичних маршрутів, 

своєчасність надання всіх видів невідкладної допомоги особам, які 

постраждали під час подорожі; відсутність сприятливих умов для 

розвитку індустрії туризму, державної інвестиційної політики у сфері 

туризму і діяльності курортів та належної підтримки розвитку 

пріоритетних видів туризму, зокрема в'їзного та внутрішнього, 

сільського, екологічного; руйнація системи соціального туризму, 
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практична недоступність туризму для малозабезпечених верств 

населення, дітей, молоді, осіб похилого віку та з особливими потребами; 

відсутність належного прогнозування та планування розвитку туризму, 

параметрів туристичного потоку у відповідності до наявних ресурсних 

можливостей, потреб населення та економіки держави, поверхневим і 

фрагментарним підходом до розроблення та реалізації державної і 

місцевих програм розвитку збалансованого розвитку туристичних 

регіонів; недосконалість організаційно-правових та економічних 

механізмів реалізації державної політики у сфері туризму, слабка 

міжвідомча координація та взаємодія між органами державної влади та 

місцевого самоврядування; відсутність цілісної та комплексної системи 

управління туристичними ресурсами країни, регіону різним відомчим 

підпорядкуванням туристичних ресурсів; недостатнє нормативне, 

методичне та інформаційне забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій та суб'єктів підприємницької 

діяльності у сфері туризму і т.д. 

Відсутність повної, достовірної та актуальної інформації щодо 

туристичних ресурсів, конкурентних переваг вітчизняного туристичного 

потенціалу і цільових туристичних ринків унеможливлює формування 

привабливого іміджу туристичних регіонів, високоякісного 

національного продукту та проведення ефективних заходів з його 

просування. Обсяги фінансування заходів з просування національного 

туристичного продукту, наявні протягом останніх років, фаховий рівень 

їх реалізації не забезпечують впливу на параметри туристичного потоку. 

Ситуація, що склалася в туристичній сфері України, вимагає активного 

пошуку засобів подолання кризових явищ та інтенсифікації виробництва 

туристичного продукту із забезпеченням необхідної його якості. 

Література: 

 1. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 № 324/95 – ВР // 

ВідомостіВерховної Ради. – 1995. - № 31.  

2. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://www.tourlib.net/books_ukr/kyfjak_11.htm  

3. Кузик С.П. Географія туризму: навчальний посібник / С.П. 

Кузик. – К.: Знання, 2011. – 271 с.  

4. Рипкович М.П., Фінансове забезпечення розвитку туристичної 

галузі /М.П. Рипкович // Вісник університету банківської справи 

Національного банку України, 2014 - № 2 (20), С.41-45. 5. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.world-tourism.org. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ 
 

Міжнародний готельно-туристичний бізнес відіграє значну роль у 

сфері міжнародних економічних відносин , забезпечує доходи багатьох 

сфер міжнародної економіки. Причиною інтернаціоналізації готельно-

туристичного бізнесу являється специфіка послуг, які реалізуються на 

міжнародних ринках. 

У 2016 році та туристична індустрія заробила 7,6 трильйонів 

доларів світової економіки - це 10,2 відсотка світового ВВП. Загальна 

кількість робочих місць - 292 мільйонів, що означає, що 1 з 10 людей 

працюють у цьому секторі. Число туристів склало робочих місць у 2016 

році, що на 46 мільйонів більше, ніж у 2015 році [5]. 

Кожні два роки Всесвітній економічний форум оцінює 

конкурентоспроможність подорожей та туризму 136 країн. Це найкращі 

10 відповідно до їхнього останнього індексу [5]:  

Іспанія 1 Англія 5 

Франція 2 США 6 

Німеччина 3 Австралія 7 

Японія 4 Італія 8 

Канада 9 Швейцарія 10 

Ці країни успішно створили сприятливі умови для подорожей та 

туризму, щоб процвітати, полегшуючи подорож до своєї країни, 

сприяючи їх природній та культурній спадщині, а також забезпечивши 

привабливі та сподіваємось незабутні враження своїх відвідувачів. 

Звіт 2016 року показує, що багато країн у всьому світі змогли 

внести зміни в політику, що зробило їх більш конкурентоспроможними. 

І з цих спостережень ми змогли зібрати чотири цікаві моменти, якими 

можуть навчатися всі країни. 

Сьогодні цифровий ринок став основною вимогою до 

конкурентоспроможності навіть у сфері подорожей та туризму. Країни, 

які не інтегрують технології та не підвищують їх зв'язок, залишаться 

позаду. Останніми роками спостерігається значне зростання 

інфраструктури телекомунікацій у різних країнах.  
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На 13 країн-лідерів міжнародного туристичного бізнесу припадає: 

47,3 % експорту; 

53,8 % імпорту у загальному обсязі 581,2 та 653,7 млрд дол. США 

відповідно.  

На даний час у міжнародному туристичному бізнесі зайнято 10% 

населення планети. Слід відзначити наступних лідерів: 

Кариби - 11,5 % 

країни Океанії -12,3 %; 

Північної Африки -11,8 %;  

Південно-Східної Азії - 9,7 %.  

У 2016 році у Європі кількість міжнародних туристів досягла 620 

мільйонів, що на 12 мільйонів (+ 2%) перевищує показник за минулий 

2015 рік. Тепер стосовно географії у Північній Європі зросла кількість 

туристів на 6%), а Центральній Європі ріст відбувся лише на 4%. В 

Південно-Середземноморській частині Європи число туристів зросло 

лише на 1%. Окрім того зазначається, що в Західній Європі статистичні 

дані практично не змінилися у 2016 році у порівнянні з попереднім 

роком. 

Лідером був Азіатсько-Тихоокеанський регіон, де ріст склав 8%. 

Кількість міжнародних туристичних потоків на теренах Америки 

зросла на 4%. На Всесвітньому економічному форуму оцінка загального 

дохіду від туристичної діяльності в Україні у 2012 році склала близько 

3,2 млрд, доларів, а у 2014-2015 роках Україна взагалі не увійшла до 

рейтинг, у зв'язку з проблемами на сході та анексією Криму. 

Але за результатами Всесвітнього Економічного форуму в Давосі 

в 2016 році, Україну відзначили наступними показниками, а саме [4]: 

- вітчизняний туристичний бізнес зайняв 124 місце в рейтингу 

інвестицій в туристичний бізнес; 

- Україна посіла 88 місце у рубриці привабливості для туристів; 

- Україна посіла 79 місце в авіаінфраструктурі; 

- Україна посіла 45 місце в ціновому аспекті ; 

- 78 місце Україна посіла за рейтингом міжнародної відкритості; 

- 71 місце Україна посіла за туристичним сервісом. 

В іншому рейтингу, а саме Expat Insider 2016, в якому прийняли 

участь понад 14 тис. опитуваних з 191 країни світу, Країну виділили в 

наступних показниках: перше місце за доступністю вартості 

проживання; друге місце за рівнем задоволеності особистим фінансовим 

станом для іноземців. 
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Крім того, більше ніж 74% респондентів відповіли, що їхній дохід 

значно вищий, ніж дохід, який є в Україні. 

Відповідно до проведеного дослідження слід зазначити, що на 

даний час все більшу роль та значення в світовій готельній індустрії 

мають готельні мережі. Так, 90 % усіх готелів в США об'єднані в мережі, 

в Європі ці показники становлять 40 %.  

У 2016 році та туристична індустрія заробила 7,6 трильйонів 

доларів світової економіки - це 10,2 відсотка світового ВВП. Загальна 

кількість робочих місць - 292 мільйонів, що означає, що 1 з 10 людей 

працюють у цьому секторі. Число туристів склало робочих місць у 2016 

році,щ о на 46 мільйонів більше, ніж у 2015 році, результатами 

Всесвітнього Економічного форуму в Давосі в 2016 році, Україну 

відзначили наступними показниками, а саме: вітчизняний туристичний 

бізнес зайняв 124 місце в рейтингу інвестицій в туристичний бізнес, 

Україна посіла 88 місце у рубриці привабливості для туристів, Україна 

посіла 79 місце в авіаінфраструктурі, Україна посіла 45 місце в ціновому 

аспекті, 78 місце Україна посіла за рейтингом міжнародної відкритості, 

71 місце Україна посіла за туристичним сервісом. 

Література: 

1. Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичного і 

готельно-ресторанного бізнесу / колектив авторів; за заг. ред. проф. В. 

М. Зайцевої; ЗНТУ. - Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014; 

2. Барометр світового туризму 2015 [Електронний ресурс] - Режим 

доступу: 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom15_06_december_exce

rpt_2015.pdf. 

3. Оцінювання стану та тенденцій розвитку підприємств 

готельного господарства в УКРАЇНІ Кравченко А. С., Милашко О. Г. 

Статистика - інструмент соально-економічних досліджень : збірник 

наукових студентських праць. Випуск 3. Частина І, 2017 рік режим 

доступуdspace.oneu.edu.ua/.../Оцінювання%20стану%20та%20тенденцій

%20розвитку%20.  

4. Всесвітній економічний форум в Давосі 

nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article...forum 

5. https://www.weforum.org/agenda/2017/04/which-are-the-most-
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магістр спеціальності «Менеджмент» 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

Львівське відділення  

 

РОЗВИТОК ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ТУРИЗМУ 

 

Галузь туризму складається з безлічі дрібних і середніх 

організацій, що об‘єднуються в родинних сферах економіки – готелі, 

ресторани, туристичні підприємства, та інші – що мають різноманітні 

способи управління. Основними факторами, що приваблюють 

підприємства даної галузі є: 

– невеликі організації мають можливість входити в галузь швидко 

і без будь-яких серйозних фінансових витрат(капіталовкладень); 

– невеликі підприємства можуть конкурувати з великими при 

практично однаковому рівні витрат; 

– великий та різноманітний споживчий попит на ринку 

– географічне обмеження ринку використання товару(послуги), 

що створює конкурентні переваги 

Основним туристичним продуктом в практичної діяльності є 

комплексне обслуговування – стандартний набір послуг, який 

продається туристам в одному «пакеті».  

Організація продажу туристичного продукту(реалізація 

туристичних послуг)може здійснюватися за такими формами: 

1. Прямий продаж(бюро продажів). Представляють собою власні 

торгові точки фірми туроператора, що працюють безпосередньо з 

покупцями турів. Це зазвичай невеликі туристичні фірми з малим 

об‘ємом послуг. 

2. Контрагентська мережа. Для продажу турів туроператор 

залучає посередників (субагентів). За такою схемою працюють великі 

туроператори, які мають високі обсяги продажів. Відносини між 

туроператором і агентствами засновані на договірних відносинах.  

3. Франчайзинг.  

В умовах сучасного туристичного ринку все більше застосування 

знаходить така форма договірних відносин з продажу туристичного 

продукту, як франчайзинг, що дозволяє підвищити ефективність роботи 

як великого, так і малого бізнесу за допомогою розкрученої торговельної 

марки, технологічних досягнень і гарантій франчайзера. Франчайзинг є 
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одним з механізмів ефективної форми розвитку і стратегічного 

управління підприємством, що передбачає створення широкої мережі 

однорідних туристичних агентств, що мають єдину торгову марку і 

дотримуються однакових умов, стилю, методів і форм продажу 

туристичних послуг, найбільш важливими серед яких є єдині вимоги до 

якості і єдині ціни, встановлені та врегульовані централізовано. 

Франчайзингова форма управління туристичним підприємством 

має певні переваги для франчайзі, такі як: 

– єдиний та пізнаваний бренд; 

– сформована клієнтська база;  

– загальний інформаційний простір;  

– єдина довідкова служба (call-центр); 

– основний інтернет-сайт бренду з пошуковою системою, 

розміщення на сайті інформації франчайзі; 

– об‘єднану реклама; 

– єдина цінова політика;  

– навчання персоналу та можливість підвищення кваліфікації та 

програми підготовки менеджерів; 

– юридична підтримка франчайзера 

– можливість отримання додаткових послуг від франчайзера; 

– забезпечення мережевий точці самотність на території, яка 

визначена в договорі. 

Тож франчайзинг дозволяє відкрити свій бізнес в туристичній 

галузі уникаючи жорсткої конкурентної боротьби та отримувати 

стабільний прибуток. Головним визначальним фактором успіху бізнесу в 

управління туристичними підприємствами на основі франчайзингу є 

співпраця між франчайзером і франчайзі. Франчайзі зі своєї сторони 

повинен прийняти чітко встановлені правила й обов'язки, викладені в 

договорі, оскільки після підписання договору вони не підлягають 

жодним змінам чи доповненням, а також дотримуватись операційних 

процедур і стандартів, встановлених франчайзером. Франчайзер 

забезпечує надання різного роду послуг і підтримки з метою сприяння 

успіху франчайзі: 

– допомога в організації бізнесу, зокрема в одержанні необхідного 

фінансування; 

– реклама і просування торгової марки і назви фірми на ринку; 

– маркетингові дослідження (оцінка потенціалу ринку і переваг 

споживачів, а також вибір місця для розміщення торгових приміщень); 

– одержання дозволів і ліцензій, необхідних для своєї діяльності; 
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– допомога в одержанні (оренді) земельної ділянки, проектуванні, 

будівництві і дизайні приміщень; 

– участь у переговорах з постачальниками устаткування, 

матеріалів, товарів тощо. Допомога в організації ефективної системи 

бухгалтерії. 

Отже, перевагами франчайзингу для споживача туристичних 

послуг є: 

– за рахунок контролю якості з боку франчайзера франчайзингові 

туристичні фірми, зазвичай, надають вищий рівень обслуговування; 

– якщо закривається туристичне агенство, можна звернутись в 

головну компанію; 

– франчайзі, як власники, надають споживачеві послуги з більшим 

рівнем особистої участі. 

Розвиток українського малого підприємництва ускладнюється 

підвищеними комерційними ризиками. Однак, організація підприємства 

по схемі франчайзингу значно знижує підприємницький ризик, оскільки 

в цьому випадку підприємець береться за справу, що вже довела свою 

ефективність.  

Франчайзинг починає впевнено стверджуватись на ринку 

туристичних послуг, і приклади його вдалого впровадження існують вже 

сьогодні. Так, наприклад, «TuiUkraine», що налічує близько 200 

франчайзингових об‘єктів по Україні, вважається першою 

франчайзинговою мережею в Україні, що взяла за основу бізнесу 

виробництво і реалізацію брендової продукції, ввела чіткі стандарти 

обслуговування, впровадила нові технології продажу і контролю якості.  

Отже, в умовах економічної нестабільності ринкових відносин та 

кризових явищ в економіці країни, недостатньої кількості інвестиційних 

коштів,а також недоліку підприємницького досвіду франчайзинг як 

варіант організації бізнесу є найбільш перспективним для розвитку 

туристичної індустрії. Основними причинами розвитку та поширення 

франчайзингу є підвищення конкуренції на ринку між підприємствами, 

адже на теперішній час ринок туристичних послуг переповнений. Ціни у 

більшості туроператорі на одному рівні, тому підприємці змушені 

шукати нові форми та методи ведення бізнесу для досягнення 

конкурентних переваг. 
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АНАЛІЗ ГОТЕЛЬНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Наразі готельний бізнес України переживає складні часи. Війна та 

економічна криза, складна внутрішньополітична ситуація в Україні 

сприяли значному відтоку туристів, зокрема з Росії та Білорусі, 

негативно вплинули та туристичний імідж країни.  

До 2014 року туристичні потоки України були одними з найвищих 

у Східній Європі, якщо в 2013 році в‘їзний туристичний потік України 

складав майже 25 млн осіб, в наступні роки загальна кількість туристів 

знизилася на 25 %, а кількість іноземних туристів майже вдвічі. 

2014 рік став для готельного ринку України роком стрімкого 

падіння. Низькі туристичні потоки були обумовлені, по-перше, значним 

падінням частки росіян в загальному потоці, по-друге, суттєвим 

скороченням кількості іноземних гостей, пов‘язаним із потраплянням 

України до списку небезпечних для туризму країн. І все це на тлі 

загострення економічної кризи та різкого падіння бізнес-активності. 

Готельний бізнес у в цьому році не тільки припинив свій 

розвиток, а й почав працювати у збиток. Багато готелів Києва закінчили 

рік падінням продажу у доларовому еквіваленті, серед них 

InterСontinental та Fairmont [1]. Середній показник завантаження 

ключових готелів Києва в 2014 році склав 30 % (що майже на 40 % 

нижче ніж у 2013 році), кількість номерів в столиці зменшилася на 6,5 %.  

За даними Державіаслужби, в 2014 році загальний пасажиропотік 

в цілому по Україні знизився майже на 30 %, обсяги авіаперевезень 

значно зменшилися, знизилася завантаженість рейсів. 

 Готельний ринок України продовжує напряму залежати від 

політичної ситуації в країні, як внутрішньої так і зовнішньої, та від 

розвитку конфлікту на Донеччині. 

З 2016 року намітилося збільшення потоків туристів, в значній 

мірі із сусідніх європейських країн (зокрема з Польщі), а також з країн 

дальнього зарубіжжя.  

У 2016 році Україну відвідало 13,3 млн іноземних громадян, що 

на 7% перевищує показник 2015 року. Кількість іноземних відвідувачів з 

країн Європейського Союзу збільшилася на 11 %. 
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Це свідчить про те, що рівень довіри до України зростає. Цьому 

сприяє відносна стабільність внутрішньополітичної ситуації в Україні, 

зростання економічних показників, а також поновлення активності 

країни на міжнародному ринку. Зміцнення бізнес-активності звичайно 

вплинуло на зріст ділового туризму в Україні (показник витрат ділового 

туризму у 2016 році зріс на 7 % у порівнянні з попереднім роком). 

Частка бізнес-туризму столиці склала 32,7 % від усіх візитів (68,8 % - 

приватний туризм). 

Також, за підсумками 2016 року, в Україні туристичний збір склав 

54,094 млн гривень, що на 31,4% більше (37,126 млн грн), ніж у 2015 р. 

Це свідчить про підвищення прибутковості туристичної галузі . 

Лідером ( за туристичним збором) є місто Київ – 14,7 млн.гривень. 

Київ у 2016 році відвідало понад 1 млн. 200 тис. іноземних туристів та 

понад 2 млн. внутрішніх туристів [2]. 

У 2016 році у Києві приймало гостей 106 готелів, а номерний 

фонд складав понад 10 000 номерів. 23% сукупного номерного фонду 

столиці представлено готелями світових брендів. Операційні показники 

якісних готелів Києва, не стрімко, але продовжили підвищуватись. 

Показник завантаження досяг майже 34 %. 

При цьому середньо запитувана вартість номерів у готелях Києва 

у гривневому еквіваленті, в порівнянні з 2015 роком, знову частково 

підвищилася. Так, за даними Colliers International, вартість номерів у 

п‘ятизіркових готелях знизилася на 1,8% (з 8 910 грн до 8 750 грн на 

добу), у чотиризіркових – зросла на 9,6% (з 3 030 грн до 3 320 грн на 

добу), у тризіркових – зросла на 15,8% (з 1 330 грн до 1 540 грн на добу). 

Це обумовлено подальшим, в порівнянні з попереднім роком, падінням 

курсу гривні до євро. 

Та загалом 2016 рік можна назвати роком початку відродження 

готельного ринку. 

Ця позитивна тенденція продовжилася й у 2017 році. За даними 

Державної прикордонної служби України, в першому півріччі 2017 року 

Україну відвідало 6,3 млн туристів, що на 8,7% більше, ніж протягом 

аналогічного періоду 2016-го. За цей період Київ відвідали близько 

688,5 тис. іноземних туристів, що на 34% більше аналогічного показника 

минулого року. 

Євроінтеграційний курс України та поліпшення економічного 

стану, суттєво збільшили ділову активність в столиці, тим самим 

автоматично збільшивши частку бізнес-туризму, який є найбільшим 

потенційним споживачем готельних послуг. 
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В 

ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ І В МІСТІ ЧЕРКАСИ 

 

Ресторанна справа – це одна з основних складових туристської 

індустрії, яка є високодохідною галуззю економіки і має динамічний 

розвиток. Ресторанний сервіс містить в собі комплекс послуг для 

туристів та є ключовим чинником, який визначає перспективи розвитку 

туризму в Україні [1]. 

Черкащина є унікальним історико-культурним регіоном, 

зважаючи на його географічне розташування та природно-рекреаційний 

потенціал. В порівнянні з областями-конкурентами, Черкаська область є 

найбільш видатною в плані ресторанного господарства, адже на 

Черкащині щороку з‘являються нові види громадського харчування та 

відкриваються нові заклади ресторанного господарства. 

Значним поштовхом до розвитку ресторанного господарства, як в 

Черкаській області, так і в Україні загалом, стало проведення чемпіонату 

Євро-2012. Завдяки чемпіонату ринок послуг перейшов на перший план 

в країні. Розвиток сфери послуг, а саме ресторанного господарства, на 

Черкащині потребує залучення інвестицій від вітчизняних та 

закордонних спонсорів. Таким чином можна буде забезпечити 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних закладів ресторанного 

господарства, надходження необхідних фінансових ресурсів, а також 

зміцнить позиції України на міжнародному ринку послуг [7]. 

https://ukr.segodnya.ua/ukraine/skolko-turistov-priezzhaet-v-stranu-i-gde-otdyhayut-sami-ukraincy-1057104.html
https://ukr.segodnya.ua/ukraine/skolko-turistov-priezzhaet-v-stranu-i-gde-otdyhayut-sami-ukraincy-1057104.html
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Сьогодні ресторанний бізнес розвивається по багатьох напрямках, 

з'являється велика кількість закладів харчування з різними 

національними кухнями, розвагами і при їх розмаїтості замовнику 

можна підібрати місце відпочинку відповідно до побажанням, бюджету, 

тематиці проведення заходу. Саме тому, щоб утриматись у цій сфері, 

підприємцям необхідно постійно вдосконалювати роботу підприємства і 

в першу чергу забезпеченням вимог щодо якості, обслуговування, 

впровадження нових технологій, підвищення конкурентоспроможності 

закладу [10]. 

Основні показники соціально-економічного розвитку м. Черкаси в 

обсязі роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство 

(підприємств-юридичних осіб), за 2017 рік –5537960 тис. грн., а 

очікувані показники на 2018 рік прогнозуються в розмірі 5724780 тис. 

грн [9]. 

В Черкаській області пріоритетними напрямками є розвиток 

закладів ресторанного господарства з орієнтацією на еко-туризм, тобто з 

використанням в приготуванні своєї продукції виключно натуральних 

інгредієнтів та з вибором еко-матеріалів при влаштуванні декору та 

інтер‘єру закладу, але найбільш популярними є тематичні, стилізовані 

ресторани які користуються популярністю не лише в місцевого 

населення, а й серед туристів. 

На даний момент в Черкаській області функціонує більше ніж 750 

закладів ресторанного господарства, які здатні надавати послуги 

місцевому населенню, а також туристам з інших регіонів України та 

зарубіжних країн. Ринок послуг харчування в Черкаській області досить 

широкий і може задовольнити кожного споживача: від людей, що мають 

не досить високі статки, проте бажають відпочити в закладі 

ресторанного господарства, до осіб з високими доходами. 

Порівнюючи з кількістю закладів ресторанного господарства 

областей-конкурентів, можна сказати, що Черкащина має одне з 

лідируючих місць по кількості. До порівняння не беремо ресторанне 

господарство міст-мільйонників, а спираємось на дані таких областей, як 

Вінницька, Кіровоградська, Житомирська та Полтавська [3-6, 8]. 

