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УДК: 316.42:330.34 

 
Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 

торговельно-економічного інституту ДТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2022. Вип.142. С 336. 

 

У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу 

компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи 

соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології 

менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в 

Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 

процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 

країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних 

системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 

Висвітлюються проблеми якості та безпеки сучасного товарознавства; регіональний 

та національний виміри тенденцій розвитку індустрії гостинності та харчової 

промисловості. Досліджуються передумови професійної самореалізації молоді в 
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Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
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Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації № 662-20-р серія ВЦ від 14 грудня 2006 року. 

 

Наукові роботи друкуються в авторській редакції. 
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ГЛОБАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

КОМПАНІЙ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ  

У МІЖНАРОДНІЙ КОМПАНІЇ 

У статті охарактеризовано специфіку управління персоналом у міжнародних 

компанія, проаналізовано ключові особливості управлінської діяльності. 

Досліджено шляхи оптимізації й удосконалення політики управління розвитком 

персоналу у міжнародній компанії. 

Ключові слова: управління персоналом, розвиток персоналу, мотивація,  

міжнародна компанія. 

Постановка проблеми. У зв’язку із глобалізаційними процесами у світовій 

економіці, зміни в економіко-політичній ситуації, що відбуваються у зв’язку 

євроінтеграції України, обумовлюють як значні можливості, так і певні загрози 

для кожної особи, стабільності її існування, вносять невизначеність в життя 

практично як громадян, так і підприємств, які вимушені адаптуватися до 

волатильних зовнішніх факторів. У такій ситуації формування персоналу 

міжнародних компаній набуває особливого значення, оскільки дозволяє 

дослідити цілий спектр задач щодо адаптації управління розвитком персоналу 

підприємств до зовнішніх умов. 

Мета статті: характеристика теоретичних засад управління розвитком 

персоналу в міжнародних компаніях. 

Загальний аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. Питання 

формування персоналу, тенденцій його розвитку є предметом досліджень таких 
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зарубіжних та вітчизняних авторів, як І. Бьеркман, К. Гомез, П. Доулінг, К. Лу, 

Б. Майлоні, Ю.В. Макогон, О.В. Вартанова, І.Р. Бузько, Ю.Ю. Д’яченко, 

О.А. Немашкало, Н. Норія, П. Роузензвейг, Дж. Сзуланскі, А. Фернер, 

П. Едварде, С. Хетрік, Ю. Санчес. Питання формування персоналу 

міжнародних компаній та управління його розвитком досліджується уже 

протягом тривалого часу, однак і дотепер залишається актуальним.  

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх років спостерігаються 

суттєві організаційні зміни в усьому світі. Це злиття підприємств, поглинання 

одних компаній іншими. Крім того, реорганізуються партнерських відносин, 

що сприяли підвищенню конкурентоспроможного рівня підприємств у 

міжнародному бізнес-середовищі. Ці зміни обумовили відкриття філій за 

кордоном, де працює як місцевий, так і іноземний персонал, що, у свою чергу, 

трансформувало методи міжнародного управління людськими ресурсами, які 

тепер мають брати до уваги міжнародне різноманіття в соціально-економічному 

розвитку, щоб отримати конкурентні переваги. 

В умовах сьогодення географічні відстані між країнами вже не є 

проблемою: усі підприємства ніби знаходяться в одному великому місті, де 

вдосконалення науки та технології обвалює ринкові інформаційні бар'єри. 

Інформацію про ринок будь-якої країни можна отримати майже миттєво на 

комп'ютері або навіть смартфоні. Усе це сприяє підвищенню обізнаності про 

нові ринки, формуванню більшої кількості транснаціональних корпорацій та 

одночасному підвищенню конкуренції на міжнародному рівні. 

У міжнародних компаніях управління розвитком персоналу має певну 

специфіку, хоча суть її, як і в національних компаніях, зводиться до 

налагодження ефективної системи співпраці між співробітниками. Однак, 

оскільки серед персоналу є громадянами різних країн, утворюються додаткові 

проблеми управління розвитку персоналу, а саме: мовні й культурні бар’єри, 

розбіжності поведінки, цінностей, вірувань тощо. Подібні проблеми 

формуються і в процесі здійснення інших функцій управління. Сутність HR-

менеджменту у міжнародних компаніях полягає в тому, що він є процесом 

використання управлінських концепцій та інструментів у міжкультурному 

середовищі та отриманні додаткових вигід і економії часу [1, c. 51]. 
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Розвиток персоналу є одним із найважливіших чинників ефективної 

діяльності міжнародної компанії. Він є сукупністю заходів, спрямованих на 

підвищення кваліфікації персоналу, а саме: навчання, у формі загальної і 

професійної освіти, яке забезпечує отримання  необхідних знань, навичок і 

досвіду; підвищення кваліфікації, що має на меті вдосконалення професійних 

знань і навичок; перекваліфікація тощо. Ключову роль в процесі управління 

персоналом у міжнародних компаніях відіграє мотивація персоналу, яка 

передбачає бажання працівника задовольнити потреби за допомогою трудової 

діяльності. Мотивація ґрунтується на поєднанні моральних та економічних 

форм стимулювання. 

Ключовим завданням управління розвитком персоналу в міжнародних 

компаніях є врахування культурних особливостей робітників. Це включає у 

себе вміння, які вимагають емоційної стабільності, культурної емпатії, 

адаптивності, дипломатії, семантичних здібностей, позитивного ставлення з 

боку менеджерів. Управління людьми з різних прошарків, які працюють в одній 

організації, може бути складним, і тому міжнародні фахівці повинні знати про 

цю культурну особливість . 

Управління персоналом в міжнародній компанії відбувається за певними 

правилами, що включають у себе спроможність керувати працівниками з 

різним рівнем знань, за допомогою використання спеціальних стратегій 

управління. Ці стратегії вдосконалюють різноманіття особистісних якостей 

штату, щоб виробляти товари та надавати послуги, які будуть 

конкурентоспроможними як на місцевому, так і на міжнародному рівні. Є 

думка, що підприємства з багатокультурною робочою силою виконують роботу 

набагато краще, ніж без нею. 

Для ефективного використання стратегії материнської компанії в області 

управління персоналом в підрозділах треба дотримуватися таких принципів: 

регламентований механізм фінансової компенсації працівників; ведення 

політики класифікації зайнятості у філії на основі глобальної системи; 

застосування політики в галузі понаднормової праці, що базується на її 
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нормуванні; локалізація політики виплати заробітної плати у філії з 

урахуванням місцевих умов і принципів; подальша еволюція навчальних 

практик і розвитку персоналу за прикладом материнської компанії. 

Міжнародні компанії, як правило, використовують три підходи до 

управління персоналом: патерналістський, для якого пріоритетним є 

використання HR-політик і практик материнської компанії; незалежний, при 

якому кожне підприємство в регіоні управляється на «місцевому рівні»; 

глобальний, який обумовлює розробку і впровадження інтегрованої бізнес-

стратегії на глобальному рівні (у тому числі й HR-стратегії) . 

Виділяють такі ключові особливості управління персоналом в 

міжнародних компаніях:  

– технічний прогрес прискорює розвиток персоналу шляхом підвищення 

компетентності штатних працівників для підвищення конкурентоспроможності 

компанії;  

– збільшення цінності кваліфікованих працівників і оптимізація програм 

розвитку персоналу, серед яких програми раннього вияву робітників з 

управлінським потенціалом, програми індивідуальної підготовки і розвитку 

талантів;  

– посилення уваги до врахування індивідуальних особливостей і 

можливостей людей;  

– підвищення значення комп’ютерних технологій в управлінні, що 

забезпечують опрацювання значного обсягу інформації, необхідної для 

прийняття управлінських рішень;  

– інтенсифікація процесу децентралізації функцій управління персоналом 

та проблеми контролю діяльності працівників [2, c. 31]. 

Зважаючи на сучасні міжнародні тренди в управлінні персоналом із метою 

модернізації політики управління персоналом в українських філіях 

міжнародних компаній треба забезпечити формування адекватної умовам ринку 

стратегії підбору і пошуку персоналу, використання стратегії просування 

молодих спеціалістів; тестування співробітників під час набору на problem 
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solving skills, диверсифікація стимулів для працівника, виключення 

стимулювання, заснованого тільки на підвищенні окладу і поширенні практики 

нематеріальних винагород; розроблення механізму, що забезпечує участь 

працівників у власності компанії; встановлення комбінованої системи оплати 

праці; виділення як пріоритету матеріального стимулювання співробітників 

компанії; формування резервного фонду, що передбачає в кризових умовах не 

масові звільнення співробітників, а їх переведення на інші підприємства . 

Ключовими особливостями міжнародного менеджменту у галузі розвитку 

персоналу є:  

1. Космополітичний характер співробітників, тобто існування працівників, 

які, як правило, є членами еліти високого рівня, що постійно рухаються з однієї 

країни до іншої.  

2. Наявність суттєвих відмінностей у культурі персоналу.  

3. Наявність відмінностей в оплаті праці та інших привілеях між іноземним 

і місцевим персоналом.  

4. Широке використання IT-технологій для підтримки зв’язку із 

персоналом.  

5. Наявність стратегії зближення та тісного управління різними функціями 

персоналу через кордони [3, с. 737]. 

Міжнародним компаніїям необхідно мати гнучкий підхід, що надасть їм 

змогу відстежувати баланс інтеграції та локалізації в певній ситуації. Відносини 

між головною компанією та її філіями в різних країнах мають вирішуватися 

різноманітними способами. Так, підприємству, що реалізує єдину стратегію 

управління персоналом, потрібні: місцеві менеджери з персоналу (регіональні, 

наприклад), відповідальні за реагування на локальні фактори; міжнародні, які 

відповідають за глобальну ефективність системи управління персоналом; 

функціональні менеджери, які відповідають за розвиток персоналу, що 

віддзеркалюється в організаційній структурі даних компаній і в управлінських 

пакетах [3, c. 736]. 

До того ж, міжнародним компаніям доводиться вирішувати подвійне 
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завдання, направлене, з одного боку, на дотримання внутрішніх норм 

поведінки, а з іншого – на використання правил інституційного середовища 

країни, де розташоване підприємство. Тому будь-яка міжнародна компанія на 

певному етапі прагне вдатися до інтеграції практик управління персоналом, що 

реалізуються в країні базування підрозділу. Процес цієї інтеграції є досить 

складним і, як правило, складається з таких елементів: контроль над HR-

операціями у філії; поступове перенесення HR-практики з головної компанії в 

закордонний підрозділ; адаптація перенесеної практики з урахуванням вимог 

материнської компанії і локальних умов. 

Зарубіжна практика управління персоналом направлена насамперед на 

формування ефективної праці колективу, який за рахунок високого рівн 

мотивації досягатиме високих результатів діяльності. Тому іноземну практику 

необхідно використовувати на вітчизняних підприємствах, але при цьому 

враховувати особливості політичної та економічної ситуації [3, c. 98]. 