За даними Головного управління статистики у кожній з областей 

загальна кількість ресторанів та інших закладів харчування у Вінницькій 

області сягає більше 1020, у Кіровоградській – більше 330, в 

Житомирській – більше 490, в Полтавській – більше 650 (рис. 1). 

Найбільш популярними закладами ресторанного господарства в м. 

Черкаси є ресторани «Форест», «Рушничок», «Тарас Бульба», «Едем», 
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«Прованс», «Італійський дворик», «Фугу», «Йоші», «Фаро дель Порто», 

«Стара Пристань», кафе «Сантімо», «Соборний», «Макарон», «Львівська 

майстерня шоколаду», «На даху», «Престо», «Кет Кафе», «Чашка», 

«Фіка», піцерії «Челентано», «Бамболіна», «Папа Карло», «Фелічіта», 

«Імперія», «Браво», мережі закладів швидкого харчування 

«Макдональдс», «Час поїсти», «Швидко», дитяче кафе «Мармелад», на 

Чигиринщині в с. Медведівка ресторани «Дикий хутір», «Перший 

кордон», м. Чигирин ресторани «Дикий хутір», «Княжа гора», «Тясмин», 

кафе «Гетьман», «Грот», «Посольський», с. Суботів – ресторан 

«Гетьманська корчма», кафе «Світлиця», м. Золотоноша – ресторан 

«Велес», м. Канів – ресторан «Княжа гора», м. Корсунь-Шевченкове – 

ресторан «Атаман», «Вітряк», м. Сміла – ресторани «Гранд Парк», 

«Ані», «Гуляй Поле», с. Жашків – ресторан «Парад Аллюр», 

с. Маньківка – ресторан «Заріччя», м. Ватутіне – ресторан «Зебра», 

м. Умань – «Челентано», м. Звенигородка – ресторан «Лісова пісня», 

м. Кам‘янка – ресторан «Леокс» та ін. [4]. 

 

0 200 400 600 800 1000 1200

1 кв

Черкаська область - понад 750 Вінницька область - понад 1020 Кіровоградська область - понад 330

Житомирська область - понад 490 Полтавська область - понад 650
 

Рис.1. Порівняльна характеристика закладів ресторанного 

господарства Черкаської області з областями-конкурентами 

 

Заклади ресторанного господарства на Черкащині в основному 

орієнтовані на національну кухню (46,8%), а також (26,8%) європейську 

та східну, яка включає в себе японську та кавказьку кухні (18,5%). 

Європейська кухня представлена першими та другими стравами, а також 

десертами та напоями майже у всіх закладах ресторанного господарства. 

Решта видів становить 7,9% [2]. 
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Отже, за останні декілька років можна відмітити, що з кожним 

роком в межах Черкаської області, а найбільше в місті Черкаси, 

з‘являються нові види закладів ресторанного господарства, що 

об‘єднують в собі різні види громадського харчування, починаючи від 

фаст-фуду і закінчуючи тематичними та спеціалізованими ресторанами. 

Саме тому необхідно слідкувати за рівнем якості послуг що надаються 

підприємством, підтримувати належний рівень культури обслуговування 

та слідкувати за тенденціями в сфері розвитку ресторанного бізнесу. 

Потрібно постійно впроваджувати інноваційні технології, оновлювати 

асортимент продукції, що реалізується в закладах ресторанного 

господарства, спираючись на світові тенденції.  
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В процессе перехода к рыночной экономике общество переживает 

системные преобразования во всех сферах своей жизнедеятельности - 
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политической, правовой, экономической, социальной и т.д. Характер 

рыночных реформ требует переосмысления многих казавшихся ранее 

незыблемыми воззрений. К числу проблем экономического характера 

следует отнести вопросы развития и поддержки малого бизнеса, который 

может и должен стать важным фактором подъема украинской 

экономики.  

Принятые в последние годы законодательные и нормативные 

документы по малому бизнесу и практическая их реализация требуют 

серьезного осмысления уже сделанного и пристального внимания к 

перспективам развития этой сферы деятельности (бизнеса). Особый 

интерес представляет развитие малого бизнеса в такой сложной и 

многообразной сфере, как ресторанно-гостиничные услуги. Современная 

индустрия туризма является одной из прибыльных и динамично 

развивающихся областей мирового хозяйства. 

Актуальность решения проблем, связанных с активизацией 

развития туристической отрасли путем формирования целостной 

структуры управления и разработки организационно-правовых рычагов 

развития туристической индустрии обусловили появление ряда научных 

работ отечественных ученых, как Гудзь П.В., Мамутов В.К., Полюга 

В.А., Харичков С.К., Цыбух В.И, а также зарубежных ученых: 

Квартальнов В.А., Чудновский Л.Д. (Россия), Перро С. (Франция). 

Гостиничное хозяйство является главным фактором и основной 

составляющей туристической инфраструктуры, который играет 

ведущую роль в презентации отечественного туристического продукта 

на мировом рынке туристичнних услуг.  

Состояние гостиничной сферы влияет на развитие индустрии 

туризма в целом, создание туристических услуг, другие ключевые 

сегменты экономики - транспорт, строительство, связь, торговля и др. 

Таким образом, создание высокоэффективного гостинично-ресторанного 

хозяйства играет важное значения как один из приоритетных 

направлений структурной перестройки экономики Украины. 

Гостинично-ресторанная сфера - это основная составляющая 

туристической индустрии по объему доходов в туризме. Гостинично-

ресторанный сервис содержит целый комплекс услуг для туристов и 

является ключевым фактором, который определяет перспективы 

развития туризма. Туристические услуги, в частности в рамках 

гостинично-ресторанного обслуживания, классифицируют как 

социально-культурные услуги. Они создаются на принципах 

современного гостеприимства, что повышает их роль в развитии 



«Емерджентність економічних систем у сфері управління  
суспільним розвитком» 

 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

18-19 квітня 2018 р., м. Черкаси 

251 

отечественного туризма, а также вызывает необходимость 

профессиональной подготовки кадров для туристического, гостиничного 

и ресторанного сервиса. Для успешной имплементации комплекса задач 

по обслуживанию гостей, управления учреждениями с сохранением 

крепких конкурентных позиций необходимо получить 

профессиональные знания и постоянно их совершенствовать. 

Актуальность проблемы внедрения в систему управления 

отечественными предприятиями современных эффективных моделей 

управления, которые соответствуют мировым стандартам, обусловлена 

необходимостью предоставления высококачественных услуг, снижением 

затрат, координацией персоналом, проведением маркетинговых 

исследований рынка гостиничных услуг. 

Опыт экономический деятельности последних лет в гостиничном 

хозяйстве Украины свидетельствует о медленном повышении 

качественных параметров оценки производительности труда 

предприятиями отрасли. Одновременно сегодня развивается сеть отелей 

и ресторанов высокой категории обслуживания, предоставляющих 

услуги размещения согласно требованиям мировых стандартов. 

Для повышения уровня конкурентоспособности гостиницы и 

рестораны должны постоянно вводить инновации, чтоб оставаться 

ведущими в своем сегменте и быть на два шага впереди конкурентов. 

Также нужно поощрять со-ореtion (cooperation + competition: 

сотрудничество + конкуренция), ведь гостиничный бизнес вынужден 

конкурировать и сотрудничать не только внутри отрасли, но и с теми, 

кто предлагает услуги аренды жилья, общежития, частного сектора. В 

основном сотрудничество ведется с туристическими фирмами, которые 

бронируют места для своих клиентов. В таких вопросах они должны 

действовать заодно как представители гостиничного бизнеса, 

одновременно поддерживая конкуренцию внутри отрасли. Одной из 

самых больших проблем гостиничного и в определенной степени 

ресторанного бизнеса является отсутствие рекламы. Следовательно, 

нужно ввести интересную рекламу на туристических сайтах, в 

турагентствах, что определенно снизит внешнюю конкуренцию. Для 

промоушена выгодным является спопсирование различных фестивалей, 

конкурсов. Интересные рекламные акции гостинично-ресторанной 

отрасли рекомендуется проводить в рамках сотрудничества в отрасли, 

что позволит существенно снизить фиксированные расходы, 

распределив их между всеми участниками.  
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Необходимо заметить, что развитие туризма при минимальных 

проверках государства, даст возможность лучшему развитию. 

Гостиничный и ресторанный комплекс является важнейшим элементов 

социальной сферы, который играет большую роль в повышение 

эффективности общественного производства и соответственно, как 

результат, приведет к росту жизненного уровня нселения.  
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ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФАХОВОЇ 

ЛЕКСИКИ ТУРИЗМУ 

 

Упродовж останньої чверті XX ст. туризм із стихійного явища 

перетворився на один із найпрестижніших видів відпочинку, доступний 

переважній більшості населення розвинених країн світу. Незважаючи на 

ґрунтовний аналіз туризму фахівцями різних галузей науки, це явище 

залишається недостатньо осмисленим у багатьох аспектах. Дослідження 
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історії виникнення та еволюції термінології сприятиме упорядкуванню 

та унормуванню усієї туристичної лексики.  

Спираючися на досвід вивчення історії формування суміжних 

терміносистем та беручи до уваги матеріали, засвідчені в 

лексикографічних джерелах, умовно виокремлюємо такі етапи розвитку 

української туристичної лексики: 

Перший етап – прототермінологічний – охоплює часовий 

проміжок до початку XIX ст. і свідчить про стихійність використання 

спеціальних лексичних одиниць.  

Ще з часів античності українська термінологія почерпнула перші 

прототерміни туризму, переважно грецького і латинського походження. 

Найчисельнішими лексико-семантичними групами були: а) лексеми на 

позначення перших мандрівників: номади, пілігрими, вандрівці, голіарди, 

ваганти, варивари, тогобочани та ін. б) лексеми на позначення перших 

засобів розміщення мандрівників: таверна, корчма, постоялий двір, 

трактир, мансіонес, госпіталь, госпіція тощо. Подорожі, ставши 

стрижнем культури давніх народів, лягли в основу формування поняття 

―туризм‖.  

В епоху Середньовіччя досить поширеним стає паломництво. 

Історичні факти свідчать про те, що вже в давнину паломники масово 

відвідували місця, де проводилися ті або ті релігійні заходи (свята й 

богослужіння) [5, с. 39]. Пізніше, у праці ―Словниця украінськоі (або 

Юговоі-Руськоі) мови‖ 1873 р., Фортунат Піскунов такі мандрівки 

називає прóщею (4, с. 99). Згодом до цього виду мандрівок додається 

місіонерство як різновид ―пізнавальних подорожей‖ [3, с. 142].  

Зародження екскурсійної діяльності припадає на кінець ХVІІ – 

початок ХVІІІ ст., коли у школах Англії, Франції, Німеччини, Австрії та 

інших країн, вивчаючи окремі дисципліни, учителі почали 

використовувати в роботі з учнями пішохідні прогулянки за межі міст. 

Спираючися на проаналізований фактичний матеріал, можемо 

констатувати, що лексика туризму почала формуватися задовго до того, 

як отримала статус професійної діяльності.  

Другий етап – початок розвитку терміносфери туризму (середина 

ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) – відзначається інтенсифікацією творення нових 

назв. Найголовнішим екстралінгвальним чинником у формуванні 

аналізованої термінолексики є розвиток у ХІХ ст. індустріального 

суспільства, поява залізничного транспорту та пароплавства, що заклало 

сприятливі умови для перетворення стихійного мандрівництва на 

організований туризм. 
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На переконання фахівців, туризм сформувався в середині ХІХ ст., 

а Томас Кук зробив вагомий внесок у його розвиток, зорганізувавши 

всередині країни декілька екскурсій, а потім у 1855 р. і першу 

закордонну поїздку в Париж на Всесвітню виставку. І французькі, й  

англійські джерела датують появу лексеми туризм в англійській мові 

початком XIX ст. (1805–1815 рр.), яка швидко поширилася світом, 

набувши статусу інтернаціонального терміна.  

Історичні процеси формування туристичної галузі в Україні 

нерозривно пов‘язані  з історією Австро-Угорщини та Росії. Терміни, 

залежно від території, творилися під впливом різних мов. Уперше 

широке знайомство жителів багатьох міст Російської імперії зі словами 

турист і туризм у спеціалізованих значеннях відбулося у кінці XIX на 

початку XX cт. і пов‘язане з утворенням у 1895 р. Російського туринг-

клубу у Петербурзі або Російського товариства туристів, що мало свої 

відділення в Києві, Одесі, Полтаві та інших містах України [1, с. 67]. 

В українській мові лексема туризм до другої половини ХІХ ст. не 

засвідчена. Проте у лексикографічних джерелах того часу знаходимо 

окремі прототерміни туризму:  житло, обночувати, оселя, прочане, 

проща; горничная, гостепріимный, гостить, постоялецъ, посѣщеніе, 

посѣтитель, путешественникъ, путешествіе, путешествовать, 

путникъ, странникъ.  

Третій етап – розвиток терміносфери туризму  (1918 – 1950 рр.) – 

характеризувався суперечливими процесами в усіх ланках життя 

суспільства і туристичної сфери зокрема.  

Оскільки екскурсійна робота визначалася як одна з основних у 

мережі політичної освіти та вихованні трудящих мас, термінологія 

туризму у цей період поповнювалася переважно термінами екскурсійної 

справи, як-то: екскурсійна станція, екскурсійна комуна, екскурсійна 

секція, екскурсійна група, пішохідна екскурсія тощо.  

У зв‘язку з діяльністю Всесоюзного добровільного товариства 

пролетарського туризму і екскурсій, що було головною туристичною 

організацією СРСР із 1930 до 1936 р., на початку 30-х рр. ХХ ст. сталася 

широка експансія слів туризм і турист в українську мову. У цей час 

ішла масова пропаганда досягнень соціалістичного будівництва в країні. 

У потужний агітаційний апарат додали і туризм, як один із ключових 

засобів впливу на людей [2, с. 75]. 

Значний вплив на формування туристичної термінології належить 

тогочасним періодичним виданням, зокрема у 1929 – 1941 рр. серед 

спеціалізованої літератури особливе місце посіли публікації, присвячені 



«Емерджентність економічних систем у сфері управління  
суспільним розвитком» 

 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

18-19 квітня 2018 р., м. Черкаси 

255 

питанням туризму: ―Всесвітній турист‖ (1928 – 1930 рр.), ―На суші і на 

морі‖ (1929 – 1941 рр.)  

Хоча у цей період галузь перебувала на шляху формування, у 

деяких лексикографічних джерелах туристична термінологія спорадично 

прослідковувалася. Серед найвідоміших, що містять туристичну 

лексику, ―Словник чужих слів, що вживаються в українській мові‖ 

З. Пиптенка (1918 р.), ―Словник української мови‖ Д. І. Яворницького 

(1920 р.), ‖Украінсько-російський словник‖ О. Ізюмова (1930 р.). 

Тогочасна лексика туризму ставала широко відомою завдяки 

періодичним виданням та науковим працям, що певною мірою відбивали 

сам процес творення галузевих термінів. 

Четвертий етап – активне формування термінолексики туризму 

(50-ті – 80-ті рр. ХХ ст.) – відзначений набуттям туризмом у світі 

масового, індустріального характеру. Туризм набирав обертів, ставав 

масовим популярним явищем.  

У 1960 – 1970-ті рр. часто постає питання про уніфікування 

термінології у сфері географії туризму, що було потрібним для 

остаточного визначення її предмета і меж дослідження. У цей час до 

активного професійного вжитку входять терміни рекреаційна географія, 

географія туризму, рекреаційний комплекс, а також термін галузь 

туризму на позначення системи забезпечення туризму. 

Туристичну лексику ХХ ст. фіксують і лексикографічні джерела: 

екскурсант, внутрішній (національний) туризм, іноземний туризм; 

міжнародний туризм; туристський маршрут, туристське 

спорядження, туристська база, туристські карти тощо. 

Найхарактернішою рисою цього періоду стало осмислення й 

виокремлення туризму в самостійний інститут правового регулювання з 

розвиненою системою родо-видових лексичних одиниць для його 

обслуговування.  

П’ятий етап – інноваційні процеси та інтеграційний поступ 

терміносфери туризму (90-ті роки ХХ ст. − початок ХХІ ст.) – 

позначений докорінними змінами, пов‘язаними з соціальною 

переорієнтацією самої галузі: зникла чи стала не актуальною частина 

туристичної лексики, що стосувалася радянського профспілкового 

туризму: радянська профспілкова туристична організація, відомчий 

(профспілковий) туризм, радянський туризм, радянський турист, похід 

піонерів тощо), фахова терміносфера поповнюється разом із новими 

поняттями та явищами і їх найменуваннями: воєнний туризм, 

волонтерський туризм, інтернет-туризм, онлайн-путівник, безвізовий 
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режим (безвіз), біометричний паспорт тощо. Це найпродуктивніший 

щодо насичення туристичної терміносистеми новими лексичними 

одиницями період.  

Отже, аналіз розвитку термінології туризму уможливив виділити 

5 етапів її еволюції та формування, кожен із яких під упливом суспільно-

політичних перетворень вносив свої корективи у становлення 

лексичного складу того чи того періоду, таким чином сприявши 

розвиткові досліджуваної терміносистеми.  
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СЕКЦІЯ 6 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

БИЗНЕСА С УЧЕТОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В 

УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ГРУЗИИ И 

УКРАИНЫ) 

 

В современных условиях актуальной является объективная 

необходимость развития инвестиционной деятельности, направленной 

на создание привлекательной инвестиционной производственной среды, 

что приведет в последствие к значительному региональному 

экономическому росту. 

Процесс региональной интеграции является сложным экономико-

политическим феноменом, который развивается на основе 

интенсификации экономических взаимоотношеии. 

Автором проанализированы условия углубления экономической 

глобализации и изучены соответствующие статистические данные. В 

ходе работы были выделены перспективные отрасли для 

инвестирования. Для улучшения инвестиционного климата между 

странами разработаны (на основе анализа) следующие ннеобходимые 

мероприятия, как:усовершенствование нормативно-правовой базы, 

упрощение судебных процессов, материальная заинтересованность 

иностранных инвесторов, привлекательность протекающих прцессов, 

современные подходы управления инвестиционной деятельностью, 

развитие соответствующей инфраструктуры, обзятельство 

созданиясоответтвующих институции инвестиционных проектов и 

обязательство информирования потенциальных инвесторов о 

сложившихся между государствами отношениях. 
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О протекании вышеизложенных процессов можно судить на 

примере Евросоюза, где классическим примером и как бы позитивным 

эффектом углубления интеграционных процессов является создание 

единого валютно-экономического союза. 

Исследования, проводимые в области привлечения иностранных 

инвестиций, показали, что существуют два радикально отличающихся 

друг от друга подхода: некоторые государства, с целью поддержать 

приток иностранных инвестиций, создавая различные льготы, стараются 

добиться желательных результатов (напр., освобождение от налогов, 

целый ряд привилегии и социальные права и т.д.); другие государства 

стараются создать такой инвестиционный климат, который окажется 

приемлемым как для внутренних, так и для внешних (иностранных) 

инвестиций. Ни для кого не секрет, что эффективная инвестиционная 

политика – это нужный атрибут рыночных отношений. 

Актуальной является необходимость создания равноправных 

условий для местных и иностранных инвесторов на основе 

определенных законодательных актов. Естественно, во время 

проведения инвестиционной политики должны быть учтены такие 

показатели как трудовые, ресурсно-сырьевые, инновационные, 

финансовые, инфраструктурные и др. 

Анализ текущего состояния экономик наших двух стран показал, 

что прямые иностранные инвестиции могут повысить темпы развития и 

сделать еще более привлекательным такие секторы государственного 

развития, как: энергетика, транспортная инфраструктура, туризм, 

сельское хозяйство и производство пищевых продуктов.  

Одним из эффективных направлений в привлечении инвестиций 

является создание инфраструктуры рынков капитала ( и в частности 

фондовые рынки). К сожалению в Грузии фондовый рынок находится 

т.н. парализованном состоянии и бизнесменов есть два пути (кроме 

собственных средств) привлечения капитала, и в частности это – 

кредиты, полученные у банков и от частных лиц. Первый из них 

характеризуется тем, что более доступен (14-24%), а второй –очень 

дорогое удовольствие (24-36%).  

Необходимо отметить, что существующая между Украиной и 

Грузией договорно-правовая база включает в себя более 100 

двусторонних и многосторонних договорѐнностей и регулирует 

практически все сферы сотрудничества между двумя странами. 

Одной из приоритетных направлений взаимосотрудничества 

между Грузией и Украиной являются развитие региональных 
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транспортных и энергетических проектов. Плодотворно развиваются 

отношения и в сфере туризма. Наряду с этими проектами, между 

нашими двумя государствами развивается очень тестное культурно- 

гуманитарное сотрудничество. Налажены прямые научно-

образовательные связи между ведущими университетами двух стран; 

оформлены взаимовыгодные соглашения о сотрудничестве высших 

учебных заведений наших стран.  

В Парламенте Грузии существует так называемая дружеская 

группа, которая координирует работу с Верховной Радой Украины. В 

результате сотрудничества весьма плодотворно осуществляются 

деятельность в таких сферах, как банковско-финансовая, сельское 

хозяйство, здравоохранение, промышленность в целом, решение 

вопросов в делах спорта и молодежи, осуществление региональных и 

инфраструктурных проектов и т.д. 

Нужно отметить, что Украина является одной из важнейших 

торговых партнѐров Грузии. Между нашими двумя государствами 

действует режим свободной торговли, который с правовой точки зрения 

регулируется как в двустороннем так и многостороннем формате.  

Нахождение правильных и взаимовыгодных способов 

привлечения капитала в экономики Украины и Грузии, учитывая опыт 

высокоразвитых стран и предъявляемых Евросоюзом требований, будет 

способствовать эффективному развитию наших двух стран в целом. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються у нашій 

державі в останні роки засвідчують необхідність більш системного 

погляду на дослідження проблематики економіко – правового 

регулювання медичної діяльності. 

Сучасний стан справ у сфері охорони здоров'я є край важким, 

адже фінансування закладів охорони здоров'я не забезпечує якісних 

медичних послуг населенню, що спричиняє підвищення смертності та 

зменшення рівня тривалості життя населення. Ефективне реформування 

системи фінансування охорони здоров'я і впровадження страхової 

медицини в умовах хронічного дефіциту бюджету неможливе без 

оновлення методів розміщення і використання державних коштів у цій 

сфері. Мова йде про те, що за нагальної необхідності збільшення обсягів 

фінансування охорони здоров'я не менш важливим є посилення уваги до 

розвитку ефективних методів їх використання. Одним із таких методів є 

розробка і реалізація цільових програм розвитку в галузі охорони 

здоров‘я. Вони слугують важливим інструментом адміністративно – 

правового регулювання розвитку як всієї галузі охорони здоров‘я, так і 

бюджетним фінансуванням, що в свою чергу дозволить ефективніше та 

раціональніше використовувати кошти на якісні перетворення в 

медичній діяльності. Тому в умовах обмеженості бюджетних коштів 

цільові програми у галузі охорони здоров'я набувають усе більшого 

значення. 