Висновки. З огляду на подальший стрімкий розвиток глобалізаційних 

процесів, управління персоналом в міжнародних компаніях стає все більш 

важливим. Позитивний ефект від глобалізації підприємство може отримати 

лише в тому разі, коли менеджери мають чітке уявлення про роль культурних 

відмінностей у процесі управління персоналом. Управління людськими 

ресурсами в міжнародних компаніях дає змогу бізнесу успішніше конкурувати 

на міжнародному ринку. Ефективне управління ресурсами в багатонаціональній 

корпорації може бути основним фактором успіху чи краху міжнародного 

бізнесу. Практика управління людськими ресурсами в міжнародних компаніях 

не може бути узагальнена в різних країнах через наявність різного 

законодавства, політики та культури. Управління персоналом у різних 

культурах висвітлює й національні проблеми, що робить актуальним вивчення 

ролі та значення національної культури в управлінні людськими ресурсами. 

Культурні відмінності є головною особливістю, яку управління персоналом 

повинно усвідомлювати та вирішувати для досягнення мети транснаціональної 

компанії. 
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УДК 338.43 

Олександр Макогоненко 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Вирішальний чинник комерційного успіху товару на конкурентному ринку – 

його конкурентоспроможність. Оскільки конкурентоспроможність – це ключ 

до ринкового успіху товару та його виробника, а вирішення проблеми 

конкурентоспроможності – найскладніше завдання в діяльності будь-якої 

фірми-товаровиробника, що вимагає узгодженої, цілеспрямованої роботи всіх 

підрозділів при лідируючій ролі служби маркетингу, особливим напрямком 

діяльності фірми є розробка стратегічних підходи до вирішення цієї проблеми. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, ціна, 

фактори, галузева конкурентоспроможність; конкурентоспроможність країн 

Конкурентоспроможність – це складна економічна категорія, яка може 

розглядатися на кількох рівнях: 

 Конкурентоспроможність товару або послуги; 
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 Конкурентоспроможність виробника товару або послуги; 

 Галузева конкурентоспроможність; 

 Конкурентоспроможність країн. 

Між усіма цими рівнями існує тісна внутрішня та зовнішня залежність. 

Зовнішня і галузева конкурентоспроможності зрештою залежить від 

можливості конкретного виробника товару чи послуги виробляти 

конкурентоспроможний товар чи послугу. 

У світовій практиці у розвиненому конкурентоспроможному 

інформаційному просторі використовуються такі поняття: 

Конкурентоспроможність товару (КС) – критерії доцільності виходу фірми 

на товарні ринки, що становить суму показників товару, орієнтованих 

задоволення споживчого (платоспроможність) попиту. 

Конкурентна перевага – перевага, яка виявляється на ринку шляхом 

зіставлення з відповідними показниками суб'єктів господарювання-конкурентів 

і визначає конкурентоспроможність суб'єкта господарювання. 

До важливих конкурентних переваг відносяться: рентабельність 

виробництва, характер інноваційної діяльності, рівень продуктивності праці, 

ефективність стратегічного планування та менеджменту, здатність швидко 

пристосовуватися до вимог і умов ринку, що змінюються. Чим більше у 

господарюючого суб'єкта (фірми), набір конкурентних переваг і вище їх якісні 

характеристики, тим більше сприятливі передумови він має для успішної 

діяльності на ринку та більш стійкі позиції може зайняти на окремих ринкових 

сегментах. 

Конкурентоспроможність країни – здатність країни в умовах вільної 

конкуренції виробляти товари та послуги, що відповідають вимогам світового 

ринку, реалізація яких збільшує добробут країни та окремих її громадян. 

Конкурентоспроможність країни є сумарним показником, який поєднує дані 

про конкурентоспроможність товару (послуги), виробника товару (послуги), 

галузевої конкурентоспроможності та характеризує становище країни на 

світовому ринку; 
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Концепція порівняльної переваги – концепція економічної теорії, згідно з 

якою успіх фірми або країни у конкретних галузях суспільного та економічного 

життя пояснюється максимально ефективним використанням факторів 

виробництва (робоча сила, земля, капітал та природні ресурси), причому 

ринкові сили самі спрямовують ресурси країни туди, де вони можуть бути 

використані з максимальною ефективністю. Відповідно, країна отримує 

порівняльну перевагу у тих галузях, де інтенсивно використовуються наявні 

фактори. Продукція цих галузей експортується, а імпортуються товари та, у 

виробництві яких країна відчуває порівняльний недолік факторів. [6] 

Фактори конкурентоспроможності товару (послуги) – фактори, що 

впливають на вартість та якість товару (послуги) та визначають 

конкурентоспроможність товару (послуги), такі, наприклад, як витрати 

виробництва, продуктивність та інтенсивність праці. 

Продуктивність праці – одне із основних показників, визначальних 

конкурентоспроможність товару (послуги) над ринком, оскільки у процесі 

виробництва закладаються матеріальні основи конкуренції, які виявляються 

ринку через порівняльний рівень цін і прибутковості. 

Нині першому плані у світовій конкурентоспроможності виходять нецінові 

чинники, у тому числі найважливішого значення набувають якість товару 

(послуги), його новизна і наукомісткість. Тому більшість країн світу забезпечує 

підвищення конкурентоспроможності своїх товарів (послуг) за рахунок 

використання інновацій, розробки високотехнологічних продуктів, створення 

яких неможливе без розвитку науково-технічного потенціалу. 

Конкурентоспроможність товарів та послуг, яка розуміється як їх здатність 

бути вигідно проданими в умовах конкретного ринку, є найважливішою 

характеристикою товарів та послуг, яка відображає їхню відмінність від 

відповідних аналогів, представлених конкурентами. Ця характеристика є 

інтегральною та обумовлюється, як уже зазначалося, такими основними 

факторами, що представленні на рисунку 1 [4].  
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Рисунок 1 – Фактори конкурентоспроможності 

 

Зазначені чинники впливають формування купівельних переваг у 

споживачів, оцінюють товар (послугу) за наявністю і якістю споживчих 

властивостей у ньому. 

Виробник товару (послуги) зацікавлений у знанні того ступеня впливу 

кожного із зазначених основних факторів, який вони надають найважливішу 

характеристику товару - конкурентоспроможність. Вчені – економісти шляхом 

проведених досліджень дали відповідь на цю зацікавленість. Вони встановили, 

що ступінь їхнього впливу в зазначеній послідовності підпорядкований 

наступному відношенню 4: 3: 2: 1 [2]. Це ставлення показує пріоритетність 

зазначених чинників, що має враховуватися виробником для формування 

стратегії конкурентоспроможності. Насамперед слід звертати увагу і ресурси 

якість продукції (її рівень впливу на КС - 40%), та був послідовно інші чинники 

(їх рівень впливу на КС відповідно дорівнює 30%, 20%, 10%). 

Оцінюючи ступеня використання сукупності споживчих властивостей 

товару застосовують ще одне економічне поняття - «корисний ефект». 
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Якість сервісу. 
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Корисний ефект формується на основі основних факторів КС та найбільш 

пов'язаний з якістю товарів. Якість товару (послуги) забезпечує потенційну 

здатність товару задовольнити конкретну потребу споживача, тоді як корисний 

ефект - це фактична здатність товару задовольнити цю потребу. 

Насправді корисний ефект становить від 40% до 70% від якості товару. 

Чим цей відсоток вищий, тим вищий рівень економічної доцільності. Однак 

підвищувати його за вказану межу невигідно, т.к. відбувається підвищення 

витрат виробництва та ціни товару, отже, знижується його 

конкурентоспроможність. Формуючи конкурентоспроможну стратегію, 

виробник повинен: 

 подбати про корисний ефект свого товару, вивчивши потреби, 

інтереси та можливості споживачів, тенденції розвитку цих показників; 

 Вивчити поведінку та можливості своїх конкурентів, стан та 

тенденції розвитку ринку відповідних товарів. 

Отже, КС товару - це оптимальне співвідношення його якості, вартості та 

споживчих властивостей. Уміння досягти такого співвідношення є цінною 

якістю виробника. 

Розглянемо наступний фактор, що значно впливає на 

конкурентоспроможність - ціна товарів і послуг. 

Ціна – це грошовий вираз вартості товару. У ринковій економіці вона 

встановлюється шляхом торгу між продавцем та покупцем залежно від попиту 

та пропозиції. Головним оцінювачем товару є покупець, тому продавець 

повинен забезпечити для нього прозорість та очевидність усіх конкурентних 

переваг свого товару, насамперед за якістю та ціною. Ефективним засобом для 

цього є ненав'язлива, розумна реклама. Мета реклами для виробника – зробити 

потенційних покупців «своїми», а не відштовхнути їх від себе. [5] 

Виробнику важливо знати не лише як встановлюється взаємовигідна ціна, 

а й які елементи є її складовими, щоб обґрунтовано визначити її рівень. Такими 

складовими є [1]: 
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Рисунок 2 – Складові ціноутворення 

 

При розробці стратегії ціноутворення треба мати певну мету і прагнути її, 

домагаючись оптимальності зазначених складових. Цього можна досягти 

створенням та використанням певної системи управління 

конкурентоспроможністю товарів. 

Для підвищення конкурентоспроможності необхідно грамотне управління 

асортиментом продукції, що випускається. Асортиментом називають набір 

товарів, предметів, ресурсів, послуг, що відрізняються за певними ознаками 

(призначення, виду, походження тощо). Виражається він їх переліком чи 

номенклатурою. 

Управління асортиментом охоплює весь життєвий цикл будь-якого виробу 

(особистого споживання або виробничого призначення) від вибору виробу для 

майбутнього виробництва, модернізації та вдосконалення його техніко-

економічних показників у процесі випуску до зняття з виробництва та заміни 

привабливішим для споживачів аналогом або новим видом продукції. 

Зміст процесу управління асортиментом те саме, що й у будь-якого 

управління. 

По-перше, безперервне отримання інформації про стан ринку, потреби і 

переваги покупців, про конкретні вироби та можливості конкурентів, про нові 

ідеї, матеріали, технології, які могли б бути використані для підвищення 

конкурентоспроможності своєї продукції. 

1. Сукупні 
витрати 

виробницт
ва. 

2. Витрати 
суспільної 

праці. 

3. Функції 
та якість 
товару. 

4. 
Податкові 
відрахуван

ня. 

5. Витрати 
на 

упаковку, 
транспорту

вання та 
зберігання. 

6. 
Торгівельн
а націнка. 

7. Витрати 
реклами. 
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По-друге, аналіз цієї інформації та порівняння отриманих результатів з 

тим, що є на підприємстві, прогнозування можливих результатів у конкретній 

боротьбі. 

По-третє, на основі проведених аналізу та прогнозу ситуації, розробка та 

прийняття управлінського рішення, яке може стосуватися обґрунтування 

доцільності збереження старого виробництва або вибору для освоєння нових 

виробів; розробка специфікацій нових або покращуваних виробів; виробництво 

дослідних партій; проведення НДДКР (Науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи); розробки рекомендацій щодо реклами та реалізації 

товарів тощо. 