Дослідження показали, що лише за останні десять років в Україні 

розроблено та затверджено більше п‘ятнадцяти таких цільових програм, 

в тім числі: 

– державна цільова програма «Цукровий діабет» на 2009–

2013 роки; 

– загальнодержавна програма імунопрофілактики та захисту 

населення від інфекційних хвороб на 2007– 2015 роки; 

– державна програма розвитку системи надання медичної 

допомоги хворим нефрологічного профілю на 2006–2010 роки; 

– загальнодержавна програма боротьби з онкологічними 

захворюваннями на 2007–2016 роки; 



«Емерджентність економічних систем у сфері управління  
суспільним розвитком» 

 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

18-19 квітня 2018 р., м. Черкаси 

261 

– державна програма створення єдиної системи надання екстреної 

медичної допомоги на період до 2010 року; 

– загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-

інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на 

СНІД на 2009–2013 роки; 

– загальнодержавна програма протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2007–2011 роки; 

– державна цільова соціальна програма "Трансплантація" на 

період до 2012 року; 

– державна програма "Дитяча онкологія" на 2006–2010 роки; 

– державна програма "Репродуктивне здоров‘я нації" на період до 

2015 року; 

– державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і 

судинно-мозкових захворювань на 2006–2010 роки; 

– державна цільова програма «Здоров‘я – 2020 р.: український 

вимір» [1]. 

Очевидно, що у рамках державних програм реалізується принцип 

програмно - цільового управління, що дозволяє сконцентрувати увагу на 

пріоритетних напрямах та здійснювати комплексний підхід до 

розв'язання найбільш актуальних проблем охорони здоров'я на основі 

міжгалузевої конкуренції. Використання программно - цільового підходу 

в системі охорони здоров'я полягає в переході від принципу утримання 

лікувальних установ до принципу отримання конкретних результатів від 

використання бюджетних коштів. За такого підходу усі видатки з 

бюджету затверджуються у вигляді бюджетної програми, яка має мету, 

виконавців та критерії оцінки їх діяльності, що затверджено в паспорті 

програми. Метою впровадження програмно - цільового підходу є 

забезпечення зв'язку між обсягами виділених бюджетних коштів та 

ефективністю їх використання на основі визначених показників. Основні 

завдання державного фінансування охорони здоров'я у формі державних 

програм лежать у площині: 

– посилення захисту від фінансових ризиків, забезпечення більш 

оптимального розподілу ресурсів на систему охорони здоров'я; 

 – забезпечення справедливого використання і надання медичних 

послуг з урахуванням потреби в них, підвищення рівня прозорості і 

підзвітності системи охорони здоров'я перед населенням.  

Протягом терміну реалізації бюджетних програм їх 

відповідальний виконавець забезпечує цільове та ефективне 

використання бюджетних коштів. Існує чотири джерела фінансування 
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державної цільової програми: державний бюджет, місцеві бюджети, 

міжнародні організації, гуманітарна допомога. Таким чином, зростає 

прозорість процесів надання і використання бюджетних коштів, 

підвищується контрольованість діяльності розпорядників коштів в 

процесі досягнення цілей, а також посилюється зв'язок між завданнями 

розпорядників коштів та цілями бюджетного фінансування. 

Проведений аналіз виконання цільових програм показав, що 

однією з найбільш масштабних у ці роки була Міжгалузева комплексна 

програма "Здоров'я нації" на 2002−2011 рр., розроблена на виконання 

Указу Президента України від 8.08.2000 р. № 963 "Про додаткові заходи 

щодо поліпшення медичної допомоги населенню України". В основу 

Програми було покладено принципи Всесвітньої організації охорони 

здоров'я. Вона спрямована на: задоволення потреб громадян щодо 

охорони здоров'я, забезпечення їх прав на якісну і доступну медико - 

санітарну допомогу, створення умов для формування здорового способу 

життя, поліпшення демографічної ситуації, збереження та зміцнення 

здоров'я населення, підвищення якості та ефективності медико - 

санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості та прав 

громадян на охорону здоров'я. На виконання постанови КМУ від 

10.01.2002 № 14 "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми 

"Здоров'я нації" на 2002−2011 роки" були розроблені відповідні обласні 

комплексні програми. Нині на продовження зазначеної програми 

реалізується Загальнодержавна програма "Здоров'я − 2020: український 

вимір", спрямована на:  

профілактику неінфекційних захворювань та формування 

усвідомленого та відповідального ставлення населення до власного 

здоров'я та особистої безпеки, скорочення соціальної нерівності, 

проведення заходів спрямованих на зниження основного тягаря хвороб, 

посилення потенціалу системи охорони здоров'я; 

формування міжсекторального підходу для підвищення 

ефективності заходів з їх профілактики та формування здорового 

способу життя;  

оптимізацію організації та фінансування системи охорони 

здоров'я [2].  

Крім цього, уряд реалізує 28 цільових регіональних програми, у 

рамках яких за рахунок коштів Державного бюджету України регіони 

забезпечуються імунобіологічними препаратами, тест - системами для 

діагностики донорської крові, медикаментами для хворих на цукровий 

діабет тощо. Регіональні програми охорони здоров'я формують основу 
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муніципальних програм, що містять показники обсягу діяльності установ 

охорони здоров'я та їхнього фінансування на муніципальному рівні. 

Органи виконавчої влади всіх рівнів контролюють виконання 

відповідних програм.  

У цьому контексті особливо важливим є оцінка результативності 

програми з огляду на поставлені цілі й очікувані результати, тому що це 

дає можливість оцінити дотримання цільового використання і обсягів 

виділених та освоєних коштів державного бюджету і позабюджетних 

джерел. 

Фахівці Інституту демографії та соціальних досліджень, 

проаналізувавши теоретичні основи формування державних програм, 

дійшли висновку про їх високу потенційну ефективність. Однак, 

дослідивши ефективність реалізації окремих державних програм в 

Україні, зокрема у сфері охорони здоров'я, зроблено невтішний висновок 

про їх невисоку ефективність через нестачу фінансування. Наприклад, на 

реалізацію загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ 

- інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ - інфікованих і хворих 

на СНІД на 2009−2013 роки, було витрачено значну суму коштів, проте 

не стільки з бюджету, скільки з міжнародної допомоги, насамперед, 

гранту Глобального фонду [3].  

Крім того, у зв'язку з недостатнім фінансуванням з Держбюджету 

установ Державної пенітенціарної служби України, виконання заходів, 

вищеназваної програми становило лише близько 20 %, а невиконання 

цих заходів призводить до порушення конституційних прав хворих 

ув'язнених та засуджених. 

Звіт про реалізацію Державної програми "Репродуктивне здоров'я 

нації" на період до 2015 р., свідчать про лише часткове виконання її 

заходів також через недостатність фінансування.  

Окрім цього, дані органів прокуратури свідчать про факти 

нецільового використання бюджетних коштів. Так, перевірка 

Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення 

від інфекційних хвороб на 2009−2015 роки, здійснена співробітниками 

прокуратури виявила, що 63 млн грн бюджетних коштів було 

розкрадено. До кримінальної відповідальності притягнуто 11 службових 

осіб МОЗ та 3 службові особи ТОВ "Інтерфарм" [4]. Причинами такого 

стану слугували: 

− недодержання державними замовниками вимог законодавства в 

частині відсутності чітко визначених завдань і заходів, які передбачені 

для виконання в межах програми, термінів їх виконання, річних обсягів 
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фінансування, відповідальності виконавців, результативних показників 

реалізації;  

− невідповідність інформації у різних міністерствах та відомствах, 

що веде до дублювання окремих завдань і заходів;  

− відсутність реальних джерел фінансування.  

Проведений аналіз показує, що формування державних програм 

здійснюється з низкою суттєвих методичних недоліків, основними з яких 

є нечітко сформульовані мета і завдання, які орієнтовані на процес, а не 

на досягнення результату. Більшість показників стосуються затрат, які 

визначено загалом для програми, а не в розрізі для окремого завдання, 

що ускладнює аналіз ефективності впровадження програми та її 

фінансування. Щодо інших недоліків, то в окремих програмах взагалі 

відсутня інформація щодо аналізу результатів, в паспортах програм 

відсутній опис статей видатків, переважно відсутня інформація щодо 

переліку підпорядкованих МОЗ України установ та інституцій, які 

отримують фінансування в рамках відповідної бюджетної програми. 

Таким чином, спираючись на вкрай низькі фактичні показники 

фінансування державних програм порівняно із плановими значеннями та 

їх негативні соціальні наслідки, переконуємося, що Державні цільові 

програми у сфері охорони здоров'я носять переважно декларативний 

характер. Причиною цього, на нашу думку є відсутність чіткого 

визначення виконавців, а також їх відповідальності за конкретні заходи. 

Складний фінансовий стан у бюджетній сфері вимагає 

концентрації коштів на пріоритетних напрямах, що є найбільш 

соціально - значущими, зокрема, на впровадженні загальнообов'язкового 

державного соціального медичного страхування. Замість реалізації 

великої кількості програм, що не фінансуються або фінансується лише 

частково, необхідно сконцентруватися на нагальному завданні − 

гарантування надання громадянам якісної і безоплатної медичної 

допомоги (медичних послуг) та забезпечення її оплати за рахунок 

страхових виплат за договорами загальнообов'язкового соціального 

медичного страхування. Реалізувати це завдання можливо шляхом 

розробки і реалізації Програми державного медичного страхування, яка 

повинна містити: вихідні та цільові показники стану галузі охорони 

здоров'я, показники ефективності діяльності медичних установ, обсяги їх 

фінансування за рахунок бюджетних коштів та внесків в рамках 

обов'язкового медичного страхування, заходи щодо підвищення 

ефективності роботи установ охорони здоров'я, перелік медичних 

послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення, що 



«Емерджентність економічних систем у сфері управління  
суспільним розвитком» 

 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

18-19 квітня 2018 р., м. Черкаси 

265 

надаються закладами охорони здоров'я застрахованим особам за рахунок 

страхових виплат, здійснених страховиками та безкоштовно (за рахунок 

бюджету), перелік захворювань і станів хворих і категорій громадян, 

надання медичної допомоги яким здійснюється безкоштовно.  
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КІБЕРТЕРОРИЗМ ЯК ГЛОБАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Глобалізація інформаційних процесів, сучасний розвиток 

економічних відносин, насиченість їх новими інформаційними та 

телекомунікаційними технологіями, інформатизація таких життєвих 

сфер суспільства, як комунікації, енергетика, транспорт, системи 

зберігання газу та нафти, фінансові та банківські системи, 

водопостачання, оборона та національна безпека відкрили вражаючі 

можливості для прогресивного розвитку людства, але й одночасно 

викликали ряд якісно нових глобальних загроз.  

Найбільш яскраво результати сучасного процесу розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій проявляються в сфері 

побудови й використання кіберпростору. У зв'язку з цим, регулювання 

сучасних суспільних відносин в інформаційній сфері, серед яких 

http://moz.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/244717787
http://blog.liga.net/user/gsmityuh/article/9213.aspx
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найпоширенішими є доступ до інформаційних баз даних та їх 

використання, стають одним з найбільш актуальних завдань сучасного 

законодавства й права. 

Фахівці у боротьбі з міжнародним тероризмом стурбовані 

можливістю використання інформаційно-комунікаційних технологій 

(далі – ІКТ) для серйозного удару по об'єктах критичної інфраструктури, 

що може призвести до тяжких наслідків та кровопролиття. Такі дії в 

системі міжнародної безпеки кваліфікуються як «кібертероризм», або 

«комп'ютерний тероризм». 

Визначити поняття «комп‘ютерний тероризм» є досить складним 

завданням, оскільки нелегко встановити чіткі межі для того, щоб 

відрізняти його від інформаційної злочинності. Інша складність полягає 

в тому, що необхідно висвітлити особливості цієї конкретної форми 

тероризму [1]. 

Саме поняття «кібертерроризм» сформовано злиттям двох слів: 

«кібер» («кіберпростір») і «тероризм». У вітчизняній літературі дедалі 

частіше зустрічаються терміни «віртуальний простір», «віртуальний 

світ», що визначаються як комп‘ютерне моделювання інформаційного 

простору, в якому є певні види об‘єктів або символічне подання 

інформації. 

Основна тактика кібертероризму полягає у забезпеченні того, щоб 

конкретний кіберзлочин мав небезпечні наслідки, широкий громадський 

резонанс і створював атмосферу постійної загрози повторення не 

визначивши конкретну мету. Кібертероризм орієнтований на 

використання різних форм і методів вимкнення інформаційної 

інфраструктури держави або використання інформаційної 

інфраструктури для виникнення ситуації, що створює катастрофічні 

наслідки для суспільства. 

Виходячи з основної концепції тероризму та її поєднання з 

визначенням віртуального простору, можемо сформувати наступне 

визначення кібертероризму, як складної системної дії, що проявляється в 

навмисному, політично вмотивованому нападі на інформацію, що 

обробляється комп‘ютерною мережею чи системою, що загрожує життю 

або здоров'ю людей чи створює інші тяжкі наслідки з метою порушення 

громадської безпеки, залякування населення чи провокації військового 

конфлікту.  

Один із способів кібертероризму - це політично вмотивована 

атака на інформацію. Вона проявляється у прямому управлінні 

суспільством шляхом постійного залякування, загрози насильством, 
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збереження стану постійного страху з метою досягнення певних 

політичних або інших цілей, примушування до певних дій, привернення 

уваги до особистості кібертерориста чи терористичної організації, яку 

він представляє. 

Кібертерористи також підтримують свою діяльність іншими 

злочинами, скоєними через Інтернет, наприклад, вони мають доступ до 

баз даних кредитних карток або здійснюють різні форми вигідного для 

них шахрайства. ІКТ також полегшують та спрощують безліч дій 

терористів та транснаціональних злочинних груп - від фінансування до 

створення необхідних документів. За допомогою комп‘ютерних 

технологій організовані злочинні угруповання здатні створювати будь-

які ідентифікаційні документи, документи, що свідчать про здійснення 

різних фінансових чи банківських операцій, що служить прикриттям для 

їхньої діяльності. 

Кібертероризм такий же великий, як і міжнародний тероризм, 

пише Дейв Клементе, міжнародний експерт із питань безпеки від 

Chatham House, але він є більш підступним. Це не бомба, що кинута на 

вулицю чи в трубу, це така дія що має набагато більше прихованих 

«закадрових» моментів. Ви не знаєте, хто на вас атакує, ви не можете 

оцінити зразу шкідливі наслідки для безпеки держави її економіки чи 

суспільства [2]. Кібератаки можуть бути досить простими, наприклад, 

шкідливе програмне забезпечення, що завантажене з електронного 

листа, але наслідки таких дій можуть бути дуже складними від 

викрадення таємної чи конфіденційної інформації, до порушення роботи 

інфраструктури забезпечення життя конкретного соціуму. 

Привабливість кібертероризму для сучасних терористів 

проявляється з різних причин:  

по-перше, це досить незначні фінансові витрати, на відміну від 

традиційних терористичних методів роботи. Усе, чого потребує 

терорист, це персональний комп‘ютер та онлайн-з‘єднання. Терористам 

не потрібно купувати зброю та вибухові речовини, достатньо створити 

та доставити комп‘ютерні віруси через телефонну лінію, кабель або 

бездротовий зв‘язок; 

по-друге, кібертероризм є більш анонімним, ніж традиційні 

терористичні методи. Як і багато інших Інтернет-серферів, терористи 

використовують онлайн-псевдоніми – «імена екранів» чи вхід на веб-

сайт як невідомий «гостьовий користувач», завдяки чому 

правоохоронним структурам та поліції ускладнюються завдання їх 
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ідентифікації. В кіберпросторі немає ніяких фізичних бар'єрів, таких як 

контрольно-пропускні пункти, кордони, металошукачі, митники тощо;  

по-третє, різноманітність і кількість цілей є невичерпними – від 

комп‘ютерів та комп‘ютерних мереж урядів, приватних осіб, 

комунальних підприємств, приватних авіакомпаній до інфраструктур, 

таких як електромережі та служби екстреної допомоги; 

по-четверте, кібертероризм може проводитися дистанційно, без 

спеціальної фізичної підготовки, психологічних інвестицій, ризику 

смертності та подорожей, що значно полегшує терористичним 

організаціям набір послідовників; 

по-п‘яте, кібертероризм через ІКТ може вплинути на більшу 

кількість людей, ніж традиційні терористичні методи, тим самим 

посилюючи тиск на суспільство задля досягнення поставленої мети. 

Фактично на сьогоднішній день кіберпростір надав можливість 

проводити «асиметричну війну», де окремі виконавці (екстремісти, 

терористичні групи, кіберзлочинці), мають можливості заподіяти шкоду 

благополуччю всієї нації. 

Підводячи підсумки короткого огляду даної проблематики, слід 

констатувати той факт, що до кінця ХХІ століття кібертероризм стане 

головною зброєю для ведення війни – нової війни де воюватимуть не 

професійні військові, а особи, що використовують комп‘ютерний код.  

Література: 

1. Post, J.M. (2005), "The New Face of Terrorism: Socio-Cultural 

Foundations of Contemporary Terrorism", Behavioral Sciences & the Law, 

Vol. 23, No. 4. 

2. Gordon, S. & Ford, R. (2002), "Cyberterrorism?", Computers & 

Security, Vol. 21, No. 7. 
 

 
 

Трушкіна Н.В. 

к.е.н. 

Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ) 

 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В 

УКРАЇНІ 

 

На сучасному етапі виникла необхідність пошуку якісно нових 

підходів до організації та регулювання діяльності в сфері електронної 
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комерції. І, в першу чергу, це стосується вдосконалення нормативно-

правового забезпечення розвитку цієї сфери.  

Як показує аналіз та узагальнення діючих законодавчих і 

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері 

електронної комерції в Україні, більшість документів не 

кореспондуються один з одним, відсутня їх відповідність сучасним 

умовам господарювання. Так, у Законі України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» не прописано процедури 

застосування електронних договорів і комерційних електронних 

повідомлень як виду електронних документів. У главі 20 Господарського 

кодексу України нічого не сказано про укладення господарських 

договорів в електронній формі. 

Однак у національному законодавстві є спроби забезпечення 

реалізації механізмів розвитку електронної комерції. Наприклад, у главі 

16 Цивільного кодексу України визначено, що правочин може вчинятися 

усно або в письмовій (електронній) формі.  

У прийнятому Законі України «Про електронну комерцію» на 

законодавчому рівні регулюється сфера інтернет-торгівлі та 

використання електронних грошей. Це має сприяти систематизації та 

вдосконаленню чинного національного законодавства у сфері 

електронної комерції, формуванню та впровадженню єдиного підходу до 

державного регулювання суспільних відносин, що виникають при 

дистанційному укладанні правочинів з купівлі-продажу товарів та/або їх 

постачання, виконання робіт і надання послуг із застосуванням 

інформаційно-телекомунікаційних систем і цифрових технологій. 

Слід зазначити, що на даний час багато наукових публікацій 

присвячено проблемам недосконалості чинної нормативно-правової бази 

щодо регламентації господарської діяльності в сфері електронної 

комерції та шляхам їх вирішення. Наприклад, О. Зубатенко стверджує, 

що вжитий у Законі України «Про електронну комерцію» термін 

«електронна комерція» не зовсім вдалий, оскільки містить термін 

«комерція», який взагалі не визначено законодавством України. 

Застосування поняття «електронна комерція» не розкриває суті, звужує 

предмет правового регулювання лише до електронної торговельної 

діяльності (інтернет-торгівлі), хоча у даному законі врегульовано 

значний масив відносин, пов‘язаних із веденням взагалі господарської 

комерційної діяльності із застосуванням інформаційно-

телекомунікаційних систем [1, с. 33]. 
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На думку Ю. Білявської, «…на сьогоднішній день не розроблено 

інструментів фіскальної політики у сфері електронної комерції, 

відсутній механізм врегулювання спорів» [2, с. 338].  

Як зазначає З. Задорожний, «…Більшість нормативно-правових 

актів була прийнята у різні періоди та не висвітлює у повному обсязі 

необхідні підходи та правила, на підставі яких повинна 

регламентуватися електронна комерція. Значна частина нормативно-

правових актів містить застарілі поняття, в окремих випадках норми 

чинного законодавства не узгоджуються…» [3, с. 124]. 

В. Мілош пропонує вдосконалити насамперед зміст Закону 

України «Про електронну комерцію» в частині: «поширення сфери його 

дії на інші сегменти сфери електронної комерції, окрім сегментів B2B і 

B2C; термінології (коригування нормативних термінів); регламентації 

загального порядку укладання електронного договору та доповнення 

його положеннями про спеціальні процедури укладення договорів (через 

електронні біржі, аукціони тощо), які взагалі законодавець обійшов 

увагою…» [4, с. 96].  

У роботі [2] Ю. Білявською запропоновано доцільність розробки 

та затвердження Інформаційного кодексу України.  

Отже, у результаті дослідження встановлено, що незважаючи на 

деякі позитивні кроки у законодавстві України з регулювання діяльності 

у сфері електронної комерції, все ж таки існують проблеми недостатньо 

ефективного нормативно-правового забезпечення у цій галузі.  

Тому з метою активізації розвитку електронної комерції 

необхідно внести зміни і доповнення в деякі законодавчі та нормативно-

правові документи, а саме включити: 

 у Закон України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» – термін «електронний договір» як вид електронного 

документа, порядок укладення електронних договорів, що відповідатиме 

ст. 11 «Порядок укладення електронного договору», ст. 15 «Зберігання 

електронних документів» і ст. 16 «Час відправлення та отримання 

електронного документа (повідомлення)» Закону України «Про 

електронну комерцію»; 

 у Господарській кодекс України – процедуру організації та 

здійснення збуту продукції із застосуванням сучасних інформаційно-

комунікаційних систем та електронних платформ як інструменту 

цифрової економіки; 
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 у Цивільний кодекс України – порядок укладення електронних 

договорів (глава 16 «Правочин») і фінансові інструменти електронних 

платежів (глава 74 «Розрахунки»). 

При цьому зміст Закону України «Про електронну комерцію» 

доцільно розширити інституційними механізмами організації процесу 

збуту продукції дистанційним способом і діяльності інтернет-магазинів. 

Реалізація вищеперелічених пропозицій щодо вдосконалення 

діючого законодавства України з питань регулювання розвитку 

електронної комерції дозволить: 

 спростити ведення малого та середнього бізнесу за допомогою 

інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій;  

 активізувати діяльність інтернет-магазинів і підвищити рівень 

їх конкурентоспроможності; 

 ефективно організовувати та здійснювати процедури інтернет-

торгівлі; 

 застосовувати ефективні фінансові технології й інструменти 

реалізації продукції;  

 поліпшити інвестиційний клімат та залучити кошти іноземних 

інвесторів;  

 розширити ринки збуту в умовах глобалізації;  

 максимально гармонізувати та наблизити національну 

законодавчу базу до правового законодавства ЄС та інтеграції в 

європейське інформаційне середовище. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Головною метою забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства є досягнення максимальної стабільності його 

функціонування та створення умов для подальшого розвитку шляхом 

попередження внутрішніх і зовнішніх загроз економічним інтересам. 

Найбільш помітний і значний вплив на формування фінансово-

економічноїї безпеки підприємства здійснює держава. Використовуючи 

прямі і непрямі важелі втручання, вона створює і регулює економічні 

умови діяльності підприємств, які призначені для захисту економічних 

інтересів держави і його національної економіки. 