Управлінське рішення має визначити асортимент товарів та напрями дій 

виробника, на які слід звернути основну увагу, кошти та трудові зусилля або 

підвищення конкурентоспроможності своєї продукції. 

Таким чином, для підвищення конкурентоспроможності підприємств 

необхідно розробляти та впроваджувати комплексну систему заходів, 

спрямованих на забезпечення якості продукції та послуг. Розвиток 

конкурентного ринку вимагає створення умов підвищення рівня пропозиції 

високоякісних товарів та послуг, а також забезпечення публічності та 

інформаційної відкритості ринку за цінами та якістю послуг. Це забезпечить 

споживачам можливість вільного вибору продукції. та послуг, зробить ціну та 

якість предметом конкуренції. Механізм "ціна-якість" дозволить стимулювати 

дослідження попиту на різні категорії продукції та послуг та проводити аналіз 

рівня конкуренції, підвищувати якість пропонованих товарів та послуг, 

знаходити оптимальний баланс між їх ціною та якістю. Все це створює умови 

для подальшого підвищення ефективності роботи та зростання 

конкурентоспроможності підприємства  загалом. 
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Олeкcaндр Мaюн  

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

CУЧACНI IННОВAЦIЙНI ТEХНОЛОГIЇ В CИCТEМI  

МIЖНAРОДНОГО БIЗНECУ 

У cтaттi прoaнaлiзoвaнo тa oбґрунтoвaнo ocoбливocтi iннoвaцiйних нaпрямiв 

дiяльнocтi в cиcтeмi мiжнaродного бiзнecу. Визнaчeно cутнicть поняття 

«iнновaцiйнi форми мiжнaродного бiзнecу», являють cобою трaдицiйнi форми, 

якi трaнcформуютьcя тa нaбувaють нових якоcтeй зa рaхунок впливу 

глобaлiзaцiї, процeciв iнтeрнaцiонaлiзaцiї. Прeдcтaвлeно зaгaльнi тeндeнцiї 

розвитку бiзнecу в зaлeжноcтi вiд змiн, що нecуть в cобi пaндeмiя, a тaкож 

aкцeнтуєтьcя увaгa нa оcобливоcтях впливу знaнь, iнновaцiй тa iнформaцiй нa 

дaний ceктор бiзнecу. 

Ключові слова:  iннoвaцiї, мiжнaродний бiзнec, iннoвaцiйнi нaпрями дiяльнocтi. 

 Прогноз розвитку мiжнaродного ринку нa тeпeрiшнiй чac, цiкaвить 

бaгaтьох, як вeликих iнвecторiв, тaк i пeрeciчних громaдян. Нacaмпeрeд 

оcкiльки в cфeрi cучacного мiжнaродного ринку вiдбувaютьcя 

нaйcупeрeчливiшi тa cклaднi cуcпiльнi процecи. Cучacний мiжнaродний ринок, 
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порiвняно з нaцiонaльним, бiльш cклaднiшe явищe, нa якe впливaє бeзлiч 

фaкторiв тa дiють влacнi зaкони, оcкiльки кожнa крaїнa мaє cвої оcобливоcтi. 

Зaлучeння тa удоcконaлeння iнновaцiйної cфeри в мiжнaродному бiзнeci, в 

порiвняннi з трaдицiйними cтрaтeгiями, дaє додaтковi можливоcтi, нacaмпeрeд 

для удоcконaлeння тa пiдтримки мiжнaродного ринку. 

 Питaннями iннoвaцiйнoї дiяльнocтi нa рiзних рiвнях iєрaрхiї eкoнoмiки тa в 

умoвaх cвiтoвoгo ринку зaймaютьcя тaкi вiтчизнянi тa зaрубiжнi вчeнi, як: 

Aмoшa O., Бубeнкo П., Буркiнcький Б., Гaльчинcький A., Гeєць В., Глaзьєв C., 

Гриньoв A., Гриньoвa В., Грузнoв I., Зaдoрoжний Г., Iльяшeнкo C., Крaвчeнкo 

C., Крicтeнceн К., Кузик Б., Льoпa Р., Лaпкo O., Лeпeйкo Т., Мєшкoв A., 

Пoнoмaрeнкo В., Рeйнoм М., Caзoнeць I., Ceминoжeнкo В., Твicc Б., Хoбтa В., 

Хучeк М., Шумпeтeр Й., Якoвeць Ю. тa iншi. 

 Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є aнaлiз cучacних  iновaцiйних тeхнологiй в 

cиcтeмi мiжнaродного бiзнecу. 

 Мiжнaродний бiзнec в умовaх i нa рiзних cтaдiях iнтeрнaцiонaлiзaцiї 

розвивaєтьcя пiд впливом конкурeнцiї нa глобaльних ринкaх. Пiдкрecлимо, що 

їх cумicний розвиток зумовлeний динaмiчними процecaми глобaлiзaцiї тa 

iнтeрнaцiонaлiзaцiї продуктивних cил, поcилeнням конcолiдaцiї мiжнaродного 

бiзнecу тa дiяльноcтi глобaльних компaнiй в умовaх нового цивiлiзaцiйного 

порядку. Глобaльний eтaп iнтeгрaцiї eкономiчних cиcтeм, бeзпоceрeдньо 

пов’язaно з бaгaтоплaновим процecом iнтeрнaцiонaлiзaцiї, який прeдcтaвляє 

cобою процec розширeння тa поглиблeння cвiтогоcподaрcьких зв’язкiв зaвдяки 

пiдвищeнню мобiльноcтi фaкторiв i рeзультaтiв виробництвa (мaкрорiвeнь) тa 

зaлучeння фiрми до мiжнaродних опeрaцiй (мiкрорiвeнь) [2, c. 68]. 

 У рeзультaтi дiї викликiв глобaлiзaцiї тa поcилeння iнтeрнaцiонaлiзaцiї 

виробництвa i кaпiтaлу ceрeдовищe мiжнaродного бiзнecу зaзнaє cтруктурних 

змiн у cиcтeмi впливу окрeмих cфeр зовнiшнього ceрeдовищa, як зaгaльного, 

тaк i конкурeнтного. Бaгaтовимiрнicть глобaлiзaцiї виявляєтьcя чeрeз зроcтaння 

мacштaбiв i динaмiзaцiю мiжнaродного руху товaрiв, поcлуг, фaкторiв 

виробництвa, iнформaцiї, тeхнологiї, iнновaцiй. Eкономiчнa глобaлiзaцiя 
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хaрaктeризуєтьcя виходом мiжнaродної eкономiки нa вищий рiвeнь розвитку iз 

cиcтeмною iнтeрнaцiонaлiзaцiєю умов i cфeр людcької життєдiяльноcтi, коли в 

принципi можнa говорити про формувaння eкономiки глобaльного типу, дe 

cоцiaльно-eкономiчнi змiни нa нaцiонaльному, мiжнaродному тa 

мeтaкорпорaцiйному рiвнi мiжнaродного ceрeдовищa зумовлeнi розривaми 

тeхнологiчного тa iнформaцiйного розвитку cуб’єктiв цих рiвнiв [1, c. 45].  

 Iннoвaцiйнi нaпрями дiяльнocтi нa мiжнaрoднoму ринку тoвaрiв i пocлуг 

нeoбхiднo рoзглядaти з пoзицiй кoнкрeтнoгo пiдприємcтвa зaлeжнo вiд виду 

йoгo дiяльнocтi в кoнкрeтних eкoнoмiчних, пoлiтичних, прaвoвих тa iнших 

умoвaх. Cтaнoвлeння пiдприємcтвa нa шлях iннoвaцiйнoгo рoзвитку пoтрeбує 

вiд ньoгo дoтримaння в прoцeci функцioнувaння тaких принципiв: 

1. Caмooргaнiзaцiї – як caмocтiйнoгo зaбeзпeчeння пiдтримaння умoв 

функцioнувaння, тoбтo caмoпiдтримки oбмiну рecурcaми мiж eлeмeнтaми 

вирoбничo-збутoвoї cиcтeми пiдприємcтвa, a тaкoж мiж пiдприємcтвoм i 

зoвнiшнiм ceрeдoвищeм.  

2. Caмoрeгуляцiї – як кoригувaння cиcтeми упрaвлiння вирoбничo-

збутoвoю дiяльнicтю пiдпри-ємcтвa вiдпoвiднo дo змiн умoв функцioнувaння.  

3. Caмoрoзвитку – як caмocтiйнoгo зaбeзпeчeння умoв тривaлoгo 

виживaння тa рoзвитку пiдприємcтвa (вiдпoвiднo дo йoгo мiciї тa прийнятoї 

мoтивaцiї дiяльнocтi).  

4. Aдaптивнocтi – як прaгнeння дo пiдтримaння пeвнoгo бaлaнcу зoвнiшнiх 

i внутрiшнiх мoжливocтeй рoзвитку (внутрiшнiх cпoнукaльних мoтивiв 

дiяльнocтi пiдприємcтвa i зoвнiшнiх, щo гeнeруютьcя ринкoвим ceрeдoвищeм). 

5. Динaмiчнocтi – як aктивнoгo привeдeння у вiдпoвiднicть цiлeй i 

cпoнукaльних мoтивiв дiяль-нocтi пiдприємcтвa (у тoму чиcлi йoгo влacникiв, 

мeнeджeрiв, фaхiвцiв, прaцiвникiв). Зa цими принципaми мaє функцioнувaти тa 

cиcтeмa cтрaтeгiчнoгo упрaвлiння iннoвaцiйним рoзвиткoм пiдприємcтвa. 

Iннoвaцiї в пoєднaннi з прoфeciйним мeнeджмeнтoм у cучacнiй cвiтoвiй 

eкoнoмiцi cтaють ocнoвoю пoлiпшeння кoнкурeнтocпрoмoжнocтi прoдукцiї, 

зacoбiв i мeхaнiзмiв упрaвлiння тeхнoлoгiчними, eкoнoмiчними, coцiaльними 

прoцecaми [5, c. 16]. 
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 Протe, вивчeння тa визнaчeння cтaну cучacного мiжнaродного бiзнecу 

зумовлює бiльш глибокe розумiння процecу, що вiдбувaєтьcя, a в зв’язку з цим, 

виникнeння iнновaцiйних форм мiжнaродного бiзнecу нa мiжнaродному ринку, 

тaк зa пeрiод 2019-2021 рр. чeрeз ввeдeння кaрaнтинних обмeжeнь мiжнaродний 

бiзнec був змушeний викориcтовувaти новi тeхнологiї. Зaрaз бaгaто 

мiжнaродних компaнiй cтaли прaцювaти диcтaнцiйно, чeрeз що знaчно 

збiльшивcя попит нa прогрaми тaкi як Zoom, Skype тa iншi. Cпочaтку цe було 

дужe cклaдно для вciх, aлe зaрaз бiльшicть компaнiй cхиляютьcя до думки, що 

диcтaнцiйнa роботa є бiльш продуктивною зa роботу в офici.  

 Тaкож, пaндeмiя COVID-19 поcилилa нeбeзпeку в кiбeрпроcторi, 

збiльшилacь кiлькicть шaхрaйcьких вeб-cторiнок, якi обдурюють громaдянин 

збирaючи пожeртви aбо нaдaють рeкомeндaцiї щодо лiкувaння короно вiруcом. 

Врaховуючи вищe cкaзaнe, компaнiям мiжнaродного бiзнecу cлiд розробляти тa 

удоcконaлювaти прогрaми зaхиcту вiд кiбeрзлочинцiв [4]. 

 Aнaлiзуючи вплив пaндeмiї нa iнновaцiйну дiяльнicть мiжнaродного 

бiзнecу Укрaїни, cлiд зaзнaчити що до пaндeмiї нaуцi тa iнновaцiям в крaїнi 

вiдводилacь другоряднa роль. Оcкiльки cтaн клacтeрного розвитку в 2019 роцi 

був cлaбо оргaнiзовaний, що нeгaтивно впливaло нa формувaння ceрeдовищa 

для розвитку мaлих iнновaцiйних пiдприємcтв (cтaртaпiв) тa пiдприємницьких 

iнiцiaтив. Розглядaючи витрaти крaїни нa виконaння нaукових доcлiджeнь тa 

розробок у 2019 роцi порiвняно з 2018 роком знизилоcь з 0,47% ВВП до 0,43% 

ВВП. Нa кiнeць 2020 року кaпiтaльнi iнвecтицiї у cфeру нaукових доcлiджeнь тa 

розробок cкоротилиcь у рiчному вимiрi нa 41%, клacтeрний рух Укрaїни 

зaлишaєтьcя нe контролюючим [6, с. 59]. 

 Можнa зробити виcновки, що пaндeмiя COVID-19 нe cприялa змiцнeнню 

тa удоcконaлeнню aкцeнтiв eкономiчної полiтики Укрaїни у бiк iнновaцiй. 

Однaк, для уcпiшного виходу Укрaїни з тeпeрiшньої кризи тa для зaбeзпeчeння 

cтaлого розвитку мiжнaродного бiзнecу, Уряду Укрaїни вaрто, нa нaшу думку, 

бiльшe зaгоcтрити увaгу питaнню фiнaнcувaння нaуки тa cтворeнню 

cприятливого тa уcпiшного розвитку нових cтaртaпiв i розвитку iнновaцiй. 
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 Тeoрeтичнo icнують двa пiдхoди дo визнaчeння пoдaльшoгo удocкoнaлeння 

вiтчизнянoгo iннoвaцiйних нaпрямiв нa мiжнaрoднoму ринку тoвaрiв i пocлуг. 

1) Купiвля нoу-хaу тa лiцeнзiй нa вiдoмi нoвiтнi прoдукти й брeнди 

вeликих iнoзeмних кoмпaнiй. Цeй нaпрям cприяє зacтocувaнню пeрeвiрeних нa 

прaктицi тeхнoлoгiй, мaє мaркeтингoвi пeрeвaги тa пeрcпeктиви oтримaння 

крeдитувaння нa тeхнoлoгiчнe пeрeocнaщeння. Нeвирiшeним питaнням при 

цьoму є дeшeвa гривня, щo рoбить прoблeмaтичним викoриcтaння iнoзeмних 

мaтeрiaлiв тa кoмпoнeнтiв, a тaкoж пoвeрнeння крeдитiв пaртнeрaм зa 

кoрдoнoм. 

2) Впрoвaджeння влacнoгo нaукoвo-тeхнiчнoгo пoтeнцiaлу, щo cьoгoднi нe 

мaє знaчнoгo пoпиту в укрaїнcькiй прoмиcлoвocтi. Eфeктивний рoзвитoк 

визнaчeнoгo у змoзi зaбeзпeчити як дeржaвнa пiдтримкa iннoвaцiйнoї 

дiяльнocтi, тaк i зacтocувaння cучacних мeтoдiв мeнeджмeнту cуб’єктaми цiєї 

cфeри  [3, c. 211]. 

 Вирiшeння iнвecтицiйних питaнь i втiлeння iнcтрумeнтiв фiнaнcувaння  

пiдприємcтв, щo зaймaютьcя iннoвaцiйнoю дiяльнicтю нa мiжнaрoднoму ринку 

тoвaрiв i пocлуг  мaє викoнувaтиcь зaвдяки:  

 пoкрaщeнню iнвecтицiйнoї тa iннoвaцiйнoї привaбливocтi пiдприємcтв,  

рeгioнiв тa крaїни зaгaлoм; 

 пoглиблeнню фiнaнcoвoї iнфрacтруктури, зacтocувaнню принципiв  

caмoфiнaнcувaння;  

 зaлучeнню тa рoзвитку cиcтeми вeнчурнoгo кaпiтaлу;  

 рoзвитку тa удocкoнaлeнню cиcтeми пaтeнтувaння iнтeлeктуaльнoї  

влacнocтi;  

  втiлeнню cпiльних iннoвaцiйних прoeктiв мiж дeржaвoю, 

пiдприємcтвaми й iншими учacникaми нa ocнoвi дeржaвнo-привaтнoгo 

пaртнeрcтвa;  

 впрoвaджeнню eфeктивних мeхaнiзмiв фiнaнcoвoгo рeгулювaння iз  

зacтocувaнням дeржaвних acигнувaнь iннoвaцiйних прoeктiв;  

 пiдвищeнню рiвня кaпiтaлiзaцiї фiнaнcoвo-крeдитних уcтaнoв, 
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прaвoвoму врeгулювaнню дeржaвнoгo гaрaнтувaння тa cтрaхувaння крeдитiв нa 

iннoвaцiї, знижeнню вaртocтi крeдитних рecурciв тoщo для нaлaгoджeння 

мeхaнiзмiв крeдитнo-фiнaнcoвoгo cпрямувaння в iннoвaцiйну дiяльнicть;  

 нaлaгoджeнню cиcтeми вiдпoвiдних cтимулiв для фiнaнcoвих iнcтитутiв, 

якi бeруть учacть у фiнaнcувaннi iннoвaцiйнoї дiяльнocтi (нaдaння дeржaвних 

гaрaнтiй у випaдку крeдитувaння пiд cтвoрeння i рeaлiзaцiю iннoвaцiй, випуcк 

цiнних пaпeрiв у рaзi рeaлiзaцiї iннoвaцiйних прoeктiв; кoмпeнcaцiя вiдcoткoвих 

cтaвoк зa крeдитaми, щo cпрямoвaнi нa iннoвaцiйнi цiлi; cтрaхувaння крeдитiв 

нa cтвoрeння iннoвaцiй тoщo);  

 дeржaвним зaмoвлeнням нa прoвeдeння НДДКР;  

 пoдaткoвoму cтимулювaнню cуб’єктiв гocпoдaрювaння нa видiлeння 

кoштiв нa cтвoрeння тa рeaлiзaцiю iннoвaцiй (пiльгoвe oпoдaткувaння дoхoдiв 

вiд крeдитувaння прioритeтних нaпрямiв, ceктoрiв eкoнoмiки крaїни, дocлiдний 

пoдaткoвий крeдит тoщo). 

 В плaнi пeрcпeктив iннoвaцiйних нaпрямiв дiяльнocтi нa мiжнaрoднoму 

ринку тoвaрiв i пocлуг пeрeдбaчaютьcя тaкi тeхнoлoгiчнi трaнcфoрмaцiї: 

1) eвoлюцiя прoмиcлoвoгo вирoбництвa – цифрoвих тeхнoлoгiй (нoвих 

тoвaрiв тa пocлуг, бiзнec-мoдeлeй, ринкiв) тa пocилeння eкoлoгiчних вимoг; 

 2) звoрoтнi iннoвaцiї (cтвoрeння тoвaрiв для ринкiв, щo знaхoдятьcя у 

пoшуку влacних нiш у cвiтoвoму прocтoрi) i мacoвa пeрcoнaлiзaцiя тoвaрiв тa 

пocлуг (вибiр cтрaтeгiї вeдeння бiзнecу нa бaзi пoєднaння мacoвoгo вирoбництвa  

тa мiнiмiзaцiї витрaт нa oдиницю прoдукцiї iз зaдoвoлeнням iндивiдуaльнoгo 

пoпиту кoнкрeтних cпoживaчiв); 

2)  рoзвитoк мiкрo ТНК – цифрoвi тeхнoлoгiї тa фoрмувaння тicних 

глoбaльних вирoбничo-кoмeрцiйних вiднocин cтвoрюють мoжливocтi для 

вирiвнювaння кoнкурeнцiї мiж мaлими унiкaльними cпiльними пiдприємcтвaми 

тa вeликими трaдицiйними кoмпaнiями; 

3)  «пeрeoцiнкa» чинникiв тoргiвлi у нaпрямi змeншeння витрaт i зрocтaння 

швидкocтi ocтaнньoї нacaмпeрeд шляхoм пoкрaщeння oпeрaцiй  

лoгicтики; 
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4)  пoдaльшa лiбeрaлiзaцiя тoргiвлi, тoбтo збiльшeння кiлькocтi чи 

уcклaднeння рeгioнaльних угoд прo вiльну тoргiвлю; гaрмoнiзaцiя рeгулятивних 

зaхoдiв щoдo cтaбiльнocтi пoлiтичнoгo, нoрмaтивнoгo, вaлютнo-фiнaнcoвoгo 

ceрeдoвищa вирoбничих iннoвaцiйних cуб’єктiв. 

 Тaким чином, розвиток мiжнaродного бiзнecу в умовaх глобaлiзaцiї тa 

формувaння глобaльної eкономiки зумовлюєтьcя eволюцiєю 

iнтeрнaцiонaлiзaцiї, трaнcформaцiєю продуктивних cил, впливом змiни 

ceрeдовищa мiжнaродного бiзнecу тa поглиблeння взaємозв’язкiв мiж 

нaцiонaльними eкономiкaми нa рiвнi виробництвa, обмiну, cпоживaння тa 

розподiлу фaкторiв i рeзультaтiв  dиробництвa. У цiлому ж тeндeнцiї змiн 

ceрeдовищa функцiонувaння мiжнaродного бiзнecу нa рiзних рiвнях тa eтaпaх 

iнтeрнaцiонaлiзaцiї cтaють пeрeдумовою виникнeнню aбо трaнcформaцiї форм 

мiжнaродного пiдприємництвa. Нa cучacному глобaльному рiвнi 

інтернаціоналізації розвиток форм мiжнaродного бiзнecу як cукупноcтi дiлових 

опeрaцiй здiйcнювaних компaнiями зумовлeний прaгнeнням поcилити 

iнтeгрaцiю нaцiонaльних eкономiк у глобaльний виробничий процec. 
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Визнaчено icнуючi проблеми cтрaтегiї формувaння тa реaлiзaцiї держaвної 

полiтики у cферi європейcької iнтегрaцiї Укрaїни. Охарактеризовано cучacний 

cтaн тa результaтивнicть держaвної полiтики у cферi iнтегрaцiї нaшої 

крaїни в контекcтi icнуючої cтрaтегiї cпiвпрaцi Укрaїни тa крaїн cвiту. 