Державне регулювання діяльності підприємств незалежно від 

форми власності на засоби виробництва здійснюється за допомогою 

правових, економічних і соціальних заходів. До прямого державного 

регулювання відносяться розробка державою нормативних актів, 

положень, заходів, що надають безпосередню дію на діяльність суб'єктів 

ринкових відносин. В рамках прямого державного регулювання 

основним інструментом регулювання економічних умов діяльності 

підприємств є ухвалення законів і документів законодавчого характеру. 

Особливо важливими для підприємств є законодавчі і нормативні акти з 

питань оподаткування, інвестиційної діяльності, організаційно-правових 

форм діяльності.  

Державне регулювання в кожній сфері має на меті дотримання 

певних інтересів. При цьому слід зазначити, що інтереси держави і 

підприємства не завжди співпадають. Внаслідок неспівпадання 

державних інтересів і інтересів окремого підприємства або групи 

підприємств, сформованої по ряду ознак (наприклад, галузева 

приналежність або регіональне розташування, форма власності, 

організаційно-правова форма діяльності, масштаб діяльності і т.п.), 

можна стверджувати, що державне регулювання діяльності підприємств 

має як позитивні, так і негативні прояви. Відповідно, ті або інші види 

державного регулювання діяльності підприємств позитивно або 

негативно впливають на фінансово-економічну безпеку підприємства. 
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Особливо відчутно негативний вплив державного регулювання на 

фінансово-економічну безпеку для підприємств недержавного сектора, 

оскільки держава не несе відповідальності за результати їх діяльності, 

незалежно від того, чи є низькі або негативні результати діяльності 

слідством неефективного менеджменту або викликані негативним 

впливом державного регулювання діяльності підприємств.  

Нормативно-правова база системи безпеки фірми представлена 

різними інституціональними рівнями: міжнародним, національним, 

локальним: міжнародний - Міжнародні нормативні акти і угоди, 

прийняті міжнародними організаціями, союзами держав і нарадами 

(ООН, ЄС, СНД, Хельсинська нарада, ін.), міждержавні угоди. 

Національні закони та інші нормативні акти окремих держав; 

національний - Кодекси та закони України, Укази Президента України, 

Постанови ВР України, Постанови КМ України, нормативні акти 

місцевих органів влади; локальний - Статут фірми, положення фірми, які 

регулюють режим її діяльності, накази і розпорядження Президента 

(директора) фірми, службові інструкції тощо. 

З точки зору послідовного застосування принципу законності, в 

організації системи безпеки підприємства вирішальне значення має 

національне законодавство. Підприємство для захисту власних 

економічних інтересів може використовувати велику низку законів та 

інших державних нормативних актів. Передусім це - Конституція 

України, норми якої є нормами прямої дії. З точки зору економічної 

безпеки, важливе значення має ст. 13 Конституції України, яка гарантує 

рівність прав суб‘єктів права власності і господарювання, а ст. 42 

забезпечує захист конкуренції у підприємницької діяльності, обмежує 

монопольну діяльність. Широке коло питань економічної безпеки 

суб‘єкта господарювання забезпечується Кодексами України: 

Цивільним, Кримінальним, Господарським, Податковим, Про працю, 

Морським, Повітряним та ін. 

Більшість положень Конституції України і кодексів більш 

детально визначено окремими законами. З точки зору фінансово-

економічної безпеки фірми, в першу чергу, важливе значення мають 

наступні Закони України: Про власність; Про захист економічної 

конкуренції; Про зовнішньоекономічну діяльність; Про інформацію; Про 

науково - технічну інформацію; Про авторське право і суміжні права; 

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг; Про охорону прав на 

промислові зразки; Про охорону прав на винаходи і корисні моделі 

тощо. 
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Основними функціями держави в контексті регулювання питань 

фінансово-економічної безпеки суб‗єктів підприємництва в Україні є: 

захист прав власності, забезпечення вільного підприємництва, 

стимулювання ділової активності, боротьба з монополістичними 

тенденціями, забезпечення законності та правопорядку в господарській 

сфері, регулюванні грошового обігу, зовнішньоекономічній діяльності. 

Окрім указаних вище функцій, пов‗язаних з питаннями фінансово-

економічної безпеки суб‗єктів підприємництва, держава виконує ще ряд, 

а саме: сертифікацію, стандартизацію, патентування, квотування. 

З метою створення системного підходу до захисту економічних 

інтересів економічних суб`єктів  у 1997 р. Верховною Радою України 

було прийнято Концепцію національної безпеки України, де визначено 

основи її функціонування, об‗єкти та принципи, загрози, основні 

напрями державної політики. Деякі аспекти, що стосуються фінансової 

безпеки суб‗єктів підприємництва висвітлює Господарський кодекс 

України. Питання забезпечення фінансової безпеки держави, 

підприємства розкриваються в V розділі Бюджетного кодексу України 

«Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та 

відповідальність за бюджетні правопорушення». Окремі питання 

регулювання фінансової безпеки підприємств висвітлені в Податковому 

кодексі України. Суспільні відносини, пов'язані з забезпеченням безпеки 

бізнесу, регулюють також Закони України: "Про цінні папери і фондову 

біржу", "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про інвестиційну 

діяльність", "Про підприємства в Україні" та ін. 

З існуючих законодавчих актів найбільше уваги приділяється 

питанням банкрутства підприємств. Нині з урахуванням усіх поправок та 

змін Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» встановлює умови, порядок відновлення 

платоспроможності суб‗єкта підприємницької діяльності-боржника або 

визнання його банкрутом і застосування ліквідаційної процедури, 

повного або часткового задоволення вимог кредиторів. Цей закон надаэ 

тлумачення термінів: неплатоспроможність, боржник, банкрутство, 

суб‗єкт банкрутства (банкрут), кредитор, конкурсні кредитори, поточні 

кредитори, грошове зобов‗язання, досудова санація, розпорядження 

майном боржника, розпорядник майна, санація, реструктуризація 

підприємства, керуючий санацією, арбітражний керуючий, тощо. 

Отже, існуючі правові умови забезпечення безпеки в цілому 

дозволяють організовувати і здійснювати ефективне протистояння 
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протиправним зазіханням на фінансово-економічну безпеку суб'єктів 

господарювання в різних її аспектах.  

 

 

 

Ніколайчук Т.О. 

магістр правознавства, аспірант  

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
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МЕХАНІЗМ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З 

ДЕЯКИМИ КАТЕГОРІЯМИ ПРАЦІВНИКІВ УСТАНОВ 

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ 

АСПЕКТИ 

 

В сучасних умовах розвитку інституту найманої праці все частіше 

вітчизняні роботодавці звертаються до такої форми відносин з 

працівником, як контракт. Відповідний вид трудового договору дає 

можливість передбачити набагато більше аспектів взаємовідносин між 

роботодавцем та працівником, а також вказати реальні підстави 

припинення цих відносин, що забезпечить зниження випадків 

зловживання владою зі сторони роботодавця та обмеження порушень 

норм закону з боку некваліфікованого працівника. Крім того укладення 

такої особливої форми трудового договору як контракт має певне 

економічне підґрунтя для роботодавця, тому що він може чітко 

регламентувати трудові відносини залежно від кваліфікації працівника, 

посади у штатному розкладі, істотних умов праці, відповідальності 

сторін, умов дострокового припинення трудових відносин, наданням 

додаткових пільг, гарантій, компенсацій, покращенням соціально - 

побутових умов тощо. При цьому роботодавець не порушує жодних прав 

або свобод майбутнього працівника, та має можливість підібрати 

кваліфікованих співробітників суттєво знижуючи ризик виникнення 

судових спорів в майбутньому та як наслідок витрачання бюджетних 

коштів на судову тяганину. 

Контракт як нова форма регулювання трудових правовідносин 

передбачає більшу гнучкість в умовах наймання працівників, режиму їх 

трудової діяльності, основних прав та обов‘язків, істотних умов праці, 

системи економічного стимулювання працівників, підстав притягнення 

до юридичної відповідальності. В умовах сьогодення при застосуванні 
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контрактної форми відносин має бути враховано галузеву спрямованість 

підприємства, установи, організації, особливості покладених на 

юридичну особу функцій, норм права, які регламентують роботу 

установи, режим роботи, економічну та соціальну складову діяльності.  

Наразі контракти, які укладаються з керівниками або окремими 

посадовими особами установ природно-заповідного фонду, установ 

транспорту та зв‘язку або харчової промисловості не мають бути 

тотожними або уніфікованими, оскільки коло обов‘язків, сфера 

повноважень, система соціально- економічних заохочень і як наслідок 

відповідальність є діаметрально протилежними, та не можуть міститись 

в одному нормативно-правову акті, хоч би який він ґрунтовний не був. 

На сьогоднішній день, наприклад, законодавчо затверджено 

типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній 

власності, який має стандартну структуру без урахування специфіки 

роботи природоохоронних установ, в тому числі установ природно-

заповідного фонду. Цим нормативно-правовим актом передбачено, 

основні підстави, коли керівник може бути звільнений з посади, а цей 

контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном, у тому 

числі за пропозицією місцевого органу державної виконавчої влади, до 

закінчення терміну його дії. Зазначені у типовій формі договору підстави 

носять загальногосподарський характер, та притаманні усім 

підприємствам держави без винятку [1], тобто взагалі не враховують 

специфіку роботи установ природно-заповідного фонду та ступінь 

відповідальності керівника установи саме за природоохоронну, 

відтворювальну, еколого-економічну, рекреаційну та освітню-

інформаційну, наукову складову діяльності об‘єктів природно-

заповідного фонду. Нормами законодавства передбачено таке загальне і 

об'ємне, можна навіть зауважити, абстрактне поняття - «інші підстави» 

розірвання трудового договору. 

До прикладу контракт з керівником установи природно-

заповідного фонду може бути розірваний достроково, а він звільнений з 

посади з наступних підстав не передбачених чинним законодавством, 

зокрема: дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів поза 

межами ліміту на їх використання, навмисне подання недостовірної або 

неповної інформації під час участі у здійсненні оцінки впливу на 

довкілля об'єктів, що негативно впливають чи можуть негативно 

вплинути на стан територій та об'єктів природно-заповідного фонду, 

неякісний контроль за підготовкою, розробкою та веденням Літопису 

природи об'єкту природно-заповідного фонду, що призвело до внесення 
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недостовірної або неповної інформації чи кількісних даних, 

використання власних коштів об'єктів природно-заповідного фонду або 

коштів екологічних фондів не за призначенням або з порушенням вимог 

чинного законодавства тощо. Дуже слушно, було б включити до 

контракту вимогу, що керівник який був звільнений за порушення вимог 

контракту в частині порушення природоохоронного законодавства не 

має право у майбутньому посідати керівні посади в установах природно-

заповідного фонду 

Крім того в установах природно-заповідного фонду є ще низка 

посадових осіб, регламентація діяльності яких носить поверхневий 

характер, зокрема посадові особи служби державної охорони, 

незважаючи на той факт, що вони мають статус правоохоронного 

органу. Особливо актуальним є обґрунтоване та закріплене визначення 

відповідальності працівників служби державної охорони, оскільки вони 

відповідно до законодавства мають дуже широке коло повноважень, як 

наприклад: право складати протоколи про порушення адміністративного 

законодавства в галузі охорони довкілля і використання природних 

ресурсів, вилучати у порушників предмети і знаряддя незаконного 

використання природних ресурсів, носити під час виконання службових 

обов'язків табельну зброю та багато інших повноважень[2].  

Аналіз трудових правовідносин показує, що контрактна форма 

найму найбільш доцільна в тих випадках, коли йдеться про наймання 

висококваліфікованих спеціалістів, на яких покладаються важливі 

обов'язки і яким необхідно створити особливий режим роботи, що серед 

іншого передбачає додаткове матеріальне стимулювання та посилену 

відповідальність сторін, що має місце при укладенні трудових відносин з 

посадовими особами служби державної охорони природно-заповідного 

фонду. 

На сьогоднішній день надважливо персоналізувати трудові 

відносини з керівниками установ природно заповідного фонду та 

посадовими особами служби державної охорони природно-заповідного 

фонду, оскільки саме вони відіграють величезну роль у забезпеченні 

діяльності установ природно-заповідного фонду, здійснюють охорону та 

збереження особливо цінних природних комплексів, територій та 

об‘єктів.  
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ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ 

НЕФОРМАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

На сегодняшний день теневая экономика представляет собой одну 

из главных социально-экономических проблем, стоящих на пути стран к 

устойчивому экономическому развитию. Каждое государство 

сталкивается с неформальными экономическими отношениями, но в 

некоторых странах масштабы ее сопоставимы с реальной экономикой, 

поэтому исследование институциональных основ позволит рассмотреть 

подпольный бизнес с точки зрения первопричин уклонения от законного 

ведения дел.  

Прежде всего, нужно отметить, что существует множество 

определений теневой экономики, но наиболее используемым является 

следующее: теневая экономика – это неконтролируемая и 

нерегулируемая государством область как законных, так и 

противоправных экономических отношений, сложившихся с целью 

извлечения незаконной прибыли [1, с. 166]. 

Главной причиной существования и развития неформальных 

экономических отношений является возможность извлечь 

экономическую выгоду от деятельности организации в нелегальной 

сфере.  

Исследованию экономической теории преступности посвящено 

большое число научных работ Лауреата Нобелевской Премии 

Г. Беккера. В своей работе CrimeаndPunishment: AnEconomicApproach он 

выразил ожидаемую полезность от совершения правонарушения 

формулой (1) [2, с. 10]: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/597-95-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127-2000-%D0%BF


«Емерджентність економічних систем у сфері управління  
суспільним розвитком» 

 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

18-19 квітня 2018 р., м. Черкаси 

279 

EU = U (Y – p  f),   (1) 

где EU – ожидаемая полезность (expectedutility) от преступления, 

р – вероятность осуждения правонарушителя, Y – доход от 

преступления, U – функция полезности (utility) преступника, f – 

наказание за преступление. 

Дальнейшие исследования ученого доказали, что преступники 

сильнее реагируют на изменения в вероятности наказания, чем в тяжести 

наказания [2, с. 11]. То есть увеличение вероятности осуждения снижает 

число совершаемых преступлений: увеличение на 1% вероятности 

осуждения сильнее удерживает от преступлений, чем увеличение на 1% 

тяжести приговора. 

Исследования Г. Беккера свидетельствуют, что при совершении 

экономических преступлений субъекты правонарушений в первую 

очередь руководствуются экономической выгодой от незаконной 

деятельности, то есть люди решают совершать ли им преступления или 

нет, сравнивая свои ожидаемые выгоды и издержки от преступления. 

Обоснование и введение понятия трансакционных издержек 

неоинституционалистом Лауреатом Нобелевской Премии Р. Коузом 

позволило изучить теневую экономику с другой стороны. Под 

транзакционными издержками (согласно Р. Коузу) понимаются 

издержки пользования рыночным механизмом [3], то есть любые виды 

издержек, сопровождающих взаимодействие экономических агентов 

независимо от того, где оно протекает (на рынке или внутри 

организаций). 

Известный перуанский экономист Э. де Сото предположил, что 

существование теневой экономики объясняется высокими 

трансакционными издержками и ввел такое понятие как «цена 

нелегальности». Она включает: 

– издержки, связанные с уклонением от уплаты налогов и 

начислений на зарплату (подоходного налога, платежей в пенсионный 

фонд и так далее); 

– издержки, связанные с отсутствием зафиксированных легально 

прав собственности, то есть права собственности устанавливаются и 

защищаются неформально [4]. 

По словам латиноамериканского экономиста, решение о выборе 

хозяйствующим субъектом институциональной среды для своего 

бизнеса – легальной или теневой – определяется через сопоставление 

трансакционных издержек, возникающих при совершении сделок в 
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законодательном поле и в случае деятельности организации за рамками 

закона. 

Э. де Сото также подчеркивает, что в некоторых странах черные 

рынкаи имеют большой экономический потенциал. На примере Перу он 

показал, что юридические и административные процедуры повышают 

издержки и создают нестабильную экономическую ситуацию, а также 

повышают барьеры для доступа к ресурсам. То есть, трансакционные 

издержки уменьшают доступ к необходимым ресурсам для ведения 

легального бизнеса, что вынуждает бизнес «уйти в подполье». 

Дальнейшее исследование этих издержек другим Лауреатом 

Нобелевской Премии О. Уильямсоном позволило выделить новый вид 

трансакционных издержек – издержек оппортунистического поведения. 

Под оппортунизмом О. Уильямсон понимал следование своим 

интересам, в том числе обманным путем, включая сюда такие явные 

формы обмана, как ложь, воровство, мошенничество и так далее [5, с. 

48]. 

Например, предоставление заведомо ложной информации 

(налоговой декларации с заниженными показателями доходности, то 

есть экономическое правонарушение) в министерство по налогам и есть 

проявление оппортунизма. 

Таким образом, исследование ученых в области первопричин 

развития и функционирования латентной экономики показывают, что в 

основе выбора субъектами хозяйствования законной или 

противоправной среды ведения дел лежат большие трансакционные 

издержки. Согласно проведенному исследованию, использование 

трансакционных издержек (издержек оппортунистического поведения), 

представляет собой часть экономической выгоды, о которой пишет 

Г. Беккер. Минимизация этой экономической выгоды представляет 

собой одну из основных задач на пути к элиминированию неформальных 

экономических отношений. 
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СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ 

АДМІНІСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ 
 

Інститут місцевих державних адміністрацій вперше було 

запроваджено у 1992 році Законом України „Про представника 

Президента України‖. Саме згідно цього Закону на рівні держави було 

відокремлено місцеві органи виконавчої влади, які були засновані на 

основі виконавчо-розпорядчих органів районних і обласних рад. 

Введення в дію Закону України „Про представника Президента України‖ 

мало на меті створити єдину систему виконавчих органів на місцях на 

чолі з Президентом, а також розмежувати функції та повноваження між 

місцевими державними адміністраціями та місцевим і регіональним 

самоврядуванням.  

14 квітня 1992 р. Указом Президента України було затверджено 

Положення про місцеву державну адміністрацію, яка (згідно Положення) 

була визначена як система органів державної виконавчої влади, які 

утворюються відповідним Представником Президента України або 

входять до складу адміністрації за принципом подвійного 

підпорядкування: Президентові України, а також Кабінету Міністрів 

України з питань, що належать до його компетенції.  

Створення державних адміністрацій мало позитивні і негативні 

моменти. До позитивних ми віднесемо те, що це новоутворення певною 

мірою децентралізувало виконавчу владу, що дало привід стверджувати, 

що Україна відходить від унітарності і відбувається наближення її до 

федеративної форми державного устрою. Негативним моментом стало 
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те, що на місцях спостерігалося явище „двовладдя‖ та протистояння, про 

що говорилося раніше. Особливо багато протиріч виникало між 

головами рад та Представниками Президента відповідних державних 

адміністрацій. Ці неузгодженості і суперечки призвели до того, що 

відповідно до Закону України „Про формування місцевих органів влади і 

самоврядування‖, прийнятого 14 лютого 1994 р., інститут Представника 

Президента було скасовано, а місцеві державні адміністрації було 

трансформовано у виконавчі комітети районних і обласної рад народних 

депутатів. У грудні 1994 р. Президент України виніс на розгляд 

Верховної Ради України проект Закону України „Про державну владу і 

місцеве самоврядування в Україні‖, проте він так і не був прийнятий 

парламентом, хоча пізніше ряд його положень стали складовою 

частиною Конституційного договору між Верховною Радою України і 

Президентом України від 8 червня 1995 р., де було зазначено структуру 

органів державної виконавчої влади на місцях. Положення 

Конституційного Договору створили передумови для відновлення 

вертикалі виконавчої влади: на основі виконавчих комітетів обласних та 

районних рад знову були створені місцеві державні адміністрації, які 

були підпорядковані Президенту України. Однак, ця система мала 

суттєву ваду – суміщення посад голів відповідних рад та голів місцевих 

адміністрацій. Пізніше, 21 серпня 1995 р. було прийнято Указ 

Президента України „Про Положення про обласну, Київську, 

Севастопольську міську державну адміністрацію та Положення про 

районну, районну у містах Києві та Севастополі державну 

адміністрацію‖, згідно якого державна адміністрація є складовою 

частиною єдиної системи органів державної виконавчої влади і 

підпорядковується Президентові та Кабінету Міністрів України. 

Подальше закріплення статусу місцевих державних адміністрацій 

знайшло своє відображення у Конституції України 28 червня 1996 р., де 

стаття 118 Конституції зазначала, що виконавчу владу на місцях (в 

областях і районах, містах Києві та Севастополі) здійснюють місцеві 

державні адміністрації, які є підзвітними і підконтрольними органам 

виконавчої влади вищого рівня. Було визначено, що голови 

адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади 

Президентом України, чим досягається централізація виконавчої гілки 

влади. Тривалий час після прийняття Конституції України на 

законодавчому рівні статус місцевих державних адміністрацій не було 

визначено. Особливо складним і суперечливим був процес розробки і 
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ухвалення Закону, який би регулював і деталізував діяльність місцевих 

державних адміністрацій.  

9 квітня 1999 р. Верховною Радою України Закон України „Про 

місцеві державні адміністрації‖ було ухвалено. Цей нормативний акт 

покликаний забезпечити регулювання цілого комплексу 

взаємопов‘язаних організаційно управлінських відносин, які складалися 

в процесі організації і діяльності виконавчих органів влади на місцях. 

Проте слід відзначити, що Закон був не в змозі охопити всі аспекти 

діяльності місцевих державних адміністрацій як органів виконавчої 

влади. Тому регулювання діяльності зазначених органів на сьогоднішній 

день здійснюється також цілою низкою інших нормативних актів. Як 

бачимо, нормативна база, що регулює діяльність місцевих державних 

адміністрацій, досить об‘ємна і перебуває у стадії постійного оновлення.  

Підводячи підсумки слід констатувати той факт, що становлення 

інституту місцевих державних адміністрацій за досліджуваний період 

мало як позитивні так і негативні моменти. У цьому процесі умовно 

можна виділити декілька етапів: Перший етап характеризувався 

пошуком оптимальної моделі діяльності та функціонування місцевих 

держаних адміністрацій та затвердженням на конституційному рівні їх 

правового статусу. Другий етап відзначається більш чіткою 

структуризацією виконавчої влади на місцях та розмежування 

повноважень з органами місцевого самоврядування, особливо з 

прийняттям спеціального закону. Третій етап – налагодження 

організаційно-процедурних питань діяльності місцевих державних 

адміністрацій через прийняття цілої низки підзаконних нормативних 

актів. 
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КІБЕРТЕРОРИЗМ ЯК РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА ДЛЯ 

СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ 

 

У сучасному суспільстві зросло значення інформації. Інформація 

набула цінності не тільки з точки зору державної таємниці, а й в плані 

комерційної таємниці, конфіденційної інформації, персональних даних. 
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Завдяки розвитку засобів цифрової цивілізації, розширення обсягів 

застосування у буденному житті різноманітних засобів програмного 

забезпечення стали використовуватися засоби автоматизації професійної 

діяльності, мережеві комунікації, засоби візуалізації та оброблення 

даних у сфері економіки.  