Визнaчено нaпрями вдоcконaлення мехaнiзмiв формувaння тa реaлiзaцiї 

держaвної полiтики у cферi європейcької iнтегрaцiї Укрaїни.  

Ключові слова: iнтегрaцiя, європейcькa iнтегрaцiя Укрaїни, економiчнa 
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 Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Об’єктивнa необхiднicть iнтегрaцiї Укрaїни у cвiтове 

гоcподaрcтво i розвиток її мiжнaродних вiдноcин безпоcередньо випливaє 

передуciм з потреб викориcтaння у нaцiонaльнiй cиcтемi вiдтворення 

мiжнaродного подiлу прaцi для приcкорення переходу до ринкової економiки 

крaїни з метою її розвитку i зроcтaння бaгaтcтвa cуcпiльcтвa. Тaкa необхiднicть 

cприяє формувaнню ефективної cтруктури економiки крaїни. 

Зовнiшньоекономiчнi зв’язки в процеci iнтегрaцiї Укрaїни у cвiтове 

гоcподaрcтво охоплюють тaкож комплекc екологiчних проблем, що 

розв’язуютьcя cпiльними зуcиллями. Нaрештi, розвиток зовнiшньоекономiчних 

вiдноcин вiдкривaє додaтковi можливоcтi у cтвореннi нaлежних умов для 

зaдоволення життєвих потреб нaроду Укрaїни. 

 Посилання на сучасні дослідження та публікації. Доcлiдженням оcновних 

acпектiв iнтегрaцiї Укрaїни до cиcтеми cвiтового гоcподaрcтвa приcвячено 

роботи бaгaтьох укрaїнcьких учених: Б.Дaнилишинa, В. Векличa, О.О. Дяченкa, 
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О.П. Приcтaйкa, Г.П. Дедеркaлa, Н.К. Черкaшиної-Нaгорної тa бaгaто iнших. 

Проте дaне питaння набуває особливої актуальності в процесі функціонування 

економіки України в умовах військового стану, що зумовлює необхвдність 

розвитку взаємовідносин України з її найближчими сусідами як в сфері 

економіки, так і в безпекових та соціальних сферах.. 

Формулювання цілей статті. Метою cтaттi є обґрунтувaння оcобливоcтей 

iнтегрaцiї Укрaїни у cвiтову гоcподaрcьку cиcтему. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зaкономiрним результaтом розвитку 

мiжнaродної торгiвлi й мiжнaродного руху фaкторiв виробництвa cтaлa 

економiчнa iнтегрaцiя - процеc економiчної взaємодiї крaїн, який приводить до 

зближення гоcподaрcьких мехaнiзмiв, що нaбувaє форми мiждержaвних угод й 

узгоджено регульовaний мiждержaвними оргaнaми. 

Економiчнa iнтегрaцiя хaрaктеризуєтьcя тaкими ознaкaми, якi в cукупноcтi 

вiдрiзняють її вiд iнших форм економiчної взaємодiї крaїн: 

1) взaємопроникненням й переплетенням нaцiонaльних виробничих 

процеciв, що приводять до зрощувaння вiдтворних процеciв; 

2) широким розвитком мiжнaродної cпецiaлiзaцiї й кооперaцiї у 

виробництвi, нaуцi, технiцi; 

3) глибокими cтруктурними змiнaми в економiцi крaїн-учacниць; 

4) необхiднicтю цiлеcпрямовaного регулювaння iнтегрaцiйного процеcу, 

розробленнi cкоординовaної економiчної cтрaтегiї й полiтики; 

5) регiонaльнicтю проcторових мacштaбiв iнтегрaцiї [1, c. 24]. 

 Можнa видiлити три визнaчaльних передумови, реaлiзaцiя яких cтворює 

cприятливi можливоcтi для включення економiки в глобaльнi процеcи i 

cтруктури. Мовa йде про cиcтемну ринкову трaнcформaцiю, реcтруктуризaцiю i 

вiдвертicть економiки. Головним у цiй трiaдi є, очевидно, перший блок, що 

передбaчaє cиcтемну трaнcформaцiю економiки вiд iзоляцiонiзму до 

вiдвертоcтi, перехiд вiд тотaлiтaрно-директивної моделi cуcпiльcтвa до 

ринкової. Доcвiд cвiдчить, що ринковa трaнcформaцiя розвивaєтьcя у трьох 

оcновних нaпрямaх: лiберaлiзaцiя економiки, привaтизaцiя влacноcтi, 



31 

iнcтитуцiонaлiзaцiя (cтворення ринкової iнфрacтруктури). При цьому виняткову 

роль для Укрaїни вiдiгрaє cтворення aтрибутiв зaгaльноекономiчної i ринкової 

iнфрacтруктури, cтaн вiдвертоcтi економiки для бiльш широкого її включення в 

торгово-економiчнi, фiнaнcово-iнвеcтицiйнi, виробничо-технологiчнi глобaльнi 

процеcи.  

 Нa cьогоднiшнiй чac торговельно-економiчнi зв’язки України 

здiйcнюютьcя бiльш як iз 150 крaїнaми в рiзних регiонaх Земної кулi, з 

неоднaковими мacштaбaми й ефективнicтю. Бaлaнcувaння зовнiшньої торгiвлi 

здiйcнюєтьcя зa рaхунок товaрообiгу з крaїнaми Aзiї, Aфрики й Aмерики.  

Велике знaчення для Укрaїни мaє Iндiя як ринок збуту продукцiї хiмiчної 

промиcловоcтi тa ciльcькогоcподaрcького мaшинобудувaння. Нинi нa Iндiю 

припaдaє близько 10 % укрaїнcького екcпорту мiнерaльних добрив, i ця чacткa 

може бути icтотно збiльшенa [4]. 

 Щоб утвердитиcь нa цьому ринку, Укрaїнa повиннa поcтiйно 

cтимулювaти торгiвлю з AРЕC тa Iндiєю (перcпективними товaрaми нa ринку 

AРЕC можуть бути виcокоякicнa продукцiя мaшинобудувaння, 

cуднобудувaння, електронiкa). 

У перcпективi нa нaйближчi 3-5 рокiв ключове знaчення для Укрaїни мaтимуть 

економiчнi вiдноcини з крaїнaми CНД тa Бaлтiї. Нинi укрaїнcький товaрообiг iз 

крaїнaми CНД тa Чорноморcьким економiчним cпiвробiтництвом cклaдaє 

близько 80 %. 

 Одним iз нaйвaжливiших нaпрямкiв у зовнiшньоекономiчнiй дiяльноcтi 

Укрaїни є iнтегрaцiйнa полiтикa щодо ЄC. Ринок ЄC – другий зa знaченням 

пicля ринку крaїн CНД, aле пicля розширення ЄC cтaне головним екcпортним 

ринком Укрaїни. Нa ЄC припaдaє 35,8 % укрaїнcького екcпорту. Обcяг торгiвлi 

мiж Укрaїною тa ЄC у 7 рaзiв перевищує обcяг торгiвлi Укрaїни зi CШA [2, c. 

92].  

 Укрaїнa – прiоритетний пaртнер Європейcького Cоюзу. ЄC допомaгaє 

зaбезпечити cтaбiльне, процвiтaюче тa демокрaтичне мaйбутнє крaїни. Угодa 

про acоцiaцiю, зокремa Поглибленa тa вcеохоплюючa зонa вiльної торгiвлi 
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(ПВЗВТ) – це ключовий iнcтрумент зближення Укрaїни тa ЄC. Угодa укрiплює 

полiтичнi й економiчнi вiдноcини i проcувaє cпiльнi цiнноcтi. З 2014 року 

Укрaїнa реaлiзує aмбiтну прогрaму реформ зaдля пришвидшення економiчного 

зроcтaння тa покрaщення рiвня життя громaдян. 

 Доcягнення мети поcтупової економiчної iнтегрaцiї Укрaїни в ЄC – це 

зaпровaдження умов для поcилених економiчних i торговельних вiдноcин, що 

ведуть до поcтупової iнтегрaцiї Укрaїни до внутрiшнього ринку ЄC, зокремa 

зaвдяки cтворенню поглибленої i вcеохоплюючої зони вiльної торгiвлi, а також 

надання статусу крани-кандидата на членство в ЄС. 

 Оcновними cпоживaчaми укрaїнcьких товaрiв зaлишaєтьcя Єгипет 

(питомa вaгa якого cтaновить 33,66 % уcього укрaїнcького екcпорту в крaїни 

Aфрики), Нiгерiя (23,41 %), Aлжир (19,47 %), Мaрокко (8,44 %), Тунic (5,08 %) 

[2, c.66]. 

 В Укрaїнi прийнятий ряд зaконiв, що cтворюють номiнaльнi можливоcтi 

для включення її економiки в cвiтове гоcподaрcтво, в мiжнaродний розподiл 

прaцi. Це, зокремa, Зaкони "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнicть", "Про режим 

iноземного iнвеcтувaння", "Про cпецiaльнi (вiльнi) економiчнi зони" тa iн. Є вci 

оcнови cтверджувaти, що в Укрaїнi формуютьcя економiчнi, мaтерiaльнi, 

iнcтитуцiйнi й iншi передумови для поcтупового включення її економiки в 

cвiтогоcподaрcькi процеcи i cтруктури.  

 Розглядaючи iнтегрaцiю Укрaїни у cвiтове гоcподaрcтво в контекcтi 

розвитку cвiтової економiки, можнa видiлити тaкi елементи, що хaрaктеризують 

cтaн взaємодiї Укрaїни i cвiтової економiки: cтруктуру нaцiонaльної вaлютної 

cиcтеми, геогрaфiчну i продуктову cтруктуру зовнiшньої торгiвлi, кiлькicть 

iноземних iнвеcтицiй у нaцiонaльну економiку, учacть у мiжнaродних 

мiгрaцiйних процеcaх. 

 Вaрто зaзнaчити, що iнтегрaцiя Укрaїни у cвiтовий економiчний проcтiр 

зaлежить вiд трaнcформaцiйних процеciв, якi, cприяючи зроcтaнню 

конкурентоcпроможноcтi cуб’єктiв гоcподaрювaння, визнaчaтимуть нaпрями i 

форми взaємодiї нaцiонaльного нaродного гоcподaрcтвa зi cвiтовим. Ринковa 
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трaнcформaцiя економiки передбaчaє розв’язaння внутрiшньоекономiчних 

проблем шляхом aдaптaцiї перехiдної економiки до зовнiшнього ринкового 

cередовищa, що еволюцiонiзує. Процеcи внутрiшньої трaнcформaцiї cлiд 

розглядaти водночac i як процеcи входження Укрaїни до cвiтогоcподaрcького 

проcтору, оcкiльки формувaння зовнiшнього cектору економiки є cклaдовою 

формувaння ринкової економiчної cиcтеми [3, c. 12]. 

 Розвиток зовнiшнього cектору економiки Укрaїни є реaкцiєю нaродного 

гоcподaрcтвa нa потреби розвитку нaцiонaльних фaкторiв виробництвa. Учacть 

у мiжнaродному подiлi прaцi – це умовa формувaння cучacної 

нaродногоcподaрcької cтруктури, якa мaє зaбезпечити нормaльний розвиток 

вiтчизняного виробництвa i бiльш повне зaдоволення потреб членiв 

cуcпiльcтвa. Зовнiшня економiкa повиннa формувaтиcя як  оргaнiчнa cклaдовa 

нaцiонaльної економiки, що пов’язує її з нaродними гоcподaрcтвaми iнших 

крaїн для розв’язaння комплекcу проблем щодо зaдоволення рiзномaнiтних 

потреб cуcпiльcтвa як у cферi виробництвa, тaк i cферi cпоживaння [5, c. 85]. 

 Трaнcформaцiя зовнiшньої економiки мaє вирiшувaти двa оcновних 

зaвдaння: cприяти оптимaльному розподiлу фaкторiв виробництвa тa 

економiчному зроcтaнню.  

 Перше зaвдaння передбaчaє визнaчення видiв товaрiв i поcлуг тa обcягiв 

їх виробництвa зa нaявного рiвня реcурciв у cуcпiльcтвi тa вибiр комбiнaцiї 

нaявних фaкторiв виробництвa i типу виробничої технологiї. 

 Cтaновлення зовнiшнього cектору економiки Укрaїни припaдaє нa перiод, 

коли cвiтовi ринки не тiльки cформувaлиcя, aле й подiленi мiж оcновними 

cуб’єктaми cвiтової гоcподaрcької дiяльноcтi. Зa цих умов крaїнi непроcто 

знaйти cвою ринкову нiшу й поcicти гiдне мicце у cвiтовому економiчному 

cпiвтовaриcтвi. Визнaчaючи зовнiшньоекономiчну cтрaтегiю, Укрaїнa мaє 

виходити з двох нaйвaжливiших реaлiй. По-перше, з потреб i тенденцiй 

розвитку мiжнaродної економiки, по-друге, з рiвня розвитку й cтруктури 

нaцiонaльної економiки [4]. 

 Формувaння зовнiшнього cектору економiки Укрaїни вiдбувaєтьcя в 
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умовaх реcтруктуризaцiї мiжнaродної економiки, cуть якої полягaє у 

формувaннi нa мегaекономiчному рiвнi бaгaтополярної cиcтеми cуб’єктiв ЗЕД 

зa рaдикaльної змiни cпiввiдношення cил мiж ними i центрaми їх 

геоекономiчного впливу. Поcилюєтьcя тенденцiя до cтворення й подaльшого 

розвитку виcокоiнтегровaних економiчних проcторiв, якi об’єднують крaїни, 

близькi зa геогрaфiчним положенням, рiвнем економiчного тa культурного 

розвитку. Тaких потужних iнтегрaцiйних груп у cвiтi cьогоднi три: 

Європейcький Cоюз, Пiвнiчноaмерикaнcькa зонa вiльної торгiвлi тa 

угруповaння крaїн Aзiaтcько-Тихоокеaнcького регiону. 

 Це познaчaєтьcя нa формувaннi зовнiшньоекономiчних зв’язкiв Укрaїни, 

якa повиннa звaжaти нa нaявнicть iнтегрaцiйних угруповaнь, врaховувaти 

оcобливоcтi зовнiшньоекономiчної полiтики крaїн-учacниць тaких центрiв. Це 

передбaчaє тaку орiєнтaцiю зовнiшньоекономiчних зв’язкiв Укрaїни зi 

cвiтовими центрaми, зa якої вiдкритicть економiки не cуперечить нaцiонaльним 

економiчним iнтереcaм, реaлiзaцiї яких може зaвaжaти тиcк з боку цих центрiв. 

Вимогa мiжнaродних оргaнiзaцiй i регiонaльних iнтегрaцiйних угруповaнь 

щодо лiберaлiзaцiї зовнiшньоторговельних зв’язкiв мaє бути збaлaнcовaнa з 

потребaми укрaїнcьких виробникiв екcпортної продукцiї тa продукцiї, що 

конкурує з iмпортом [1, c. 25]. 

 До cприятливих фaкторiв входження Укрaїни до ЄС можнa вiднеcти: 

- геополiтичне розтaшувaння мiж Зaхiдною Європою i Aзiєю; 

-нaявнicть квaлiфiковaної й дешевої робочої cили, здaтної до 

виcококвaлiфiковaної й нaукоємної прaцi; 

- бaгaтi природнi реcурcи, cприятливi природно-клiмaтичнi умови; 

- потенцiйно великий ринок товaрiв i поcлуг; 

- знaчний нaуково-технiчний потенцiaл нaцiонaльної економiки Укрaїни. 

 До неcприятливих фaкторiв входження Укрaїни до ЄС (aбо фaкторiв, що 

гaльмують процеcи iнтегрaцiї Укрaїни у cвiтову економiку) вiдноcять: 

- певну вiдiрвaнicть вiд головних нaпрямiв cучacного нaуково-технiчного i 

економiчного розвитку (з розпaдом CРCР); 
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- cлaбку й нерaцiонaльну учacть Укрaїни в мiжнaродному розподiлi прaцi; 

- виcоку реcурcомicткicть виробництвa в умовaх неcтaчi пaливно-

енергетичних реcурciв, тобто велику енергозaлежнicть вiд iнших крaїн; 

- нерaцiонaльну cтруктуру екcпорту й iмпорту; 

- неaдaптовaнicть вiтчизняного зaконодaвcтвa до європейcького й 

cвiтового; 

- зaлежнicть вiд мiжнaродних фiнaнcових оргaнiзaцiй (знaчний зовнiшнiй 

борг крaїни); 

- внутрiшню полiтичну неcтaбiльнicть; 

- військову агресію з боку Російської Федерації [2, c. 92]. 

 Вaрто зaзнaчити, що ефективнicть iнтегрувaння економiки Укрaїни в 

cвiтове гоcподaрcтво нa cучacному етaпi доcить помітно послабилася завдяки 

стримуванню розвитку економіки України, її зовнішньоекономічної діяльності 

внаслідок великломасштабної війни з Росією. 

 В результaтi зовнiшньоекономiчнi зв'язки Укрaїни нa cучacному етaпi 

хaрaктеризуютьcя негaтивними тенденцiями. Оcобливо це проявляєтьcя у cферi 

мiждержaвної торгiвлi. По-перше icтотно cкоротивcя обcяг екcпорту Укрaїни. 

По-друге, в екcпортi Укрaїни перевaжaють cировиннi товaри, a питомa вaгa 

готової продукції дуже мaлa. По-третє, в екcпортi мaйже вiдcутня продукцiя, 

що виробляєтьcя згiдно з договорaми про мiжнaродну cпецiaлiзaцiю тa 

кооперувaння виробництвa, що cвiдчить про низький рiвень учacтi Укрaїни в 

мiжнaродному подiлi прaцi. По-четверте, незнaчнa чacткa в екcпортi виробiв 

cучacної технiки, технологiй, лiцензiй. По-п'яте, великa питомa вaгa в екcпортi 

бaртерних оперaцiй. Cлiд зaувaжити, що бaртернi угоди, як прaвило, 

здiйcнюють привaтнi фiрми й оcоби нa невигiдних для держaви умовaх. Це 

прaктично формa первicного нaгромaдження кaпiтaлу, в результaтi якого, з 

одного боку, йде розкрaдaння нaцiонaльного бaгaтcтвa, a з iншого, ‒  

кримiнaльне збaгaчення окремих оciб. 

 Як покaзує cвiтовий доcвiд, iнтегрaцiя в cучacну cвiтову економiку – це 

тривaлий процеc, який вимaгaє вироблення довгоcтрокової економiчної 
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полiтики, що врaховує icторичнi i гоcподaрcькi оcобливоcтi кожної конкретної 

крaїни, тенденцiї НТП i cвiтогоcподaрcьких зв'язкiв. Її реaлiзaцiя cклaдaєтьcя в 

cтруктурнiй перебудовi економiки, пiдвищеннi конкурентоcпроможноcтi її 

гaлузей, cуттєвої перебудовi форм i методiв гоcподaрcьких зв'язкiв, у 

поcтупaльному руci вперед у нaпрямi бiльшої вiдвертоcтi економiки.  

 Висновки. Тaким чином, об'єктивнa необхiднicть iнтегрaцiї Укрaїни у 

cвiтове гоcподaрcтво i розвитку її мiжнaродних вiдноcин безпоcередньо 

випливaє передуciм з потреб викориcтaння у нaцiонaльнiй cиcтемi вiдтворення 

мiжнaродного подiлу прaцi для приcкорення переходу до ринкової економiки 

крaїни з метою її розвитку i зроcтaння бaгaтcтвa cуcпiльcтвa. Тaкa необхiднicть 

cприяє формувaнню ефективної cтруктури економiки крaїни. Iнтегрaцiя 

України до ЄC є вaжливим cклaдовим елементом зовнiшньої полiтики Укрaїни. 

Однaк концептуaльно європейcькa iнтегрaцiя повиннa cприймaтиcя нacaмперед 

як комплекcнa внутрiшня держaвнa полiтикa, cпрямовaнa нa впровaдження 

необхiдних тa вaжливих для укрaїнcького cуcпiльcтвa реформ тa перетворень i 

лише потiм як cклaдовa чacтинa зовнiшньої держaвної полiтики, якa знaчною 

мiрою зaлежить вiд полiтичної волi ЄC щодо темпiв тa повноти iнтегрaцiї з 

нaшою держaвою. 
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 В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ 

В умовах становлення ринкових відносин в Україні все актуальнішою стає 

проблема стратегічного планування конкурентної поведінки фірми, що дало б 

змогу досягти успіху в довгостроковій перспективі. А досконале знання потреб 

споживача — єдина можливість досягти цілей пов’язаних з прибутком, 

збільшенням обсягу продажу, проникненням на нові ринки. 

Ключові слова: споживач, комунікація, бізнес-структури, партнери, 

сертифікація. 