Водночас бурхливо розвиваються в суспільстві процеси 

інформатизації, які, разом із усіма своїми перевагами, створили безліч 

нових проблем та загроз у сфері національної безпеки. Передусім, це 

стосується інформаційних загроз терористичного характеру. До 90-х 

років про тероризм говорили лише як про локальне явище, але в даний 

час він став феноменом світового масштабу, причому роль 

інформаційних технологій, насамперед в реалізації демонстративності 

актів тероризму, стає дедалі вагомішою. З-поміж іншого, окремим видом 

тероризму стає кібертероризм, який фактично зростає із розвитком 

віртуального світу [1].  

Кібертероризм також відомий як електронний тероризм чи 

інформаційна війна. Це будь-який акт інтернет-тероризму, який являє 

собою навмисні та масштабні атаки й перебої в комп'ютерних мережах 

за допомогою комп'ютерних вірусів. 

Дії кіберзлочинів можуть включати в себе викрадення грошей, 

порушення комерціяйної таємниці або напад на інфраструктуру країни 

та завдання реальної шкоди. Кібертероризм є майбутньою загрозою для 

будь-якої технологічно розвиненої країни.  

«Інформаційна війна» або «кібертероризм» - здатність кількома 

цілеспрямованими кліками на клавіатурі комп'ютера - здійснити акти 

терористичного характеру. Науковці визначають тероризм як незаконне 

застосування сили або насильства щодо осіб чи майна, щоб залякати або 

змусити уряд, цивільне населення чи будь-який його сегмент у сприянні 

політичним або соціальним цілям.  

Ці загрози часто отримували широку увагу громадськості та ЗМІ. 

З іншого боку, комп'ютерний вік викликає мутацію вже відомих загроз 

кібертероризму. На жаль, ця нова загроза не повністю привернула увагу 

більш інформованої та освіченої громадськості. Між терористами, які 

використовують наявні технології, і чистими «кібертерористами» є 

різниця. Традиційні терористи можуть збільшити свій арсенал більш 

консервативними методами, такими як вибухи, викрадення та вбивства. 

З новими методами, такими як комп'ютерні віруси, радіочастотна зброя, 

і атаки «відмови в обслуговуванні», крім того, кібертерорист може 

досягти цих цілей, не завдаючи собі реальної шкоди [2].  
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Використовуючи Інтернет, терорист може зашкодити набагато 

більше країні, ніж можна було, вбивши деяких людей. Кібертероризм 

має багато форм: 

1. Кібертерористи часто здійснюють теракти лише для особистої 

вигоди. Така група, відома як комп'ютерний клуб Chaos, була виявлена в 

1997 році. Вони створили Active X Control для облікового запису. Без 

особливих зусиль це може бути використано для викрадання грошей від 

користувачів у всьому світі, у яких встановлено програмне забезпечення 

Quicken на своєму комп'ютері.  

2. Кібертерорист зацікавлений в отриманні реклами будь-яким 

можливим способом. Наприклад, процедури інформаційної війни, такі як 

троянські конічні віруси та мережеві черв'яки, неодноразово 

використовуються, щоб завдати шкоди обчислювальним ресурсам.  

3. В одній із його форм кібертероризм може бути використаний 

для вбивства. Наприклад, бос мафії був розстріляний, але пережив 

постріл. Того вечора, коли він перебував у лікарні, вбивці проникли в 

комп'ютерну систему лікарні і змінили дозування ліків потерпілого, щоб 

йому дали смертельну дозу. Він помер через кілька годин. Тоді 

кібертерористи змінили порядок рецепта до точної форми, щоб прикрити 

свої сліди, і звинуватити медсестру в "похибці". 

Нові технологічні розробки надають терористам та 

кібертерористам нову зброю для свого арсеналу. Інтернет також сприяє 

поширенню технічних даних, пов'язаних із новими технологіями. Окрім 

того, ці нові види зброї представляють чимало серйозних небезпек, вони 

можуть дозволити користувачеві атакувати з великої відстані.  

Зазвичай існує кілька способів захистити себе. По-перше, люди 

повинні враховувати, що кібертероризм є дійсним і не тільки 

призначений для уряду та юридичних осіб. Навіть якщо вони, ймовірно, 

будуть більшими цілями для зловмисних хакерів, вони не є єдиними 

цілями [3].  

Наступний крок - захистити ваш сайт за допомогою шифру, 

додаткових ключів та поролей. Коли система безпеки встановлена, 

наступним і останнім кроком є обережність.  

Отже, суть полягає в тому, що наш світ керується інформацією та 

людьми, які нею керують. Крім того, незалежно від того, наскільки 

реальною є загроза від хакера, уряд повинен захистити себе та своїх 

громадян від майбутніх кібератак.  

Кібертероризм - це складне питання, яке є життєво важливим для 

фахівців з інформаційної безпеки та певною мірою для суспільства. 
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Треба усвідомити всі його характеристики, щоб краще оцінити, як і де 

«терористи» можуть на нас напасти. Те, що робить цей предмет 

важливим, полягає в тому, що атаки кібертерористів порівняно прості та 

економічні для підбурювання. Зважаючи на те, що справа всього лише в 

тому, якими будуть напади на систему, треба залишатись насторожі та 

ділитися здобутими знаннями, щоб ми могли захистити себе на 

особистому, діловому та національному рівнях. 
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ОБРАЗ ВИКЛАДАЧА ОЧАМИ СТУДЕНТІВ 

 

Ефективність і результативність навчально-виховного процесу у 

вищому навчальному закладі (далі – ВНЗ) у вирішальній мірі залежить 

від двох ключових осіб – викладача та студента.  

У масиві наукових розробок у цій галузі превалює проблематика, 

що стосується переважно тем, котрі досліджують вплив викладача на 

студента у контексті пошуків найефективнішої методики викладання, 

психолого-педагогічних підходів у роботі із студентами, врешті проблем 

пов‘язаних із підготовкою викладача-фахівця вищої школи [3].  

Викладач є посередником між студентами та навчальним 

матеріалом, засвоєння цього матеріалу відбувається безпосередньо у 

процесі навчання, тому викладач повинен бути готовим до виконання 

ролі порадника, помічника, консультанта, комунікатора та партнера.  

Очевидно, що особистість людини залежить від виховання, від 

того, які цінності буде закладено в неї. Найбільший вплив на характер 
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людини справляє родина, але не менш важливий, а в деяких випадках 

навіть більш значний вплив здійснює викладач [6, с. 73]. Тож, саме на 

викладачі лежить відповідальність за те, яким буде наше наступне 

покоління, тому дуже важливо знати яким має бути сам викладач, для 

того щоб виховати гідну людину суспільства. Успішному виконанню 

таких завдань сприяє наявність у нього таких якостей як схильність до 

лідерства, готовність прийти на допомогу, доброта, вміння активізувати 

почуття відповідальності.  

Отже, особистість викладача вищої школи волею неволею є в 

центрі уваги студентів. Відтак для нього вельми актуальним елементом 

коригування своїх взаємин із студентами не лише у дидактичній 

площині, але й суто міжособистісних взаєминах, що невід‘ємні від 

загального навчально-виховного процесу є критичний погляд на свою 

персону з сторони [2]. Не кожному це до вподоби, проте є корисним 

навіть з огляду на власне самовдосконалення.  

Актуальність цієї проблеми на сучасному етапі годі переоцінити 

адже навколишній світ дуже динамічний, а студенти виступають одними 

із найкращих його рефлекторів, що неодноразово підтверджував 

історичний досвід. Тому не дивно, що в останні роки у психолого-

педагогічних, соціологічних дослідженнях все більшу увагу надають 

вивченню так би мовити внутрішньому світу студентської молоді, її 

рефлексій на оточення, у тому числі і на викладацький корпус [4]. 

Студент, який опинився в університеті одразу після закінчення 

школи автоматично переносить навички навчання зі школи до 

університету. Цим можна й пояснити ту увагу, яка в першу чергу 

приділяється викладачеві. Саме він повинен зацікавлювати та 

стимулювати його. 

Роль студента у такому випадку пасивна – він тільки «приймач», а 

не активний учасник цього процесу. Ситуація дещо змінюється з роками. 

Студенти старших курсів починають розуміти, що не все залежить лише 

від викладачів, а дуже багато й від студентів, і як похідна від цього – 

самоосвіта, на якій і акцентують увагу студенти.  

Першокурсники намагаються побачити у викладачі університету 

певним чином ідеалізований тип. Ідеальний образ сучасного викладача 

ВНЗ часто асоціюється із яскравою, самобутньою, творчою, не 

позбавленою харизматичної особистістю, здатною відчути проблеми і 

суперечності життя і пропустити крізь свою індивідуальність, своє 

життя, особистість, яка передає життєві цінності і зразки професійної 

поведінки [5, c. 38]. Однак ідеал часто не є адекватним реальному образу 
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викладача. Це помічають студенти доволі скоро. Принаймні за семестр-

два про кожного з викладачів складається усталене уявлення доповнене 

стереотипними уявленнями студентів з минулих років.  

Найважливішою рисою викладача ВНЗ на думку студентів є 

дидактичні й академічні його здібності з одного боку і його оцінки в 

контексті взаємин із студентами.  

Дидактичні здібності – це здібності передавати студентам 

навчальний матеріал доступно, зрозуміло, викликати у них активну 

самостійну думку, організувати самостійну діяльність, керувати 

пізнавальною активністю [3].  

Академічні здібності – здібності до галузі науки, що є предметом 

викладання. Здібний педагог добре знає навчальний предмет, досконало, 

глибоко володіє матеріалом, має до нього великий пізнавальний інтерес, 

проводить дослідницьку роботу. Він постійно знайомиться з новими 

досягненнями у своїй галузі [4].  

Крім того, студенти звертають увагу й на емоційність мовлення 

викладача, як противагу монотонності в процесі викладу змісту 

лекції [1, c. 112].  

Також, для більшості студентів є важливим, аби викладач був 

яскравою індивідуальністю, яка своїм прикладом мотивуватиме до 

формування неповторного особистісного світу молодої 

особистості [7, с.63]. Водночас, значна частина студентів на перший 

план особистісних якостей ставить важливу, якість для професії 

викладача, як здатність педагога любити своїх студентів.  

Хоча студенти передусім у взаєминах із викладачем цінують 

демократичний стиль спілкування це не означає, що їм подобається 

панібратство. Серед позитивних особистісних якостей характеру 

викладача студенти надають перевагу почуттю гумору, тактовності, 

пунктуальності, чесності, справедливості, непідкупності та щирості. 

Серед негативних особистісних якостей більше всього студенти 

називають, байдужість та пихатість, дратівливість, агресивність. 

Відтак найгіршою моделлю викладача є незацікавлена у студентах 

людина із власними амбіціями. Студенти спостерігають за зовнішнім 

виглядом викладачів. Їм подобається гарний та охайний зовнішній 

вигляд, це визиває повагу [4]. 

Як показали дослідження Н. Гапон і М. Дубняка у ЛНУ ім. Івана 

Франка серед опитаних 45% студентів вважає, що викладач повинен 

користуватися класичним гардеробом, 40% вдягатися зі смаком, а 
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решта – бути акуратним чи носити одяг з елементами національного 

стилю [1, c. 110].  

Таким чином, підсумовуючи, можна умовно намалювати 

ідеального викладача у ВНЗ, якого безумовно студенти будуть поважать, 

у нього: високий рівень інтелекту та професійні знання, він вміє гарно 

подати матеріал, має організаторські здібності; здійснює індивідуальний 

підхід до студента, мотивований. Крім того, він повинен бути: 

принциповим, послідовним, сумлінним, цілеспрямованим, 

комунікабельним та доброзичливим. 
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СЕКЦІЯ 7 

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 
 

Арпентьева М.Р. 

д. психол. н., доцент,  

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

 

РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ЭКОНОМИКА И ДИНАМИЧЕСКИЕ 

СПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Устойчивое развитие (sustainable development) − процесс и 

результат социально-экономических трансформаций / перемен, при 

которых добыча и использование природных ресурсов и экплуатация 

природных и культурных объектов, направление астных и 

государственных инвестиций, общая ориентация научно-технического и 

культурного развития, развитие личности и институциональные 

изменения гармонично согласованы друг с другом и укрепляют 

нынешний и будущий потенциал развития и каество функцилонироания 

для удовлетворения человеческих потребностей. Одна из составляюих 

устойчивого развити сязана с динамическими способностями 

предприятий – их готовностью и способностью менять конфигурации , 

диверсифицироваться и т.д. , в связи с развитием отраслевых рынков и 

изменениями экономики региона в целом. 

Основной вопрос в области стратегического менеджмента - 

вопрос о том, как достичь и удерживать конкурентное преимущество. 

Этот тезис особенно актуален в модели мира, разработанной Дж 

Шумпетером (показавшим феномены инновационной конкуренции, 

творческого разрушения существующих компетенций и проблемы 

развития в кризисные периоды т.д.). Проблемы эффективного 

функционирования и развития отраслевых рынков в кризисные для 

общества, его экономики и политики периоды тесно связаны с так 

называемыми динамическими способностями предприятий, их умениями 

перестраиваться и диверсифицироваться в связи с тенденциями 

отраслевого рынка, выделять как сильные, очевидные, так и слабые, 

малозаметные, но важные тенденции, в том числе угрозы и перспективы 

развития, вызовы времени и вызовы региональных рынков. В концепции 
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конкурентных ресурсов (competitive forces approach) доминировало 

представление о том, что фирмы сражаются и обороняются друг от 

друга, стремясь сохранить конкурентные ресурсы, силы (competitive 

forces) . В концепции стратегического конфликта (strategic conflict 

approach) используется инструмент теории игр, отражая необходимость 

для фирм наращивать конкурентные преимущества. Р. Рамельт как и 

Д. Тис, [6, p 561] полагают, что со стратегической точки зрения фирма - 

совокупность взаимосвязанных и обладающих своеобразием ресурсов и 

деятельностей по преобразованию ресурсов.Концепция динамических 

способностей (dynamic capabilities) предприятия – дополняет более 

традиционную ресурсно-ориентированную [1; 2; 4], конкретизируя и 

разъясняя процесс выживания и развития тех или иных предприятий или 

сообществ в условиях интенсивных экономических и политических 

изменений, включая кризисы и колллапсы [6]. Концепция динамических 

способностей сязана с многими иными моделями и концепциями, 

включая концепции внутрифирменного или организационного обучения 

(organizational learning), организационного предпринимательства и 

диверсификации (intrapreneurship), способности к абсорбции и обучению 

фирмы на опыте иных фирм (absorptive capacity), организационной 

ловкости / подвижности (organizational agility), «антикризисного 

менеджмента», «форсайта / маркеров перемен» и др. При этом важно 

отметить, что неоклассическая модель экономики и производства 

опиралась на представление о гомогенности фирм и гетерогенности 

рынков и рыночных условий, а то неклассическая модель - ресурсный 

подход полагал гетерогенными и фирмы, и рынки. В работах Б. 

Вернерфелта, в теории зависимости от пути предыдущего развития, а 

также причинной неопределенности (causal ambiguity) [1; 2; 3; 6], 

сформулированы предпосылки концепции Дж. Барни «VRIN-критериев» 

для ресурсов фирмы: фирмы, обладавшие ценными (V-valuable), 

редкими (R-rare), неподражаемыми (I-inimitable) и незаменимыми (N-

non-substitutable) ресурсами, имеют конкурентные преимущества по 

сравнению с другими фирмами. В список ресурсов входят как 

физические, материальный и экономические ресурсы (капиталы), так и 

социальные и человеческие ресурсы (капиталы), а включая 

организационные «рутины» и компетенции. Неподражаемость ресурсов 

дает возможность сохранять первенство за пределами краткосрочного 

преимущества «первого хода» (first mover advantage). Ресурсно-

ориентированная теория дополнила концепцию «ключевых 

компетенций» (core competences) которая полагала, что успешность 
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некоторых компаний связана с уникальным сочетанием определенных 

ресурсов, компетенций и технологий Ресурсно-ориентированная модель 

полагает, что если эти компетенции и иные ресурсы фирмы 

соответствуют критериям «VRIN», то она может достичь долгосрочного 

конкурентного преимущества. Однако, оценка ценности ресурсов в 

рамках данной модели ретроспективна. Поэтому трудно оценить и, 

соответственно, предсказать успешность фирм, учитывая лишь 

существующие оценки ресурсов и существующие ресурсы. В работах Д. 

Тиса и Г. Пизано заложен базис ряда последующих исследований 

выживания предприятий в условиях постоянно меняющейся 

окружающей экономической среды [5; 6]. Согласно концепции 

динамических способностей, фирма может активно развивать свои 

способности реконфигурации ресурсов (ресурсной базы) в согласии 

трансформациями рынка. При этом она может действоввать так, как это 

предписывает модель устойчивого развития: удовлетворение 

потребностей живущих в настоящий момент поколений реализуется без 

ущерба и угрозы уничтожения благополучия будущих поколений, 

лишения их способности удовлетворять свои собственные потребности / 

нужды в сфере жизнеобеспечения и культурного развития. Концепция 

организационных способностей широко используется в области 

стратегического менеджмента, объясняя способность предприятий 

стабильно и без срывов функционировать и развиваться, создавая 

добавочную стоимость путем превращения затрат (Inputs) в результаты 

(Outputs). Организационная способность определяется существованием 

таких рутин и их комбинаций, которые помогают фирмам продуктивно и 

эффективно реагировать на поступающие вызовы региональных и 

мировых рынков.  
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У сучасній економічній літературі існують різні за проявом 

критерії до оцінки ефективності управління матеріальними ресурсами, 

що відрізняються набором показників, повнотою розглянутих сторін 

аналізу та складністю розрахунку. Не існує однозначних методичних 

підходів щодо формування структури та складу показників, які 

пропонуються в межах відповідних системних груп, не завжди чітко 

окреслені цілі та умови застосування певних систем показників тощо. 

Тому доцільно провести дослідження використання основних 

показників оцінки ефективності управління матеріальними ресурсами у 

практичній діяльності підприємств, шляхом застосування інструменту 

дослідження – анкетування, яке дозволить зібрати та проаналізувати 

точки зору працівників керівного складу та менеджменту підприємства.  

За результатами проведеного анкетування серед 24 працівників 

середнього та вищого менеджменту шести великих підприємств було 

встановлено, що найбільш використовуваним показником при 

визначенні ефективності управління матеріальними ресурсами є 

матеріаломісткість (на думку 92,0 % опитаних), рентабельність 

матеріальних ресурсів (на думку 83,0 % респондентів) та оборотність 

запасів матеріальних ресурсів (на думку 79,0 % респондентів). Всі інші 

показники оцінки ефективності управління матеріальними ресурсами не 

перейшли межу у 50,0 % серед точок зору опитаних респондентів. Також 
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слід зазначити, що для оцінки ефективності управління матеріальними 

ресурсами, працівники топ-менеджменту виділяють невелику кількість 

показників від 2 до 6, на відміну від менеджерів середньої ланки, які 

вибрали від 7 до 15 показників оцінки. 

Проведення аналізу практичного застосування показників оцінки 

ефективності управління матеріальними ресурсами, розрахунку 

основних показників ефективності використання матеріальних ресурсів 

та оборотності їх запасів на підприємствах, серед великої кількості 

показників було встановлено, що найбільш об‘єктивну оцінку 

ефективності управління матеріальними ресурсами підприємствам дають 

наступні індикатори: 

оборотність запасів матеріальних ресурсів, 

матеріаломісткість,  

рентабельність матеріальних ресурсів,  

які пропонується розглядати у вигляді комплексу показників на 

окремих стадіях виробничого процесу підприємства. При цьому слід 

уточнити направленість показників, так про покращення управління 

матеріальними ресурсами на стадії постачання свідчить збільшення 

оборотності запасів матеріальних ресурсів, про підвищення ефективності 

управління на стадії виробництва свідчить зменшення 

матеріаломісткості, про покращення на стадії збуту – збільшення 

рентабельності матеріальних ресурсів. Комплексні показники повинні 

бути односпрямовані, тому пропонується матеріаломісткість замінити на 

матеріаловіддачу (МВ), що не змінить сутність комплексу показника, 

адже матеріаловіддача є оберненим показником до матеріаломісткості. 

Запропонований комплекс показників оцінки ефективності управління 

матеріальними ресурсами представимо у вигляді наступної формули: 
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де ЧП – чистий прибуток за аналізований період, грн.; 

МВ – обсяг використаних матеріальних ресурсів на виробництво 

продукції за аналізований період, грн.; 

ТП – обсяг товарного випуску за аналізований період, грн.; 

ОЗпn – обсяг запасів n – виду матеріальних ресурсів на початок 

аналізованого періоду, грн.; 

ОЗкn – обсяг запасів n – виду матеріальних ресурсів на кінець 

аналізованого періоду, грн. 

З урахуванням принципу В. Парето, потрібно формувати 

мінімальну кількість показників у системі аналізу та оцінки рівня 

ефективності управління матеріальними ресурсами підприємства, що 

забезпечить наочність тлумачення їх числових значень та зручність 

оперування. Використання декількох взаємозалежних показників оцінки 

управління матеріальними ресурсами надає системі управління 

об‘єктивні комплексні індикатори стану системи у конкретний момент 

часу або у його динаміці. 

На стадії виробничого процесу – постачання, найбільш доцільним 

показником оцінки ефективності управління матеріальними ресурсами є 

оборотність запасів матеріальних ресурсів. Для нормального 

функціонування підприємства потрібна наявність вільних грошових 

коштів, тому ефективне управління запасами, а саме збільшення 

оборотності запасів матеріальних ресурсів, за рахунок зниження запасів 

на складах, з дотриманням граничної умови зниження запасів для 

забезпечення нормальної роботи виробництва, дозволяє керівній системі 

більш ефективно використовувати фінансові ресурси. 

На стадії виробничого процесу – виробництво, потрібно оцінити 

управління матеріальними ресурсами з боку забезпечення більш повного 

й раціонального використання ресурсів підприємства. Тому комплекс 

показників оцінювання управління матеріальними ресурсами повинен 

включати показник матеріаловіддачі, що характеризує кількість 

випущеної продукції з кожної гривні застосованих матеріальних 

ресурсів. 

На стадії виробничого процесу – збут, необхідно оцінювати 

ефективність використання ресурсів підприємства за допомогою 

порівняння корисного результату діяльності підприємства з витратами 

на отримання цього корисного результату. Корисний результат 

розглядається як ефект, який може бути у вигляді прибутку 

підприємства, тому автором пропонується використовувати для оцінки 
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ефективності управління матеріальними ресурсами показник 

рентабельності матеріальних ресурсів. 

Запропонований методичний підхід до оцінки ефективності 

управління матеріальними ресурсами підприємства, як комплексу 

показників оборотності запасів матеріальних ресурсів, матеріаловіддачі 

та рентабельності матеріальних ресурсів, обумовлюється наступним: 

- оборотність запасів матеріальних ресурсів дозволяє оцінити 

рівень управління запасами матеріальних ресурсів, та встановити 

взаємозв‘язок між обсягами товарного випуску та обсягами запасів 

матеріальних ресурсів на стадії постачання. Зростання даного показника 

вказує на вивільнення грошових коштів, на зменшення непрямих витрат 

пов‘язаних з управлінням матеріальними ресурсами, а саме витрат на 

зберігання запасів, витрат від їх псування, обслуговування складів, тощо. 

Відокремлене використання показника не враховує багатьох інших 

факторів. Так зростання оборотності запасів вказує на покращення 

управління матеріальними ресурсами, але може супроводжуватись 

такими ситуаціями, як зменшення прибутковості діяльності через 

збільшення споживання матеріальних ресурсів, які є негативною 

тенденцією розвитку підприємство. Таким чином, оцінка оборотності 

запасів матеріальних ресурсів повинна проводитись у сукупності з 

оцінкою їх матеріаловіддачі та рентабельності матеріальних ресурсів. 

- матеріаловіддача продукції дозволяє оцінити рівень споживання 

матеріальних ресурсів безпосередньо у виробництві, та встановити 

взаємозв‘язок між матеріальними ресурсами та обсягом виробництва. 

Даний показник повинен демонструвати тенденцію збільшення, що є 

об‘єктивно необхідною умовою зростання прибутковості діяльності. Але 

зростання матеріаловіддачі може бути обумовлено зменшенням 

товарного випуску, а й відповідно зменшенням прибутковості 

підприємства. Тобто оцінку матеріаловіддачі необхідно проводити у 

сукупності з оцінкою рентабельності матеріальних ресурсів; 

- рентабельність матеріальних ресурсів дозволяє оцінити 

прибутковість матеріальних ресурсів на стадії збуту, та встановити 

залежність між зміною обсягів їх споживання та зміною загальної 

прибутковості діяльності. Даний показник повинен демонструвати 

тенденцію збільшення, що позитивно характеризує управління 

матеріальними ресурсами. Використання даного показника потрібно 

розглядати тільки у взаємозв‘язку з аналізом матеріаловіддачі, через те 

що підвищення прибутковості діяльності може бути обумовлено іншими 

факторами, не пов‘язаними з управлінням матеріальними ресурсами. 



«Емерджентність економічних систем у сфері управління  
суспільним розвитком» 

 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

18-19 квітня 2018 р., м. Черкаси 

297 

Отже, запропонований методичний підхід щодо оцінки 

ефективності управління матеріальними ресурсами підприємства, який 

об‘єднує такі показники як оборотність матеріальних ресурсів, 

матеріаловіддачу продукції та рентабельність матеріальних ресурсів 

надає можливість підприємствам ефективно використовувати 

матеріальні ресурси. 
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ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для багатьох українських підприємств, що зіткнулися з гострою 

конкуренцією, проблемою виживання в жорстких умовах ринку, саме 

інноваційна діяльність і її результати є головною умовою успіху та 

ефективності. Тому учасники ринкових відносин, насамперед ті з них, 

які займаються виробництвом, для забезпечення своєї поточної і 

перспективної конкурентоспроможності зобов'язані цілеспрямовано 

формувати і здійснювати свою інноваційну політику. 

При прийнятті оптимальних управлінських і фінансових рішень 

необхідно знати свої витрати і вміти правильно їх класифікувати, від 

цього буде залежати майбутня прибутковість - мета підприємства. 

Завдання функціонування підприємства досягаються за рахунок 

загального управління, ведення фінансової діяльності, а також 

здійснення контролю і регулювання. На кожному етапі актуальні різні 

показники витрат, що характеризують проблеми і досягнення 

підприємства: 

 на етапі загального управління - зіставлення витрат на різні цілі 

служить індикатором стану фірми і вказує на необхідність прийняття 

певних рішень; 
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 на етапі контролю і регулювання - загальна картина витрат 

дозволяє формувати нову стратегію функціонування або коригувати 

колишню з боку власників фірми; 

 на етапі ведення та обліку фінансової діяльності - формування 

собівартості продукції і ведення відповідної звітності: коректно складена 

калькуляція (визначення собівартості) робить товар 

конкурентоспроможним і виключає появу «непридатних» цін [1]. 

В області теоретичної і практичної роботи з управління витратами 

українськими та зарубіжними науковцями наводиться різна класифікація 

витрат на інноваційну діяльність підприємства. Проблемою класифікації 

витрат є різноманіття ознак класифікацій і відсутність ієрархічності. 

Вибір критеріїв класифікації витрат залежить від багатьох факторів, 

прояв яких найбільш відчутно на рівні економіки конкретного 

господарюючого суб'єкта. Кожен з сформованих класів витрат повинен 

відповідати особливостям методології рішення поставлених завдань. 

Деякі групи класифікації бувають схожі між собою за змістом. 

Необхідність існування таких груп полягає в протиставленнях, які 

дозволяють порівнювати витрати із найрізноманітніших напрямів 

діяльності. 

Як показує практика більшості українських підприємств, 

проблеми, які виникають у них при здійсненні інноваційної діяльності, 

пов'язані насамперед з відсутністю стабільності на ринку, несподіваними 

технічними проблемами, а також лавиноподібним зростанням витрат на 

проект. У зв'язку з цим необхідна грамотна організація витрат, як 

інформаційна підтримка прийняття та виконання управлінських рішень, 

націлених на вирішення завдань інноваційного характеру. Для реалізації 

цієї мети важливо організувати на підприємстві чітку систему 

груповання витрат по етапах інноваційної діяльності. Для вирішення 

цього завдання розмежовють витрати за такими етапами: 

фундаментальних досліджень; прикладних досліджень; дослідно- 

конструкторських робіт; підготовку виробництва; освоєння 

промислового виробництва; комерційної реалізації. 

Традиційна для вітчизняних умов класифікація витрат дозволяє 

розділити об'єкти управління за рівнями управління і, таким чином, 

виявити необхідну інформацію для прийняття управлінських рішень. Всі 

вжиті заходи, спрямовані на здійснення інноваційної діяльності, можуть 

бути зведені нанівець, якщо на підприємстві не буде функціонувати 

ефективна система обліку. Цей напрямок несе основну відповідальність 

за інформаційне забезпечення процесів прийняття та виконання 
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необхідних управлінських рішень. Для здійснення облікових процедур 

витрати підприємства групуються за економічним змістом, способом 

фінансування, по відношенню до технологічного процесу, відношенню 

до обсягу виробництва, способу і часу включення в собівартість 

продукції, ролі в системі виробництва і управління і т.д. [3]. 

В рамках інституціональної економічної школи класифікація 

витрат на основі використання таких понять, як трансформаційні і 

трансакційні витрати. Трансформаційні витрати характеризують сам 

процес виробництва і відображають процес перетворення ресурсів у 

готову продукцію. Трансакціоні витрати - це витрати по обслуговуванню 

взаємодії ринкових партнерів, які пов'язані із закріпленням прав 

власності за економічними суб'єктами і з процесом обміну цими 

правами, що виникають як при функціонуванні підприємства на ринку, 

так і всередині нього [2]. 

Важливе значення має розподіл витрат на залежні від прийнятого 

рішення (релевантні) і незалежні, неминучі при будь-якому варіанті 

рішення (нерелевантні) витрати. Ступінь релевантності витрат залежить 

від специфіки конкретних виробництв і підприємств, застосовуваної 

ними технології, особливостей організації та структури управління. На 

неї впливає тривалість періоду часу, за який враховуються витрати, 

рівень повноважень посадових осіб та ін. 

Розподіл витрат на регульовані і нерегульовані передбачено у 

звітах про виконання кошторису за центрами відповідальності. Таке 

рішення дозволяє виділити сферу відповідальності й оцінити роботу в 

частині контролю за витратами підрозділи підприємства. 

Не всі результати інноваційної діяльності, навіть самі унікальні, 

вдається комерціалізувати незалежно від того, скільки було здійснено 

витрат. Тому необхідно, як можна раніше, виявити комерційний 

потенціал розробки або, навпаки, її комерційну безперспективність. 

Отже, можна стверджувати, що кількість класифікаційних 

критеріїв повинна відповідати потребам користувачів інформації для 

прийняття оптимальних управлінських і фінансових рішень. 

Багатовекторність класифікації спрямована на встановлення причинно-

наслідкових зв‘язків між величиною витрат і результатами діяльності. 

Наведена класифікація є базою для формування системи класифікації та 

вибору методів управління, які можуть бути використані в різних 

підприємствах з урахуванням особливостей бізнесу. Введення в 

практику підприємств вищевикладеної загальної класифікації витрат в 

системі управління дозволить зробити його більш деталізованим і 
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оперативним, що дає можливість своєчасно використовувати фактичну 

собівартість вироблених інноваційних продуктів і прогнозувати її в цілях 

управлінського обліку. 

Література: 

1. Костирко, Л. А. Аналітичний інструмент оцінювання 

ефективності затрат на інноваційну діяльність підприємства [Текст]: 

монографія / Л. А. Костирко, А. А. Мартинов, Г. О. Надьон. – Луганськ : 
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2. Методологічні положення зі статистики інноваційної діяльності 

[Текст]/ І. А. Жукович, Ю. О. Рижкова, І. В. Калачова, О. І. Білоконь, Н. 

А. Біленька. – Київ: Державна служба статистики України, 2012. – 32 c. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО 

ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ 

СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

 

Витрати, собівартість продукції є найважливішими економічними 

показниками. Їх рівень багато в чому визначає величину прибутку і 

рентабельність підприємства, ефективність його господарської 

діяльності. Зниження і оптимізація витрат є одним з основних напрямів 

вдосконалення економічної діяльності кожного підприємства, що 

визначають його конкурентоспроможність, надійність і фінансову 

стійкість. 

В нинішніх умовах зростають інтереси в сфері управління 

підприємством щодо такої організації бухгалтерського обліку і 

калькулювання собівартості, яка б забезпечувала контроль за витратами 

на виробництво, сприяла режиму економії. 

Керівники та спеціалісти підприємства і його виробничих 

підрозділів, які виступають суб'єктами управління витратами, повинні 

виконати одне з головних своїх завдань - створити та координувати таку 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
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систему управління витратами, яка б давала можливість керування 

об'єктами витрат на всіх етапах процесу виробництва, відповідала б 

критеріям єдності підходів на рівнях планування, обліку, калькулювання 

та аналізу використаних можливостей, їх оцінки. 

Процес управління витратами поділяється на два етапи: 

1) встановлення мети та визначення напряму зміни об'єкта 

управління; 

2) реалізація досягнення встановленої мети [1]. 

При такому поділі управління витратами можна чітко визначити 

функції управління - планування, аналіз та контроль. 

Основними принципами управління витратами та їх зниження є: 

- системний підхід до управління витратами; 

- єдність методів, які практикуються на різних рівнях управління 

витратами; 

- управління витратами на всіх стадіях виробничого циклу – від 

створення до реалізації; 

- органічне поєднання зниження витрат із високою якістю 

продукції; 

- недопущення понаднормових витрат; 

- широке впровадження ефективних методів зниження витрат; 

- удосконалення інформаційного забезпечення про рівень витрат; 

- підвищення зацікавленості виробничих підрозділів 

підприємства до зниження витрат. 

Зниження витрат на виробництво - це складний процес, що 

вимагає від трудового колективу підприємства дотримання 

запланованих витрат трудових, матеріальних та енергетичних ресурсів, 

ефективного використання засобів праці, пошуку резервів економії 

ресурсів [2]. 

Часто облікова інформація, яку містить фінансова звітність, 

отримується наприкінці звітного періоду і фактично не придатна для 

управлінської роботи, оскільки господарські події вже минули, тому 

вплинути на них неможливо. Тому, по відношенню до фінансового 

обліку потрібно знайти автономну систему, яка функціонувала б 

відокремлено і передбачала організацію внутрішньої облікової звітності, 

техніко-економічних розрахунків, які б сприяли ефективному процесу 

управління. Вирішити цю проблему на підприємстві можна за 

допомогою системи оперативної звітності, яка б давала необхідну 

інформацію про наслідки застосування в виробничому процесі тих чи 

інших технологічних операцій.  
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Суть оперативної звітності полягає у отриманні керівництвом 

найбільш необхідної і оперативної інформації про процеси на 

підприємстві. Звіти, що відображають особливі випадки, призначені для 

ідентифікації і виділення найбільш важливої і критичної інформації, 

характерної для даної ситуації, і передачі її зацікавленій особі в 

мінімальний проміжок часу для прийняття відповідних рішень і 

подальших дій. Оперативна інформація про стан робіт подається у 

вигляді контрольного звіту про хід виконання робіт. 

За допомогою оперативної інформації вирішуються питання 

доцільності проведення технологічних операцій та їх можливої заміни на 

більш ефективні, адже знаючи попередню вартість проведення 

технологічної операції (методом розрахунку), легко визначити загальний 

рівень витрат на виробництво продукції та собівартість її одиниці, 

опираючись на очікувану прибутковість [3]. 

Управлінський облік у сучасному науково-практичному 

трактуванні є окремим елементом менеджменту діяльності, який в своїй 

основі використовує інформацію внутрішньогосподарського та 

оперативного обліку та показники фінансової звітності в цілому, а його 

управлінські рішення вносять у діяльність підприємства потрібні зміни 

для отримання прибутку. 

На нашу думку, в теперішній час, при обмеженості ресурсів та 

при високих цінах на них, кожне підприємство буде намагатися 

скоротити свої витрати. Це буде можливе лише при правильному 

прийняті управлінських рішень, що призведе до розвитку 

управлінського обліку. 

Впровадження заходів, що передбачаються моделлю 

управлінського обліку в діяльність досліджуваних підприємств, 

потребує попередніх розрахунків щодо визначення факторів впливу на 

ефективність виробництва та прийняття відповідних управлінських 

рішень стосовно розробки планів, прогнозів та стратегії їх розвитку. 

Література: 
1. Іванюта П. В. Управління ресурсами і витратами : навч. посіб. / 

Іванюта П. В., Лугівська О. П. К. : Центр учбової літератури, 2015. 320 с. 

2. Тимошенко І.А. Управлінський облік витрат виробництва // 

Баланс-Агро. 2016 р. № 41(870). С. 9-16. 

3. Юрченко К.Г. Методи обліку витрат на виробництво продукції // 
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АМОРТИЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Однією із складових облікової політики суб‘єктів підприємництва 

є амортизаційна політика, ключовими елементами якої є оптимальні 

методи та раціональні норми амортизації основних засобів, що визначені 

як дозволені до використання нормативно-правовими актами на 

макрорівні й обрані серед альтернативних на мікрорівні. За допомогою 

амортизації регулюється швидкість обороту вартості основних засобів, 

інтенсифікується процес їх відтворення, реалізується технічна та 

виробнича політика на підприємстві.  

Пошук ефективних методів нарахування амортизації постійно 

перебуває в полі зору науки. Цим питанням приділяють увагу багато 

науковців і практиків: М. Бондар, Н. Виговська, А. Голов, 

М. Дем‘яненко, Г. Кірейцев, Т. Кононенко,Л. Ловінська, П. Орлов, 

В. Пархоменко, П. Саблук, В. Сопко таінші. 

Економісти-науковці намагаються знайти та обґрунтувати 

найбільш оптимальні методи нарахування амортизації. Залежно від 

способу отримання економічної вигоди методи амортизації, що 

використовуються у світовій практиці, можна поділити на дві основні 

групи: методи, що ґрунтуються на часі використання необоротних 

активів, і методи, що ґрунтуються на кількості одиниць продукції, 

отриманої від використання необоротних активів. Водночас методи, що 

належать до першої групи, поділяють на:  

методи рівномірної амортизації (прямолінійний метод);  

методи дегресивної (прискореної) амортизації (кумулятивний 

метод, метод зменшення залишку);  

методи прогресивної (уповільненої) амортизації (методи 

амортизаційного фонду та ануїтету) - наразі не передбачені ані 

національними, ані міжнародними стандартами [1]. 

До другої групи належить метод одиниць продукції, який 

ґрунтується на можливій кількості продукції, робіт і послуг, що 

планується виробити на тому чи іншому об'єкті основних засобів до 

повного одержання всіх очікуваних від його експлуатації економічних 
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вигід. Відповідно до термінології українського бухгалтерського 

законодавства має назву «виробничий метод».  

Як відомо, ПСБО 7 передбачає п‘ять методів амортизації, і лише 3 

з них передбачено МСБО 16, при цьому їх формулювання дещо 

відрізняються і є менш конкретними у порівнянні з українськими, які 

фактично представляють собою формули для розрахунку [2,3]. Проте, у 

міжнародному стандарті вказано, що наведений перелік методів 

амортизації не є вичерпним. 

Крім того, окремо можна виділити методи амортизації, які не 

відображають спосіб отримання економічної вигоди. Зокрема, такими є 

спрощені методи, які встановлені ПСБО 7 для амортизації МНМА, а 

також податковий метод, який був передбачений законодавством у 

редакції, що діяла до 2011 року. Зазначимо, що в міжнародних 

стандартах використання такого підходу не передбачено. 

При цьомувсі існуючі методи амортизаціїпередбачають розподіл 

вартості активу між звітними періодами протягом строку його корисного 

використання (експлуатації). Виняток становлять такі об‘єкти, як земля 

та незавершені капітальні інвестиції, вартість яких згідно ПСБО 

амортизації не підлягає.За МСБО земля у деяких випадках може мати 

обмежений строк корисної експлуатації, тоді її амортизують методом, 

який відображає вигоди, що мають бути отримані від неї [3]. В цілому 

сутність поняття «амортизація» майже не відрізняється у 

бухгалтерському (у тому числі міжнародному) і податковому 

законодавстві.  

Однак розподіл вартості об‘єктів можна здійснити по-різному і 

саме від цього залежать суми амортизації, що впливають не лише на 

фінансовий результат діяльності, а й на об‘єкт оподаткування податком 

на прибуток. Оскільки величина амортизації залежить від підприємства, 

якому нормативними документами надано право встановлювати термін 

корисної експлуатації основних засобів та обирати метод нарахування 

амортизації, то величина прибутку залежить від прийнятої на 

підприємстві амортизаційної політики. 

Таким чином, багатоваріантність методів нарахування амортизації 

з урахуванням особливостей податкової амортизації дає можливість 

підприємству оптимізувати суму податку на прибуток до сплати в 

бюджет. Це перетворює амортизацію в такий інструмент, за допомогою 

якого є можливість суму перевищення виручки над поточними 

витратами розподіляти між амортизацією і прибутком так, як потрібно 

підприємству у тій чи іншій ситуації, враховуючи і податковий тиск, і 
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дивідендну політику[4]. І значна роль у цьому належить обліковій, у 

тому числі амортизаційній політиці підприємства. 
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ЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА В 

УКРАЇНІ 

 

В Україні питання податкової реформи і бухгалтерського обліку 

стосуються безпосередньо бухгалтерів. Спочатку планувалося 

завершити податкову реформу, а потім розпочати реформування 

бухгалтерського обліку, але так як реформа оподаткування затягнулася 

на десятиліття, то прийшлося розпочати паралельно і реформу 

бухгалтерського обліку. 

Початок податкової реформи, а саме, поява в 1997 р. Закону "Про 

податок на додану вартість" і нової редакції Закону "Про оподаткування 

прибутку підприємств", які передбачали ведення незалежного від 

бухгалтерського обліку податкового, різко знизили значимість 

бухгалтерського обліку (увага бухгалтерів стала прикута тільки до 

оподаткування), тому що за заниження податків і зборів застосовувалися 

штрафні санкції і кримінальна відповідальність. 

http://zakon2.rada.gov.ua/%20laws/show/z0288-00
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_014
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Значимість бухгалтерського обліку залишалася лише у питаннях 

прийняття управлінських рішень. 

Обсяг тіньової економіки перевищував обсяг офіційної, 

відповідна частина товару йшла мимо офіційної бухгалтерії, а зарплати 

виплачувалися у конвертах. Власники підприємств були більше 

стурбовані налагодженням "подвійного обліку", а бухгалтери-його 

стикуванням з показниками офіційної бухгалтерської та податкової 

звітності. 

Зростання податкових надходжень до бюджету України все 

частіше стало забезпечуватися підвищенням податкових ставок, зміною 

правил обчислення податків і зборів, вдосконаленням податкового 

адміністрування.  

Суперечливі положення трактуються по-різному, і хоча бухгалтер 

вважає, що його тлумачення є доречним і обгрунтованим, ніхто не може 

гарантувати, що податкові органи його не заперечать. 

З 2 грудня 2010 року було прийнято новий Податковий кодекс 

України (ПКУ), згідно з яким більшість змін у ставках податків і зборів 

набули чинності 1 січня 2011 року [1]. 

Проведена реформа системи оподаткування України, у ПКУ 

внесені суттєві зміни по податках і зборах, в системі оподаткування: 

зменшена кількість податків з 22 до 9; деякі податки не відмінені 

повністю, а тільки трансформовані за принципом 2 в одному з 

01.01.2015р. 

Податків стало менше, але складність їх адміністрування не 

вплинула на спрощення ведення бізнесу в Україні і на зменшення 

податкового навантаження. 

З метою тлумачення складної законодавчо-нормативної бази 

адміністрування податків і зборів, бухгалтерським спеціалістам, виріс 

бізнес бухгалтерських, податкових, аудиторських, юридичних видань (у 

паперових носіях і онлайн), семінарів, вебінарів, що не дешево 

коштують і забирають час. 

Складність полягає в тому, що не всі малі і середні підприємства, 

ФОП (фізичні особи підприємці) бажають і мають можливість платити 

за ці послуги, тому весь тягар: відслідковування, впровадження змін в 

оподаткування лягає на плечі бухгалтерів, що не являється підвищенням 

кваліфікації. 

Професія бухгалтера досить відповідальна, адже через його 

помилки та прорахунки, проблеми можуть виникнути не тільки у 

підприємства, але й у самого бухгалтера у вигляді притягнення до 
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відповідальності: адміністративної; кримінальної [2]; дисциплінарної; 

матеріальної. 

На відміну від великих підприємств, ситуація бухгалтерської 

професії на малих і середніх підприємствах ускладнюється тим, що у 

спостерігається тенденція-мати у штатному розписі лише одного 

бухгалтера, замість декількох бухгалтерів чи бухгалтерських служб на 

певних ділянках обліку. В результаті, цей один бухгалтер 

перетворюється на ходячу енциклопедію по: фінансовому, 

управлінському, податковому та статистичному обліках; електронному 

адмініструванні:ПДВ, акцизу, податкової та фінансової звітності; 

кадровому обліку, по юридичних справах.  

Обезцінена праця професійних бухгалтерів, тому що керівники і 

засновники вважають що в бухгалтерії не має чого робити і турбуються 

тільки за своєчасну подачу податкової та іншої звітності. 

З 2010 року запроваджено для платників податків, що належать до 

великих та середніх підприємств. обов‘язкове подання податкової 

звітності до органу державної податкової служби виключно в 

електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного 

підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.  

З 1 січня 2015 року Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів 

України» від 31.07.2014 № 1621-VII пункт 49.4 статті 49 доповнено 

абзацом такого змісту: «Податкова звітність з ПДВ подається до 

контролюючого органу всіма платниками в електронній формі з 

дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних 

осіб у порядку, визначеному законодавством»[1]. 

Кабінет міністрів України своєю Постановою № 117 від 

21.02.2018 року затвердив Порядок зупинення реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування по ПДВ в Єдиному реєстрі 

податкових накладних [1], таким чином, із 22.03.2018 року платники 

податків знову зіткнулися з такою неприємною ситуацією як 

«блокування» податкових накладних, тому що електронне 

адміністрування ускладнене технічними неполадками у програмах, 

бухгалтера України щоденно втрачають час на очікування перших та 

других квитанцій: по відправлених-отриманих ДФС звітах; податкових 

накладних та інформацію по блокованих податкових накладних по ПДВ.  