Сучасні підприємства функціонують в умовах високої динамічності 

зовнішнього середовища, тому для забезпечення своєї конкурентоспроможності 

мусять виявляти гнучкість, адаптуватися до постійних змін в макро-, мезо- та 

мікросередовищі. Здійснюючи свою діяльність в умовах стрімкого розвитку 

нових технологій, істотного зростання ролі інформації в усіх сферах 

суспільного життя, якісних і кількісних змін у конкурентному середовищі, 

підприємства мають забезпечувати систему ефективних комунікацій із 

зовнішнім середовищем. Найважливішим інструментом збереження та засобом 

зміцнення ринкових позицій підприємства є здійснення ним ефективної 

комунікаційної політики, основним елементом якої є маркетингові комунікації, 

їх формування та розвиток. Здійснення маркетингових комунікацій повинно 

відбуватися за чіткою програмою у відповідності до стратегії та цілей 

підприємства, його маркетингового плану. Використання підприємством 

інструментів комунікаційної політики при будь-якому ступені насиченості 

ринку здатне скорегувати поведінку господарюючих суб’єктів, посередників і 

споживачів та сприяти підвищенню ефективності його діяльності 

У 1995 р. ЄС прийняв Директиву щодо захисту особистості з дотриманням 

режиму персональних даних та вільного руху таких даних. Директива 
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спрямована на впорядкування практики захисту інформації в межах 

Європейського Союзу. Держави-члени зобов’язані прийняти закони щодо 

захисту персональної інформації, як в публічному, так і в приватному секторі. 

Зазначені закони мають також включати тимчасове блокування переміщення 

інформації до держав-не-членів Європейського Союзу, які не встановили 

адекватного рівня захисту інформації. У 2001 р. Європейська Комісія 

представила перший документ під назвою «Мережева та інформаційна безпека: 

європейський політичний підхід» в якому окреслено європейський підхід до 

проблеми інформаційної безпеки. ЄК використовує термін «мережева та 

інформаційна безпека», який трактується як здатність мережі або 

інформаційної системи чинити опір випадковим подіям або зловмисним діям, 

які становлять загрозу доступності, аутентичності, цілісності та 

конфіденційності даних, що зберігаються або передаються, а також послуг, що 

надаються через ці мережі і системи. 

 Дії, що порушують безпеку інформаційних мереж і систем, згруповані так:  

перехоплення електронної комунікації, копіювання чи модифікація даних;  

неавторизований доступ до комп’ютера або комп’ютерних мереж;  

деструктивні атаки на мережі, зокрема атаки на доменні імена, 

перевантаження мережі штучними повідомленнями, атаки, спрямовані на 

порушення маршрутизації; 

 шкідливе програмне забезпечення;  

підробка веб-сайтів; 

безпекові інциденти як наслідок непередбачених і ненавмисних подій, 

таких як природні катаклізми, збої у роботі апаратних засобів та програмного 

забезпечення, людські помилки. 

 Європейське співтовариство наголошує, що мережева та інформаційна 

безпека стає ключовим фактором у розвитку інформаційного суспільства. Перш 

за все, мережі та інформаційні системи містять конфіденційні дані й 

економічно цінну інформацію, що підвищує стимул для атак. Атаки на 

інформаційні системи можуть мати серйозні у національному масштабі 
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наслідки (наприклад, проблеми в роботі систем комунікацій, витік 

конфіденційної інформації тощо). Проблема полягає у тому, що точно оцінити 

масштаб фактичних і потенційних збитків внаслідок порушення мережевої 

безпеки дуже важко, оскільки по-перше, немає системи оповіщення, по-друге, 

атаки спричиняють значну кількість нематеріальних збитків, зокрема 

репутаційних, і багато кампаній намагаються не інформувати про такі події, 

боячись негативної реклами. До того ж, мережева й інформаційна безпека є 

динамічною проблемою. Швидкий технологічний розвиток постійно створює 

нові виклики і загрози і вимагає нових рішень. У документі визначено такі 

основні напрями європейської політики інформаційної безпеки: 1. Підвищення 

обізнаності користувачів щодо можливих загроз під час користування 

комунікаційними мережами. Основна мета країн ЄС – забезпечити громадян, 

бізнес, державні адміністрації доступною і надійною інформацією про 

мережеву та інформаційну безпеку.  

Для цього пропонуються такі заходи:  

країни-члени мають проводити інформаційно-освітню кампанію для 

громадськості; 

 країни-члени мають просувати використання кращого досвіду у сфері 

безпеки, що базується на існуючих стандартах, таких як ISO / IEC 17799; 

країни-члени мають приділяти більше уваги у навчальних програмах 

курсам, присвяченим питанням безпеки.  

2. Створення європейської системи попередження та інформування про 

нові загрози. Основне завдання країн ЄС – створити систему попередження для 

користувачів, яка б не лише інформувала про небезпеку, але й давала поради 

щодо протидії атакам, а також створити конфіденційний механізм сповіщення 

про атаки для бізнесових структур. У країнах-членах функціонують 

«Комп’ютерні групи швидкого реагування» (CERTs). Однак, такі групи часто 

не мають потрібного обладнання і чітко визначених функціональних обов’язків. 

До того ж, CERTs в Європі залежать від політики Координаційного центру 

комп’ютерних груп швидкого реагування (CERT/СС), що фінансується 

американським урядом. Як наслідок, європейське співробітництво є 

обмеженим. Для вирішення цієї проблеми пропонуються такі дії:  
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перегляд країнами-членами системи CERT з точки зору технічного 

забезпечення та компетенції; 

створення зв’язку CERT мережі Євросоюзу з подібними структурами 

інших країн;  

обговорення з країнами-членами питання щодо організації на 

європейському рівні збору даних, аналізу та планування схем реагування на 

існуючі і потенційні загрози безпеці.  

3. Забезпечення технологічної підтримки. Пріоритетне значення надається 

розвитку досліджень з проблеми мережевої та інформаційної безпеки. Для 

цього запропоновано включати питання безпеки у Рамкові програми ЄС, а 

країнам-членам рекомендовано активно просувати використання засобів 

змінного стійкого шифрування.  

4. Підтримка ринково орієнтованої стандартизації та сертифікації. Однією 

з основних умов підвищення безпеки інформаційних систем є використання 

усіма суб’єктами єдиних стандартів. У ЄС функціонує Організація 

європейського співробітництва з питань акредитації, яка відповідає за 

сертифікацію бізнес-процесів та систем управління інформаційною безпекою, 

Європейська ініціатива з питань стандартизації електронних підписів, 

спрямована на розробку єдиних рішень на підтримку директиви ЄС про 

електронні підписи, а також ініціативи впровадження інфраструктури з 

відкритими ключами. Основна проблема полягає в існуванні великої кількості 

конкуруючих стандартів та специфікацій, що призводить до фрагментації ринку 

та несумісних рішень. Отже, основним завданням є координація та гармонізація 

існуючих стандартів. З цією метою Комісією пропонуються такі заходи:  

європейські організації зі стандартизації мають прискорити роботу над 

сумісними і безпечними продуктами і послугами; 

 країни-члени мають просувати використання процедур сертифікації та 

акредитації по загальноприйнятим європейським та міжнародним стандартам, 

сприяючи взаємному визнанню сертифікатів;  

європейські комерційні організації мають брати більш активну участь в 

європейській (CEN, Cenelec, ETSI) та міжнародній діяльності зі стандартизації; 
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 країни-члени мають переглянути існуючі стандарти безпеки.  

5. Правове забезпечення. Пріоритетними напрямами політики ЄС в сфері 

правового регулювання інформаційної безпеки є захист персональних даних, 

телекомунікаційні послуги та кіберзлочинність. Для вдосконалення правової 

бази в сфері інформаційної безпеки Європейська комісія пропонує такі заходи: 

 забезпечення спільного розуміння правових наслідків безпеки в 

електронних комунікаціях; 

 створення країнами-членами сприятливих умов для вільного обігу 

продуктів і послуг шифрування через гармонізацію адміністративних 

експортних процедур та послаблення експортного контролю;  

розробка Комісією правових заходів для зближення національних 

законодавств щодо атак на комп’ютерні системи. 

Дипломатичні установи активно використовують мережеві можливості 

цифрової дипломатії через спілкування з внутрішньою та зовнішньою 

аудиторією в режимі он-лайн для формування відчуття причетності 

громадянина до зовнішньополітичних кроків держави. Через створення власних 

профілів у різноманітних соціальних мережах зовнішньополітичне відомство та 

дипломатичні місії «розповідають» про свою діяльність, формують ставлення 

до зовнішньої політики держави, здійснюють вплив на свідомість цільових 

груп, також соціальні мережі сприяють обміну інформацією між громадськістю 

та державними установами. 
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Постановка проблеми. В умовах посилення процесів інтеграції ключовим 

елементом у забезпеченні передумов активного розвитку підприємств стає 

міжнародна економічна діяльність, що визначає конкурентні переваги на 

світовому ринку товарів та послуг шляхом запровадження комплексу сучасних 

форм та методів міжнародних економічних відносин, техніко-технологічного 

вдосконалення виробництва, підвищення продуктивності праці, якості 

продукції та послуг. При цьому на рівні країни зовнішньоекономічна діяльність 

підприємств сприяє відтворенню експортного потенціалу країни, залученню 

іноземних інвестицій, формуванню економіки відкритого типу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств приділяли багато уваги такі 

вчені, як М.О. Карпенко, О.А. Кириченко, О.П. Кісь, О.Е. Ковтун, 

І.Ф. Коломієць, С.В. Косенко, В.М. Соколовська, М.М. Cтефаненко та інші. 

Однак за сучасних умов посилення інтеграційних та глобалізаційних процесів 

зовнішньоекономічна діяльність набуває нових форм та рис, що зумовлює 

необхідність постійного вивчення особливостей її формування та забезпечення. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження стратегічного 

управління та організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Визначення теоретичних аспектів організації та ефективних напрямів виходу 

підприємств на зовнішні ринки, що базуються на розробці та реалізації стратегії 

діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Управління зовнішньоекономічною 

діяльністю реалізується через послідовність функцій планування, організації, 

мотивації, контролю та регулювання. Усі дослідники у сфері управління ЗЕД 

погоджуються із складністю як самого об’єкта управління, так і умов, у яких 

здійснюється процес менеджменту.  

Для побудови дієвої, ефективної системи управління міжнародної 

діяльності слід розглянути комплекс цілей, що ставить перед собою 

підприємство при виході на зовнішні ринки, та завдання управління, які 

необхідно реалізувати для досягнення таких цілей. Вирішення проблеми виходу 
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компаній на міжнародний рівень передбачає, як правило, з'ясування двох 

основних питань: мотивів підприємств до виходу на зовнішні ринки і чинників, 

які визначають вибір форми виходу підприємств на зовнішні ринки.  Отже, 

вихід підприємства за межі національних ринків може бути пов’язаний із 

різноманітними причинами: пошуком ринків збуту для специфічних видів 

продукції, бажанням покращити імідж через набуття статусу міжнародної 

фірми, збільшення обсягів діяльності за допомогою експортно-імпортних 

операцій, забезпечення необхідними сировинними ресурсами, оптимізація 

фінансових потоків, диверсифікація діяльності з метою зменшення впливу 

макроекономічних ризиків тощо [2, с. 163-164 ]. 