Отже, бухгалтери забезпечують фінансову цілісність своїх 

організацій і відіграють надзвичайно важливу роль в забезпеченні 
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стабільного функціонування фінансових ринків, тому небхідно 

визнавати і цінувати життєву важливість професії бухгалтер. 

Держава повинна відігравати більш вагому роль у: спрощенні 

податкових режимів, систематизації податкового законодавства, спринні 

підвищенню кваліфікації бухгалтерів малого та середнього бізнесу, 

відновленні довіри до професії бухгалтера.  

Законодавцям необхідно приділяти пильну увагу на 

оподаткування і в цілому на розвиток податкових відносин, на 

поліпшення процедур адміністрування податків та зборів, на спрощення 

складання та подання податкової звітності, на її експортування в 

електронний кабінеті платників податків, тому що без повноцінної 

податкової реформи суспільство буде і надалі сумніватися в якості 

професійних бухгалтерів. 

Література: 

1. Податковий кодекс України: Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI, зі 

змінами і доповненнями. 

2. Кримінальний кодекс України: Кодекс від від 17 січня 2002 року 

N 2953-III, ОВУ, 2002 р., N 7, ст. 276,із змінами і доповненнями. 
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Внутрішній фінансовий контроль представляє собою 

організований на підприємстві процес перевірки виконання та 

забезпечення реалізації усіх управлінських рішень в області фінансової 

діяльності з метою реалізації фінансової стратегії і передбачення 

кризових ситуацій. 

В останні роки в практиці країн з розвинутою ринковою 

економікою широкого розповсюдження набула нова прогресивна 

комплексна система внутрішнього контролю, яка називається 

"контролінг".  

Фінансовий контролінг являє контролюючу систему, яка 

забезпечує концентрацію дій за основними напрямками фінансової 
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діяльності підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних 

показників від прогнозних (планових) та чинників, що зумовили ці 

відхилення, і прийняття управлінських рішень щодо нормалізації 

процесу управління фінансами підприємства. [1, с.135].  

Система бюджетного контролінгу, яка ґрунтується на "управлінні 

відхиленнями", знаходиться сьогодні на стадії апробації на українських 

підприємствах, тому теоретичні дослідження та методологічні розробки 

даної тематики являються актуальними. 

Управління відхиленнями – це принцип управління , згідно з яким 

менеджер концентрує увагу тільки на значних відхиленнях від плану та 

не зважає уваги на ті показники, які виконуються задовільно.  

Фінансовий (бюджетний) контролінг представляє собою 

контролюючу систему, яка забезпечує концентрацію контрольних дій на 

основних напрямах фінансової діяльності підприємства, своєчасне 

виявлення відхилень фактичних результатів від передбачених та 

прийняття оперативних управлінських рішень, що забезпечують її 

нормалізацію. Бюджетний фінансовий контролінг включає в себе не 

тільки облікові функції, але й весь спектр управління процесом 

досягнення кінцевих цілей і результатів підприємства. [3].  

Введення фінансового моніторингу істотно підвищує значення 

основної функції управління - аналізу, причому саме систематичного, 

оперативного аналізу кінцевих фінансових результатів роботи 

підприємств. За допомогою реалізації цієї функції управління у формі 

фінансового моніторингу з'являється основа для вдосконалення системи 

діагностики і прогнозування роботи підприємств. [2, с.155]. 

Контролінг переводить управління підприємством на якісно 

новий рівень, являється своєрідним механізмом саморегулювання на 

підприємстві, забезпечуючи зворотній зв‘язок в контурі управління. 

Основна мета контролінгу - орієнтація управлінського процесу на 

досягнення усіх цілей підприємства.  

Для цього контролінг забезпечує виконання наступних функцій: 

 координація управлінської діяльності по досягненню цілей 

підприємства; 

 інформаційна та консультаційна підтримка прийняття 

управлінських рішень на підприємстві; 

 створення та забезпечення функціонування загальної 

інформаційної системи управління підприємством; 

 забезпечення раціональності управлінського процесу; 
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Рис.1. Роль контролінгу в процесі управління 

 

 спостереження за ходом реалізації фінансових завдань, 

встановлених системою планових фінансових показників і нормативів; 

 вимір ступеню відхилення фактичних результатів фінансової 

діяльності від передбачених; 

 діагностування по розмірам відхилень серйозних погіршень у 

фінансовому стані підприємства та істотного зниження темпів його 

фінансового розвитку в умовах ринку; 

Процес управління 

 
 

Планування  

 
 

 

 

 
Організаційна 

робота  

 
 

 

 

 

Роль контролінгу в процесі управління 

- координація різних планів і розробка 
консолідованого плану в цілому по підприємству; 

- розробка методики планування; 

- розробка графіку складання ланів; 
- надання інформації про складання планів; 

- перевірка планів, складених підрозділами 

підприємства 

- облік та контроль витрат та результатів по 

підрозділам 

Мотивація виконання планів по підрозділам Стимулювання  

- порівняння планових та фактичних величин для 

виміру та оцінки ступеню досягнення цілей; 
- встановлення припустимих меж відхилень від 

плану; 

- аналіз відхилень та розробка заходів щодо їх 

зменшення 

- збір найбільш значних для прийняття 

управлінських даних; 

- розробка інструментарію для планування. 

Контролю і прийняття управлінських рішень. 

 

Контроль та 

регулювання 

 

Аналіз рішень, 

інформаційні 

потоки 
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 розробка оперативних управлінських рішень з нормалізації 

фінансової діяльності підприємства у відповідності з передбаченими 

цілями і показниками; 

 коригування при необхідності окремих цілей та показників 

фінансового розвитку у зв‘язку зі змінами зовнішнього фінансового 

середовища, кон‘юнктури фінансового ринку та внутрішніх умов 

здійснення господарчої діяльності підприємства. 

Контролінг тісно пов'язаний з загальною системою процесу 

управління підприємством. Структурна схема, яка ілюструє роль 

контролінгу та взаємозв'язок з основними функціями в процесі 

управління представлена на рисунку 1.  

Таким чином, фінансовий контролінг не обмежується здійсненням 

лише внутрішнього контролю за фінансовою діяльністю та фінансовими 

операціями, він являється ефективною координуючою системою 

забезпечення взаємозв'язку між формуванням інформаційної бази, 

фінансовим аналізом, фінансовим плануванням та внутрішнім 

фінансовим контролем.  

Література: 

1. Головко В. Фінансово-економічна діяльність підприємства: 

контроль, аналіз та безпека: Навч. посібник/ Мін-во освіти і науки 

України, Київський нац. ун-т ім.Т.Г.Шевченка. -К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. -445 с. 

2. Гаврилов А.А. Управление предприятиями на основе развития 

функций анализа, мониторинга, моделирования и прогнозирования 

(методология, опыт): Монография. Краснодар, 2012 – 328 с. 

3. Система внутрішнього фінансового контролю та контролінг. 

Навчальні матеріали онлайн (pidruchniki website) 2010-2018 
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економіки. Малий бізнес разом з великими підприємницькими 

структурами і державним сектором складає єдине ціле. Не можна 

недооцінювати значення малого бізнесу і його ролі в задоволенні і 

забезпеченні населення необхідними товарами і послугами, особливо в 

умовах ринкових методів господарювання. 

Питанням малого підприємництва та його ролі в структурі 

ринкової економіки приділяють увагу як зарубіжні так і сучасні 

вітчизняні дослідники, але разом з тим чимало питань стосовно малого 

бізнесу в Україні на сьогодні лишаються ще не достатньо вивченими та 

потребують подальшого розгляду. 

Поняття «малий бізнес» в Україні з 1991 року зазнало певної 

трансформації, пов‘язаною зі змінами критеріїв віднесення до такої 

сфери діяльності суб‘єктів господарювання. 

Критерії за якими відносять підприємств до тих чи інших груп 

згідно з нині діючим законодавством України представлені в таб.1. 

 

Таблиця 1 - Критерії розподілу підприємств за їх розміром
* 

Розмір 

під-ва 

Критерій 

оцінки 

Мікро 

підприємство 

Мале 

підприємство 

Середнє 

підприємство 

Велике 

підприємство 

Кількість 

працівників 
≤ 10 осіб ≤ 50 осіб 

Компанії, що не 
можуть бути 

класифіковані як 

малі або великі 
підприємства 

≥ 250 осіб 

Річний дохід ≤ 2 млн. євро ≤ 10 млн. євро ≥ 50 млн. євро 

* Джерело: Господарський кодекс України (п. 3 стаття 55) 

 

У країнах із розвиненою ринковою економікою, де мале 

підприємництво забезпечує 60-70% ВВП, на його підтримку щорічно 

спрямовується 2-3% видаткової частини бюджету. Це зумовлено тим, що 

поряд із соціально-економічною значущістю, малий бізнес має низький 

ступінь життєздатності та є найбільш вразливим до таких явищ, як 

інфляція, обмеженість фінансових ресурсів, конкуренція великих 

корпорацій тощо. 

В Україні малими та середніми суб‘єктами підприємництва 

виробляється лише 11% ВВП. Це зумовлене тим, що мале 

підприємництво не відіграє тієї значної ролі в національній економіці, як 

у розвинених країнах. В нашій країні перешкодою на шляху розвитку 

малого підприємництва є відсутність ефективних механізмів його 

підтримки з боку держави [2, c.95].  
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Загальна тенденція зміни кількості суб‘єктів малого бізнесу 

представлено в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 - Динаміка кількості суб‘єктів господарювання в 

Україні, що відносяться до малих підприємств
* 

Періоди 

(ро 

ки) 
 

Малі 

підприємства, 

одиниць 

ФОП 

(малі) 

оди 

ниць 

Разом малих суб’єктів 

господарювання, 

одиниць 

Темпи зміни, % 

  

2014 324598 1590448 1915046 100 100 

2015  327814 1630571 1958385 102.26 102.26 

2016.  291154 1558880 1850034 96.61 94.47 
* Джерело: Державна служба статистики України 

 

Дані таблиці 2 свідчать про те, що на кінець 2016 року 

спостерігається тенденція до зменшення кількості малих суб‘єктів 

господарювання. Ця тенденція зберігається як у підприємствах, так і у 

фізичних осіб підприємців ( ФОП).  

Аналіз абсолютних показників діяльності суб‘єктів малого бізнесу 

доцільно доповнити аналізом відносного показника, такого як обсяг 

реалізованої продукції на одного працюючого. Динаміку цього 

показника представлено графічно на рисунку 1. 

 

 
Рис. 1. Динаміка обсягу реалізації в розрахунку на одного 

працюючого 
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Дані графіка свідчать про те, що обсяг реалізації в розрахунку на 

одного працюючого як на великих так і на малих підприємствах 

збільшився, але це є «досягненням» інфляційних процесів, які характерні 

для цього періоду спостереження.Таким чином, спираючись на те. що 

важливою функцією малого бізнесу є сприяння соціально-політичній 

стабільності суспільства, основними напрямками подолання негативних 

факторів малого бізнесу в сучасних умовах господарювання в Україні 

можуть стати: 

- державна підтримка (в першу чергу логічна і послідовна 

законодавчо-правова підтримка, а також фінансове і інформаційне 

забезпечення); 

- міжнародна допомога у вигляді фінансової, технічної і кадрової 

підтримки. 

Література: 

1. Податковий кодекс України : (зі змінами і доповненнями) / 

Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

2. Деренько О.А. Міжнародний досвід державного регулювання та 

підтримки малого підприємництва / О.А. Деренько // Бізнес Інформ. – 

2012. – № 5. – С. 95–97. 
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Бізнес-план – це документ, що містить короткий, точний і 

зрозумілий опис передбачуваної підприємницької діяльності, необхідний 

при розгляді великої кількості різних ситуацій, що дозволяє вибрати 

найбільш раціональні рішення і визначити засоби для їхньої реалізації.  

Бізнес-план розробляється як для нового підприємства, що тільки 

створилось, так і для діючих підприємств на черговому етапі їхнього 

розвитку.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Для починаючого підприємця бізнес-план є документом, що 

дозволяє привернути увагу інвесторів. Рівень складеного бізнес-плану 

показує надійність і серйозність підприємця і його справи.  

Узагальнення досвіду підприємницької діяльності дозволяє 

виділяти під час роботи над бізнес-планом три стадії: початкову, 

підготовчу та основну. Початкова стадія розроблення бізнес-плану 

передбачає пошук підприємницької ідеї та її обґрунтування. На 

підготовчій стадії збирається та опрацьовується інформація, яка 

стосується підприємницького проекту, його характеристик, сильних та 

слабких ознак, сприятливих можливостей та загроз з боку зовнішнього 

середовища, формування цілей реалізації підприємницького проекту та 

визначення шляхів і засобів їх досягнення.  

Сьогодні існує широкий набір спеціалізованих програмних 

продуктів, призначених для розроблення бізнес-планів. Доволі часто 

застосовуються пакети прикладних програм: COMFAR (Computer model 

for reporting) i PROPSPIN (Projecн profile screening and preappraisal 

information system), створені при ЮНИДО - Комісії Організації 

Об'єднаних Націй по промисловому розвитку; пакет «Альт-Інвест» 

фірми Альт (Санкт-Петербург) і пакет «Project Expert» фірми Про-Інвест 

Консалтинг. Пакети прикладних програм типу «Microsoft Project», «Time 

line» i «Primavera» призначені тільки для розроблення календарного 

плану робіт і сіткового проекту.  

Після завершення підготовчої роботи розпочинають реалізацію 

основної стадії розроблення бізнес-плану – безпосередньо написання 

цього документа. Варто зазначити, що сформовані на підготовчій стадії 

місія, цілі, стратегія та тактика реалізації бізнес-проекту утворюють 

каркас кожного з розділів цього документа, визначають його 

спрямованість та формують логіку побудови.  

Чинне українське законодавство не закріплює не тільки форми й 

порядок бізнес-планування, але й саму обов'язковість розроблення таких 

планів. Спроби закріпити вимоги до змісту бізнес-планів наказом 

Міністерства економіки №290 від 6.09.2006 р. «Про затвердження 

Методичних рекомендацій з розроблення бізнес-плану підприємства» 

залишилися лише проектом. Але, незважаючи на це, існують загальні 

рекомендації для проектів, фінансування яких передбачається за рахунок 

зовнішніх джерел по відповідних національних і міжнародних 

стандартах.  

Найпоширенішими міжнародні стандарти у бізнес-плануванні 

розроблені Європейським банком реконструкції й розвитку (ЄБРР), 
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організацією United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

та консалтинговою компанією KPMG. Порівняння пропонованої 

структури бізнес-планів дозволяє виокремити типові розділи бізнес-

плану. Однією з організацій, що пропонує стандарти для бізнес-

планування є UNIDO − організація, що бореться за глобальне 

процвітання, підтримуючи індустріальний розвиток країн, що 

розвиваються й країн з перехідною економікою. 

ЮНИДО надає різну допомогу країнам з перехідною економікою 

й країнам, що розвиваєтеся в адаптації й розвитку в умовах глобалізації 

економіки й миру в цілому. Організація збирає знання, інформацію, 

досвід і технології, передає їх нужденним країнам і тим самим сприяє 

розвитку конкурентоспроможної економіки й підвищенню рівня 

зайнятості. 

UNIDO − United Nations Industrial Development Organization 

(Організація Об'єднаних Націй по промисловому розвиткові, ЮНІДО) − 

підрозділ Організації Об'єднаних Націй, спрямований на боротьбу з 

убогістю шляхом підвищення продуктивності. Заснована в 1966 році. 

TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent 

States) − технічна допомога Співдружності Незалежних Держав має 

спеціальні стандарти, розроблені Європейським союзом з метою надання 

допомоги у веденні й організації бізнесу, а також у розробці різних 

бізнес проектів. Однак стандарти Європейського союзу, як і стандарти 

інших об'єднань, необхідно сприймати лише як керівництво для 

складання бізнес-плану. Потрібно пам'ятати, що єдиних універсальних 

стандартів існувати не може через відмінність із метою й методах 

ведення бізнесу. 

Швейцарська асоціація KPMG International Cooperative (KPMG 

International), заснована в 1987 році, являє собою міжнародну мережу 

компаній і пропонує консультаційні, аудиторські й інші види послуг. 

Назва асоціації KPMG є абревіатурою, складеною з назви 

компаній, що ввійшли до її складу: Klynveld Kraayenhof & Co., William 

Barclay Peat & Co., Marwick, Mitchell & Co., Treuhand-Gesellschaft. 

Одним із загальноприйнятих стандартів у бізнес-плануванні є 

структура, розроблена Європейським банком реконструкції та розвитку. 

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) − 

заснований в 1991 році як інвестиційний механізм, з ініціативи 61 

держави й двох міжнародних організацій. Призначений для підтримки 

демократії й ринкової економіки в 29 країнах, що розвиваються. 



«Емерджентність економічних систем у сфері управління  
суспільним розвитком» 

 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

18-19 квітня 2018 р., м. Черкаси 

317 

Дана організація є одним з найбільших інвесторів у Європі й 

центральноазіатському регіоні. ЄБРР залучає іноземні інвестиції й 

використовує власні кошти для розвитку цих регіонів. Інвестиції 

надходять як для підтримки й розвитку існуючих підприємств, так і для 

створення нових компаній і виробництв. 

Тісні зв'язки й взаємодія ЄБРР із державними інститутами 

дозволяє брати участь у створенні більш сприятливого клімату для 

підприємців. У тому числі, з метою поліпшення інвестиційного клімату 

й спрощення бізнес-планування, Європейський банк реконструкції та 

розвитку розробив і пропонує до використання свою структуру бізнес-

плану. 

Пропонований варіант структури бізнес-плану цікавий і 

відрізняється від стандартів UNIDO, TACIS і KPMG. Зокрема, 

пропонується більше уваги приділити фінансовому розділу − облік 

кредитних коштів, Swot-аналіз тощо. При цьому, стандарт ЄБРР є самим 

коротким, рамковим. Що з однієї сторони дає простір для творчості. Але 

якщо ви не маєте досвіду в складанні бізнес-плану, краще скористатися 

більш докладним стандартом. 

Типовий зміст бізнес-плану, розроблений українською 

консалтинговою компанією BFM Group. Пропонований стандарт дуже 

розгорнутий і містить унікальні, цікаві розділи. 

Консалтингова компанія BFM Group займається бізнес-

плануванням і інвестиційним консалтингом, оцінкою інвестиційної 

привабливості підприємств і юридичними послугами. 

Таким чином, потрібно відзначити, що при роботі з іноземними 

інвесторами, німецькими інвестиційними компаніями, спеціальних 

вимог до стандарту бізнес-планування не пред'являється, але мається на 

увазі, що представлений бізнес-план повинен давати повне уявлення про 

розглядаються проекти. Таким чином, наповнення бізнес-плану дається 

на відкуп інвестиційних менеджерів, інформація в бізнес-плані належна 

бути повною і не надмірною.  
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МОДЕЛІ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Модель управління прибутком підприємства представляє собою 

сукупність взаємопов'язаних функціонально організаційних блоків, що 

пов'язані із вирішенням конкретних завдань, а також сукупність 

фінансово-математичних методів, які формують методологічну основу 

узгодження окремих блоків моделі. У свою чергу, метод управління 

прибутком підприємства можна визначити наступним чином: метод 

управління прибутком суб'єкта господарювання – сукупність конкретних 

методик, технологій, способів та прийомів обґрунтування управлінських 

фінансових рішень формування затрат та доходів підприємства, а також 

форм їх виконання з метою забезпечення прийнятного рівня 

рентабельності фінансово-господарської діяльності такого суб'єкта 

господарювання.  

Порівнюючи особливості моделі управління прибутком суб'єкта 

господарювання з іншими функціонально-організаційними блоками 

фінансового менеджменту (наприклад, моделі управління грошовими 

потоками, управління структурою капіталу та іншими) можна визначити 

ряд особливостей, у тому числі:  

1) об'єктом управління в моделі є не факторний, а результуючий 

показник – прибуток як результат взаємодії затрат суб'єкта 

господарювання та його доходів;  

2) модель управління прибутком цілісно інтегрує функціонально - 

організаційні блоки інших моделей (наприклад, бюджетування, 

управління дебіторською заборгованістю та інші);  

3) модель управління прибутком взаємоузгоджується з потребами 

управління фінансуванням суб'єкта господарювання за рахунок власного 

капіталу;  

4) управління прибутком підприємства базується, переважно, на 

методах фінансового контролінгу (наприклад: О/Р-аналіз, АВС-аналіз та 

інші) тощо.  

Процес управління прибутком підприємства має відбуватися в 

певній послідовності і забезпечувати реалізацію головної мети і 

основних задач цього управління. З цією метою за результатами 
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дослідження ми пропонуємо використовувати розроблену структурно-

логічну модель [1,2] здійснення процесу управління прибутком 

підприємства.  

Оцінка результативності управління прибутком підприємства має 

охоплювати всі основні аспекти цього управління. Для оцінки 

результативності управління формуванням прибутку пропонується 

використовувати показники як рентабельності, так і якості прибутку.  

Теоретичною базою моделювання прибутку підприємства є 

модель формування чистого та маржинального прибутку. У процесі 

аналізу формування прибутку використовуються такі показники 

прибутку:  

- маржинальний – різниця між нет-реалізацією та прямими 

виробничими витратами за реалізованою продукцією, 

- від реалізації продукції – різниця між сумою маржинального 

прибутку та постійними витратами звітного періоду, 

- балансовий (валовий) – прибуток від реалізації продукції, робіт, 

послуг, доходи й витрати від фінансової та інвестиційної діяльності, 

позареалізаційні доходи й витрати, 

- оподаткований – різниця між балансовим прибутком, 

оподаткованим податком на прибуток згідно чинного законодавства, 

- чистий (нерозподілений) – прибуток, який залишається в 

розпорядженні підприємства після оплати всіх податків та інших 

обов‘язкових платежів, 

- капіталізований (нерозподілений) – частина розподіленого 

прибутку, спрямована на фінансування зростання активів, 

- спожитий – частина прибутку, яка використовується на виплату 

дивідендів, персоналу підприємства або на соціальні програми.  

Модель формування чистого прибутку включає такі ітерації: 

- обчислення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), 

- обчислення валового прибутку, 

- обчислення прибутку від операційної діяльності, 

- обчислення прибутку від звичайної діяльності до 

оподаткування, 

- обчислення фінансового результату від звичайної діяльності, 

- обчислення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. 

Таким чином, для обчислення чистого прибутку підприємство має 

провести певний алгоритм дій в зазначеній послідовності, починаючи від 

обчислення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, 
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робіт, послуг), який зменшується на собівартість реалізованої продукції і 

закінчується отриманням чистого прибутку або ж збитку підприємства у 

звітному періоді.  

Модель маржинального прибутку включає аналіз частки кожної 

гривні, одержаної від реалізації, яка має забезпечувати покриття 

постійних витрат та одержання прибутку. Модель формування 

маржинального прибутку включає такі ітерації:  

- обчислення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг), 

- обчислення змінних витрат, 

- обчислення маржинального прибутку, 

- моделювання «CVP». 

Показник маржинального прибутку – важливий інструмент 

аналізу та прийняття рішень. Якщо підприємство збільшує продаж 

більшими темпами, ніж зростає обсяг маржинального прибутку, то це 

свідчить про підвищення собівартості продукції та зниження обсягу 

чистого прибутку.  

У практичній діяльності керівнику будь-якого підприємства 

доводиться приймати безліч різноманітних управлінських рішень. Кожне 

ухвалене рішення, що стосується ціни, витрат підприємства, обсягу і 

структури реалізації продукції, зрештою позначається на прибутку 

підприємства. Тому автором роботи пропонується для покращення 

діяльності підприємства використовувати модель «витрати – обсяг – 

прибуток» (CVP-аналіз). Цей вид аналізу – один з найбільш ефективних 

засобів планування і прогнозування діяльності підприємства. Мета СVР 

– аналізу – показати, як зміняться фінансові результати (чистий 

прибуток) в разі зміни обсягу виробництва, загальних надходжень від 

реалізації продукції і витрат. 

Для вирішення проблеми підвищення ефективності управління 

формуванням прибутку підприємств важливе значення має моделювання 

і створення автоматизованих процедур для проведення розрахунків 

прибутку. Саме такий підхід забезпечуватиме ефективність реалізації 

прикладної сторони дослідження.  

Література: 

1.Єпіфанова І.Ю., Гуменюк В.С. Прибутковість підприємства: 
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2016. Вип. 3. С. 189–192 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗБУТУ НА ХЛІБОПЕКАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Система організації та контролю збуту продукції має забезпечити 

конкурентоспроможність підприємства.  

Збутова діяльність підприємства – це сукупність збутових 

стратегій маркетингу (стратегія ―завоювання‖ ринку) і комплекс заходів 

з формування асортименту продукції і ціноутворення; формування 

попиту стимулювання збуту (реклама, фірмове обслуговування, знижки 

); укладання договорів на доставку продукції та її транспортування.  

Збутова діяльність хлібопекарського підприємства має бути 

спрямована на:  

• одержання прибутку в короткостроковому періоді, а також 

забезпечення гарантій в отриманні прибутку в майбутньому;  

• максимальне задоволення попиту платоспроможного населення;  

• довготривалу ринкову стійкість підприємства;  

• конкурентоспроможність продукції підприємства;  

• забезпечення іміджу підприємства на ринку.  

Ефективність формування системи збутової діяльності будь-якого 

хлібопекарського підприємства залежить від його товарної політики. 

Особливість хлібопекарської продукції як товару полягає в тому, що 

вона може бути реалізована в обсягах, які не перевищують норми 

фізіологічних потреб людини; для цього виду продукції не створюються 

запаси на складах; для цього товару встановлені певні норми повернення 

нереалізованої продукції. Особливості хлібопекарської продукції як 

товару полягають у тому, що:  
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• хліб і хлібобулочна продукція можуть бути реалізовані в 

обсягах, які не перевищують норми фізіологічних можливостей 

споживача (0,3 – 0,33 кг на день);  

• хлібопекарську продукцію не можна зберігати на складах;  

• хлібопекарська продукція виробляється лише для місцевих 

ринків;  

• транспортування хлібопекарської продукції є обмеженим, 

оскільки знижуються її споживчі властивості; обсяг нереалізованої 

продукції не має перевищувати 0,07% від загального обсягу виробленої 

продукції;  

• асортимент хлібопекарської продукції формується на основі 

традицій, уподобань і смаків населення.  

Оскільки хлібопекарська продукція є специфічним товаром, тому 

на нашу думку, варто приділити увагу формуванню товарної політики 

підприємства.  

Переважно діяльність підприємства залежить від поведінки 

споживачів, тому відділ маркетингу має постійно досліджувати споживчі 

потреби населення в короткостроковому і довгостроковому періодах. Це 

дозволить підприємствам збільшити обсяги реалізованої продукції і 

―завоювати‖ авторитет серед споживачів хлібопекарської продукції.  

Товарну політику підприємства необхідно спрямувати на:  

- дослідження попиту і пропозиції; контроль над випуском 

власної продукції ;  

- дослідження асортименту продукції, яку випускають 

підприємства – конкуренти ;  

- формування власного товарного асортименту на основі вимог 

ринку;  

- постійний контроль за процесом ―виробництво – збут‖; 

забезпечення пакувального матеріалу і маркування продукції.  

Збутова політика хлібопекарського підприємства (канали збуту, 

способи і методи просування продукції на ринку) формується на основі 

мети та завдань збуту і має відповідати бізнес-концепції підприємства.  

Система збутової політики підприємства залежить від внутрішніх 

і зовнішніх умов функціонування підприємства та побудована на основі 

аналізу попиту і пропозиції.  

Оскільки вимоги споживачів постійно змінюються, тому збутова 

політика підприємства має бути спрямована на постійне оновлення 

асортименту хлібопекарської продукції і підвищення її якісних 

характеристик.  
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Канали збуту, способи і методи просування хлібопекарської 

продукції на ринку – найбільш ефективні маркетингові дії в умовах 

нецінової конкуренції.  

Враховуючи короткі терміни придатності одиниці хлібопекарської 

продукції, можна вести мову про зміну схильності споживача до 

придбання конкретного виробу залежно від часу, що минув з моменту 

його випікання.  

Хлібопекарські підприємства повинні організувати свою збутову 

діяльність таким чином, щоб забезпечити споживачів потрібною 

продукцією у зручний для них час. Такий підхід буде вигідний як для 

споживачів, так і для підприємства-виробника.  

Для збільшення обсягів реалізації продукції пропонуємо 

підприємствам розширити фірмову мережу збуту: фірмові магазини, 

кіоски, реалізація продукції з машин. Така система дасть змогу 

доставляти хлібопекарську продукцію до споживача протягом перших 

п‘яти годин з часу випікання, що, відповідно, збільшить обсяг реалізації 

і задовольнить потреби споживачів.  

Фірмові пункти реалізації хлібопекарської продукції, кількість 

яких постійно зростає, набувають дедалі більшої популярності серед 

населення. Це пояснюється тим, що у фірмових магазинах (кіосках) 

споживачам пропонується не лише стандартизована продукція, а 

представлений весь асортимент виробів окремого підприємства.  

Такі пункти реалізації продукції забезпечують підприємству 

отримання додаткового прибутку за рахунок торговельної націнки. Вони 

є також важливим джерелом маркетингової інформації для 

підприємства, що дасть йому змогу правильно спланувати виробництво.  

Ретельне вивчення змін у динаміці попиту протягом дня 

допоможе більш рівномірно виготовляти продукцію, а також збільшити 

екстенсивність використання устаткування з одночасним зменшенням 

потреб у ньому.  

З огляду на це будь-якому хлібопекарському підприємству варто 

зосередити увагу на якості продукції, яка, власне, і забезпечує йому 

конкурентні переваги на ринку і, як результат, збільшує обсяги реалізації 

його продукції. Систему збуту будь-якого хлібопекарського 

підприємства можна раціоналізувати на основі внутрішніх і зовнішніх 

умов та ступеня їхнього розвитку. Однак існують загальні 

закономірності і розроблені методи підвищення ефективності 

функціонування системи збуту. Ефективність збутової діяльності 
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підприємства можна підвищити за рахунок удосконалення контролю при 

плануванні продажу продукції.  

У ринкових умовах господарювання необхідна умова виживання 

підприємства – ―завоювання‖ і збереження ним більшої ринкової частки, 

на що і спрямована оптимізація планування продажу.  

Розглянемо загальний підхід до контрольних механізмів 

планування продажів, які дають змогу мінімізувати можливість виходу 

підприємства з місцевого ринку внаслідок неправильного планування 

збуту в сучасних умовах господарювання.  

Існують такі передумови ефективності контролю при плануванні 

продажу продукції: – плануванням продажу повинен займатись не тільки 

планово-економічний відділ (він існує ще на багатьох підприємствах), а 

й відділ збуту або маркетингу; – основний критерій оптимального 

планування обсягів продажу в ринкових умовах – облік і суміщення 

параметрів контролю з плануванням обсягів продажу, а саме:  

• вибрана модель розвитку підприємства (в тому числі і стратегія 

ринкової конкуренції);  

• максимально можливий обсяг продажу продукції, який 

визначається на основі дослідження ринкової кон‘юнктури й аналізу 

ресурсного потенціалу підприємства;  

• оптимальний обсяг прибутку (на основі максимізації прибутку) 

який забезпечує рівність між граничним доходом і граничними 

витратами;  

• узгодженість планів продажу продукції з планами виробництва, 

у тому числі із запланованими календарними графіками випуску готової 

продукції, що забезпечить виконання плану продажу і відвантаження 

продукції у встановлені терміни; – важливим є і сам порядок розробки та 

контролю планів продажу продукції.  

Отже, запропонована система формування збутової політики 

підприємства може бути використана на підприємствах хлібопекарної 

промисловості. 
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 

 

На сьогоднішній день в Україні склалася досить непроста 

ситуація. Це і слабкий розвиток сільської місцевості, і невідповідність 

освіти на суспільні запити, і низьке фінансування з державного та 

місцевих бюджетів, і відсутність належного розвитку студентського 

самоврядування, і пасивне ставлення населення до глобальних проблем. 

Такий стан речей зумовив активізацію й орієнтування суспільства задля 

вирішення нагальних соціальних проблем, тому в останні роки на 

Україні серед громадських організацій соціальне підприємництво стає 

все більш популярним як ефективний механізм вирішення локальних 

соціальних та економічних проблем територіальних громад.  

Першими основними працями в галузі соціального 

підприємництва стали дослідження таких учених, як: Г. Діз, Р. Дарт, 

С. Шейн, С. Вен- катараман, Дж.С. Морт, Дж. Виравардена, 

А.М. Передо, М. Маклін, Дж. Мер, І. Марті. Серед українських авторів, 

які досліджують проблеми соціального підприємництва, можна 

відзначити М. Наумову, З. Галушку, О. Кірєєву, В. Удодову, 

В. Шаповал, А.І. Андру- щенко, Й.М. Рябця, Й. Салія. Зважаючи на 

наявні наукові напрацювання із цієї проблематики, зауважимо, що 

дефініція соціального підприємництва не має загальноприйнятого 

визначення у світовій та вітчизняній науці, тому потребує подальших 

досліджень. 

Існує безліч визначень соціального підприємництва. З одного 

боку, соціальне підприємництво – це бізнес із передусім соціальними 

цілями, чий надлишок радше реінвестується на досягнення цих цілей або 

безпосередньо в громаду, а не здобувається задля максимізації прибутку 

акціонерів або власників. З іншого – соціальні підприємництва є 

своєрідними гібридами, що поєднують соціальні цінності із 

комерційною практикою. Ще один погляд зводиться до розуміння 

соціального підприємництва як торгівельної організації, яка продає 

товари або послуги, і відрізняється від подібних бізнес установ тим, що 

належать та контролюються громадськістю та мають подвійний 

результат – соціальний та економічний. 
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Основні ознаки соціального підприємництва, які в сукупності 

характеризують це явище та допомагають відокремити його від інших 

видів соціально-економічної діяльності:  

- соціальне підприємництво – це економічний вид діяльності 

суб‘єкта господарювання, що відрізняє соціальне підприємництво від 

таких соціально спрямованих видів діяльності, як філантропія, 

доброчинність, соціальний активізм; 

- соціальний підприємець може здійснювати діяльність і в 

комерційній, і в некомерційній організаційно-правових формах;  

- основна мета соціального підприємництва полягає у створенні 

соціального блага через реалізацію місії, що прив‘язана до розв‘язання 

конкретної соціальної проблеми; 

- соціальне підприємництво може досягати фінансової 

стабільності за рахунок поєднання ринкових і неринкових джерел 

доходу, що дає змогу соціальним підприємцям здійснювати прорив у тих 

галузях, які зазвичай непривабливі для традиційного підприємництва; 

- соціальне підприємництво – це інноваційний вид діяльності, 

спрямований на заповнення провалів ринку й держави за рахунок 

пошуку можливостей (виявлення соціальних проблем), комбінації 

ресурсів для створення соціальної цінності; 

- фірми в соціальному підприємництві надають товари, послуги, 

які мають високі позитивні ефекти. 

Соціальні підприємства для свого розвитку потребують 

сприятливого клімату, який повинні створити уряд і місцева влада. 

Посадовці мають бути залучені до соціального підприємництва як 

ресурсу для досягнення державного завдання – подолання бідності в 

Україні. 

Сьогодні існує також нагальна потреба в належній законодавчій 

базі. Головна складність тут полягає в тому, що соціальні підприємства 

являють собою абсолютно нестандартні інституції.  

Незважаючи на зростання популярності та поширення в різних 

країнах і частинах світу, соціальне підприємництво постає перед цілою 

низкою проблем та перешкод. Хоча такі проблеми в кожній із країн – 

різні, однак спільною їх рисою є недостатнє розуміння сутності 

соціального підприємництва державними службовцями, широким 

загалом, інвесторами та потенційними клієнтами. 

 Серед інших проблем розвитку соціального підприємництва в 

Україні варто згадати відсутність розвинутих механізмів залучення 

бізнесу і громадськості до вирішення суспільнихпроблем,недостатню 



«Емерджентність економічних систем у сфері управління  
суспільним розвитком» 

 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

18-19 квітня 2018 р., м. Черкаси 

327 

кваліфікацію працівників, плинність кадрів, високу орендну плату, 

адміністративні витрати тощо. 

Підкреслюючи актуальність проблеми становлення та розвитку 

соціального підприємництва в Україні, можна зробити такі 

узагальнюючі висновки. У контексті створення сприятливих умов 

розвитку соціального підприємництва в Україні потребують юридичного 

визнання різні організаційно-правові форми соціальних підприємств. 

Уряд повинен подбати про встановлення податкових пільг для 

соціальних підприємств, що, у свою чергу, зменшить непрямі податки у 

випадках, коли ринковий дохід недостатній для підтримки соціальної 

діяльності, а також про надання субсидій для розвитку соціальних 

підприємств за допомогою зменшення податку на отримані дотації і 

споживчі витрати.  

Також необхідним є розвиток інфраструктури, зокрема 

фінансової, для збільшення потенціалу й ефективності соціальних 

підприємств та просування іміджу соціальних підприємств. 

Література: 

1. Арапетян А. Соціально-відповідальний бізнес: переваги та 

обмеження / А. Арапетян, О. Архипчик, Л. Пан // Практика 

Управління. – 2008. – № 7. – С. 12 – 18.  

2. Бігняк О. В. Юридична та соціальна відповідальність суб‘єктів 

підприємництва / О. В. Бігняк // Університет. наук. зап. – 2006. – № 1 

(17). – С. 150 – 154.  

3. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки : підручник / 

В.Я.Бобров. – К. : Либідь, 2003. – 720 с. 

4. Кірєєва О. Б. Соціальне підприємництво як засіб соціального 

розвитку / О. Б. Кірєєва // Пробл. упр. соц. та гуманіст. розв. : матеріали 

ІІІ регіон. наук.-практ. конф. / за заг. ред. В. Г. Вікторова. – Д. : ДРІДУ 

НАДУ, 2009. – С. 79 – 82.  

5. Осовська Г. В. Основи менеджменту : навч. посіб. / 

Г.В. Осовська. – К. : Кондор, 2003. – 556 с. 

 6. Розенберг Д. М. Бизнес и менеджмент. 

Терминологическийсловарь / Д. М. Розенберг. – М. : Инфра-М, 1997. – 

464 с. 

 

 

 

 

 



«Емерджентність економічних систем у сфері управління  
суспільним розвитком» 

 

 
Міжнародна науково-практична конференція  

18-19 квітня 2018 р., м. Черкаси 

328 

Заварзіна Г.О. 

викладач  

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 

ІНВАЗІЙНОЇ ФЛОРИ В ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ 

 

Екологічною небезпекою вважається погіршення якості 

навколишнього середовища. Таку загрозу природі несуть представники 

інвазійної флори. Інвазійна флора – це представники рослинного освіту, 

що знаходяться за межею свого природного ареалу. Вони створюють 

загрозу збереження флористичного різноманіття, з кожним роком 

займаючи усе більші простори. 

В різних країнах світу ведеться робота з вивчення поширення 

інвазійних видів. Інвазійний видв перекладі з англійської - invasive 

species [3]. Майже всі країни Європи, в тому числі і Україна, проводять 

інвентаризацію агресивних рослинних видів. Необхідна одна спільна 

база за інформацією про інвазії, як основа для створення індикаторів для 

раннього виявлення видів – агресорів. 

Природна рівновага у великому ступені залежить від 

флористичного різноманіття. Якісний склад сучасної флори знаходиться 

під впливом та увагою людини. Кодекс управління поведінкою нагадує, 

що сучасні інвазії - явище антропогенне. Воно викликано усвідомлено 

або не усвідомлено людиною. Розповсюдження окремих видів стає 

помітним навіть непрофесіоналам. Ці види отримують статус агресора – 

шкідника, з котрим необхідно боротися. Для таких рослин заведені 

Чорні книги флори. 

Мало з якими інвазійними рослинами проведена успішна 

боротьба. Їх негативний ефект проявляється навіть через кілька десятків 

років. Частіше всього з економічною вигодою завозять з інших держав 

інвазійні рослини. В Україні зареєстровано 95 інвазійних видів. Їх 

міграційний шлях частіше проходить повз автомагістралі та біля великих 

річок. 

До інвазійної флори відносяться усі зареєстровані карантинні 

бур'яни. Наприклад, вже всім відома амброзія полинолиста – Ambrosia 

artemisiifolia L. Але ще багато шкідливих для здоров'я населення 

інвазійних. рослин, не віднесених до карантинних рослин. Наприклад, 

борщевик Соснівського – Heracleum sоsnowskyi Manden.[8]. Ці рослини 
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необхідно безперервно моніторити та локалізувати за допомогою 

комплексних методів. 

По інвазійному статусу розрізняють натуралізовані та випадково 

занесені чужорідні види. За тривалістю інвазії розрізняють архіофити та 

неофіти [6]. Коли даних недостатньо, реєструють як «інвазійний вид». 

Відмічено стійке збільшення кількості неофітів в Європі, кожен 

рік з‘являється 6 нових видів, готових до натуралізації. Дослідники 

інвазій ведуть роботу щодо запобігання впровадження їх. Економічна 

небезпека інвазійних видів залежить від степені натуралізації, засобу 

еміграції та видової насиченості [2]. Ступінь натуралізації слугує мірою 

впровадження виду в фітоценоз на той чи інший період часу [3]. 

Впровадження в місцеві ценози проходить повільно, тому 

рекомендують не поспішати з прогнозом небезпеки. Небезпека від 

інвазійних рослин збільшується, коли вони потрапляють в хороші умови, 

тоді вони буйно розростаються, витісняючи місцеві види. 

Наведемо окремі приклади інвазійних рослин, заважаючих в 

ландшафтному дизайні. 

1. Клен ясенелистий AcernegundoL. Дерево 15м. висоти. Кора 

буро-коричнева з повздовжніми тріщинами. Молоді пагони сизі, згодом 

блискучі темно-зелені. Листки непарноперисті з 3-7 овально-ланцетних 

листочків. Квітки чоловічі червонуваті в повислих пучках, жіночі – 

зеленуваті в пухких китицях. Цвітуть до розгортання листків. Крилатки 

світло-сірі, під кутом 50-60
0
 . Живе 60-80 років. Походить з Північної 

Америки. Змінює сприйняття людиною природних пейзажів. Спричиняє 

збитки інфраструктурі та місцям загального призначення. 

2. Акація біла Robiniapseudoacacia L. Дерево 20 м висоти. Крона 

розлога, кора сіро-коричнева з глибокими тріщинами. Листки 

непарноперисті, з 7-17 листочків. Квіти білі, духмяні в звислих китицях, 

цвітуть в кінці травня. Плоди - боби плоскі сірі, висять всю зиму. 

Походить з Північної Америки. Часто використовують для укріплення 

грунту. Порушує цикл азоту в грунті. Спричиняє збитки інфраструктурі 

та місцям загального призначення. 

3. Сумах пухнастий – Rhus typhyna L.До 7 – 10м. висоти.Пагони з 

липкими ворсинками. Листки непарноперисті, кістянки червоні, кулясті. 

Походить з Північної Америки.Забруднює територію кореневими 

відростками. Зменшує площу рекреаційних ділянок.Спричиняє збитки 

інфраструктурі та місцям загального призначення. Зменшує площу 

рекреаційних ділянок. 
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4. Тополя біла Рopulus alba L.Дерево 25-30м висоти. Кора 

оливково – сіра. Листки 3-5 лопатеві. Квітки в серьожках. Коробочки 

дозрівають у травні. Доживає до 30 років. Спричиняє збитки 

інфраструктурі та місцям загального призначення. 

5. Дівочий виноград п'ятилисточковий – Рarthenocissus 

quinguefolia (L) Flanch. Ліана довжиною до 12-20м. Пагони спочатку 

жовті, потім червоні. 

На пагонах вусики для пересування по вертикальній опорі. Листки 

з п‘яти листочків.Плоди темно – сині, дрібні. Походить з Північної 

Америки. Швидкорослий, невибагливий до умов зростання.Послаблює 

ріст дерев. 

6.Аморфа кущова – Amorpha fruticosa L.Листопадний кущ 

висотою 2 – 4м.Пагони тонкі, прямостоячі. Листки непарноперисті. 

Квітки дрібні.Боби – однонасіневі, сірі.Походить з Північної Америки. 

Широко розповсюджилася в дикому вигляді. 

7. Галінзога дрібноквіткова Galinsogaparviflora.Її друга назва 

американка, родина галінзогі Перу. Рослина потрапила до Європи у18 ст. 

Однорічна рослина, заввишки 50см. Плід легка насінинка переноситься 

вітром на іншу територію, де легко вкоріняється. Вважається шкідником 

квіткових композицій. 

8. Золотарник канадський SolydagocanadensisL.Багаторічна 

трав'яниста рослина, висотою 50-200см. Стебло прямостояче, листя 

ланцетні, квіти жовті, суцвіття видовжине. Плоди - циліндричні насіння. 

Дає рясний самосів. Походить з Північної Америки. Міцна коренева 

система та самосів дуже виснажують грунти та захоплюють значні 

площі. 

 Для зниження екологічної небезпеки від інвазійних рослин 

пропонуємо включити в програму моніторингу наступне: контроль 

процесу натуралізації; інформування населення про небезпеку з боку 

інвазійних рослин; популяризувати результати досліджень інвазійних 

рослин та їх впровадження в природні фітоценози; залучення населення 

до боротьби з інвазійними рослинами, а також фітосанітарний контроль 

вантажів і транспортних засобів. 

Існують наступні методи боротьби з небажаною рослинністю: 

використання гербіцидів, зкошування в період бутонізації, механічне 

видалення, вирубання, випалювання, мульчування. 

Виключити інвазійні деревно – кущові та трав‘янисті рослини, 

котрі ще використовують у міському озелененні. 
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На нашу думку, необхідно повернути життєву силу інвазійних 

рослин в потрібне русло, тобто допускати інвазії в районах з 

деструктивними ґрунтами, на териконах, котрих багато в східній частині 

України. 

Саме ці види зможуть відновити порушені ґрунти тому, що для 

цього мають потужній життєвий потенціал. Терикони заростуть 

зеленими рослинами, не будуть пилити, покращиться екологічний стан – 

рослини очистять повітря, покращать клімат даної місцевості. Тільки 

необхідно провести правильний підбір рослин. 

Рівновага у природі легко порушується, але дуже важко 

відновлюється. Екологічно дружний ландшафт – частина концепції 

сталого розвитку суспільства! 
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