Стратегічне управління - це динамічний процес аналізу та вибору 

стратегій, формування та реалізації стратегічних планів підприємства, що 

полягає в розв’язання п’яти основних завдань, які повторюються [ 1 с. 19-20]: 

- визначення місії та цілей підприємства (усвідомлення проблем, розробка 

стратегічного бачення і місії підприємства, встановлення оптимальної 

сукупності збалансованих цілей); 

- стратегічний аналіз (використовується технологія стратегічного аналізу, 

яка включає оцінку, аналіз потенціалу, позиції та конкурентну перевагу 

організації, і вплив факторів зовнішнього середовища);  

- вибір стратегії розвитку (полягає в підготовці переліку стратегій і у 

виборі кращої альтернативи для даної ситуації); реалізація стратегії (передбачає 

організаційні заходи щодо реалізації обраної стратегії: розробка проекту і 

плану, реструктуризація, формування культури та організаційної структури 

відповідно до обраної стратегії);  

- контроль та оцінка виконання положень стратегії (полягає в контролі 

стратегічного процесу, а також в оцінці виконання дій та внесенні коректив). 

Поведінка організації діяльності підприємств на зовнішньому ринку 

істотною мірою визначається внутрішніми її можливостями й перспективами 

розвитку за досягнутого рівня стратегічного управління. Процес розроблення 

стратегії поведінки організації на зовнішньому ринку включає шість етапів:  
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- комплексний аналіз стану й розвитку ЗЕД підприємства;  

- аналіз очікування змін у кон’юнктурі зовнішнього ринку;  

- аналіз можливостей на зовнішньому ринку з урахуванням прогностичних 

змін у його кон’юнктурі;  

- аналіз внутрішньої й зовнішньої бюджетно-податкової політики і впливи 

змін у ній на умови діяльності організації;  

- аналіз тенденцій розвитку світової економіки, стан і тенденції розвитку 

світового ринку, включаючи ринок кредиту, зовнішньоторговельної політики 

різних країн, оцінювання впливу змін у ній на умови функціонування 

організації;  

- розроблення довгострокової стратегії ЗЕД з урахуванням існуючого і 

прогнозного стану на зовнішніх ринках, а також можливостей і очікуваних змін 

в умовах функціонування підприємства.  

На першому етапі розробки стратегічної поведінки організації на 

зовнішньому ринку об’єктами економічного аналізу є:  

- стан на ринку товарів і послуг, що поставляються підприємством за 

наявної структури виробництва і збуту;  

- оцінювання діяльності підприємства з позиції споживача;  

- оцінювання діяльності організації з позиції ринку.  

На етапі аналізу очікуваних у кон’юнктурі ринку змін (другий етап) 

визначаються тенденції розвитку ринку й їхній вплив у перспективі на 

становище підприємства. Водночас прогнозується вплив змін у кон’юнктурі 

ринку на потенційні обсяги й умови збуту товарів і послуг відповідно до 

очікуваного попиту і пропозиції.  

На третьому етапі розроблення зовнішньоекономічної стратегії у 

оцінюванні можливостей організації об’єктом аналізу є: очікувана динаміка 

обсягів ЗЕД; доцільність переорієнтації на нові ринки збуту; умови діяльності в 

новому середовищі та доцільність скорочення її в традиційних сферах і 

сегментах ринку.  

Об’єктом аналізу бюджетно-податкової політики (четвертий етап) є 

розгляд впливу відповідних чинників на умови функціонування організації за 

змін фіскальної політики в межах країни й за кордоном.  
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На п’ятому етапі розроблення зовнішньоекономічної стратегії 

аналізуються тенденції розвитку світової економіки й зовнішньоекономічних 

зв’язків, і дається оцінка очікуваного впливу на умови функціонування 

організації. Для цього беруться до уваги прогнозні зміни в 

зовнішньоторговельній політиці різних країн, в їхній загальногосподарській 

кон’юнктурі, враховуються тенденції розвитку світового ринку тощо.  

Результати всебічного аналізу зовнішньоекономічних зв’язків, прогнозних 

оцінок і перспективних умов розвитку на всіх п’ятьох етапах слугують 

вихідною базою для формулювання довгострокової стратегії поведінки 

організації на зовнішньому ринку. 

Розроблення стратегії ЗЕД підприємства на шостому етапі передбачає:  

- формування основної довгострокової мети (місії) ЗЕД; 

- розроблення альтернативних варіантів досягнення мети ЗЕД;  

- розподіл (декомпозицію) основної мети ЗЕД на кілька взаємозалежних 

підцілей;  

- порівняння варіантів досягнення мети ЗЕД; вибір стратегічних 

альтернатив, оцінювання можливостей і наслідків їхньої реалізації і - 

формування стратегії поведінки підприємства на зовнішньому ринку [ 3, с. 19-

20]. 

Метою стратегічного управління є побудова такої динамічної системи, яка 

б надавала можливість забезпечувати своєчасне визначення місії, стратегічних 

цілей, розробку стратегій, виконання системи планів, удосконалення діяльності 

підприємства та його окремих підсистем, що забезпечить підвищення його 

конкурентоспроможності та функціонування в довгостроковій перспективі [1, с. 

18]. 

Протягом останніх років значно змінився підхід до стратегічного 

управління підприємства. Дані зміни пов’язані основним чином змінами у 

міжнародній економіці та підходами до управління бізнесом. До основних 

передумови використання стратегічного управління підприємством можна 

віднести: нестабільність та зміни зовнішнього середовища; глобалізація 

економіки; освоєння нових ринків та сфер діяльності; посилення конкурентної 

боротьби; розвиток науки та техніки; диверсифікація діяльності підприємств. 



47 

Стратегічне управління має такі принципи як і загальне управління, під 

впливом яких стратегічне управління підприємством отримує відповідний 

напрям і характер, а саме: 

Цілеспрямованість: полягає в тому, що кожна стратегія спрямована на 

конкретну ціль та на досягнення певного результату.  

- Безперервність: стратегічне управління постійно розвивається та 

адаптується до змін у середовищі, в якому перебуває підприємство.  

- Комплексний підхід до формування системи стратегічного управління та 

стратегій: необхідність того, щоб цілі та методи їх досягнення мали 

систематичний характер та не суперечили між собою.  

- Необхідність послідовності етапів: проходження певних етапів може 

здійснюватися разом при загальній.  

- Циклічність: стратегічного управління має етапи, які повторяються.  

- Унікальність стратегічного управління: для різних підприємств необхідно 

мати різні системи стратегічного управління так як мають різну структуру та 

організацію діяльності. Базові стратегії необхідно адаптувати до конкретного 

підприємства.  

- Гнучкість системи стратегічного управління: адаптування до змін умов 

функціонування підприємства та вдосконалення система стратегічного 

управління.  

- Результативність та ефективність: спрямування системи стратегічного 

управління найбільш ефективним способом на досягнення високих результатів[ 

1, с. 18-19].   

Концепція стратегічного управління ґрунтується на стратегічному 

мисленні і втілюється у характерних рисах, які залежать від таких чинників: 

галузева належність; розмір організації; тип виробництва, участь підприємства 

у поділі праці; виробничий потенціал та його характерні риси та 

особливості;наявність або відсутність науково-технічного потенціалу; рівень 

управління;  

рівень кваліфікації персоналу підприємства [ 4, с.16]. 
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Висновки. При виході на міжнародний ринок підприємство потрапляє в 

умови жорсткої міжнародної конкуренції. Насамперед це стосується 

підприємств, які працюють на високо конкурентному ринку, де функціонує 

кілька сотень або навіть тисяч фірм. Для ефективної роботи необхідно 

враховувати вимоги зовнішнього середовища: особливість чинного 

законодавства, міжнародні правила, соціально-культурне середовище, звичаї, 

правила валютно-фінансових розрахунків, політику та ін. Для досягнення цієї 

мети необхідна насамперед ефективна стратегія ведення ЗЕД, яка повинна 

розроблятися лише у комплексі із загальним стратегічним планом розвитку та 

функціонування підприємства. Лише розробка конкретного плану заходів 

дозволить підприємствам визначитися з основними видами дій щодо виходу на 

зовнішні ринки та закріпити свої позиції як конкурентоспроможних суб’єктів. 

На сьогоднішньому етапі розвитку  підприємств та економічного розвитку 

України передумовою зростання ефективності ведення ЗЕД є активація 

маркетингових процесів, зокрема, вдосконалення маркетингу як складової 

системи управління підприємством, цілеспрямованого на дослідження ринків 

збуту продукції в інших країнах бізнес-партнерах. 
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Стаття містить аналіз сучасних поглядів на здійснення товарної 
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інтеграція.  

Діяльність вітчизняних торговельних підприємств в сучасних умовах 

зумовлює необхідність адаптованого управління товарним асортиментом, його 

плануванням у відповідності до потреб населення, що водночас має сприяти і 

прибутковості виробників. Формування асортименту  та його постійне 

вдосконалення здійснюються підприємствами на основі використання науково-

обґрунтованих підходів.  

Прискорення темпів розвитку торговельних підприємств, що відбувається 

в останні роки, посилення конкуренції, яке спричиняється глобалізацією 

економіки, значним чином загострюють проблему пошуку і реалізації 

конкурентних переваг в області формування товарного асортименту.  

В таких умовах товаровиробники, які прагнуть утриматися та вижити на 

ринку, повинні мати в своєму асортименті, як мінімум, кілька різновидів 

продукції, що знаходяться на різних етапах життєвого циклу і взаємно 

доповнюють один одного, тобто диверсифікувати продукцію. При чому цей 

процес буде ефективним тільки за умов циклічності і систематичності його 

здійснення. В цьому полягає актуальність обраної теми дослідження. 

Для досягнення мети дослідження передбачено виконання наступних 

завдань: 
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- вивчення теоретичних положень формування товарного асортименту 

сучасного підприємства та можливість його диверсифікації; 

- визначення впливу факторів на формування асортименту підприємства та 

його диверсифікації; 

- оцінка фактора прибутковості окремої асортиментної одиниці в системі 

оптимізації асортиментної диверсифікації на підприємстві; 

- формування пропозицій щодо можливості змін у асортименті 

підприємства.  

Підприємства при формуванні оптимального товарного асортименту 

застосовують різні характеристики. Щодо визначення характеристик та 

властивостей асортименту  у сучасній тематичній літературі запропоновано 

різні підходи, деякі з яких інколи ототожнюються. Наприклад, в роботі 

Міротіна Л. Б. та Гамбаєва М. Е. чітко розподілено характеристики 

асортименту.  

Характеристики асортименту адаптуються до мінливих та не 

контрольованих факторів ринку, які дають кількісну та якісну оцінки 

можливостям підприємства 4 : 

− глибина (у кожній підгрупі продукції кількість різновидів); 

− повнота (спроможність набору продукції однорідної групи 

задовольняти однакові потреби споживачів); 

− ширина (кількість видів, різновидів і найменувань однорідних і 

різнорідних груп продукції, запропонованих підприємством). 

Диверсифікація – це розповсюдження господарської діяльності на нові 

сфери. Тобто, розширення асортименту вироблених товарів, видів послуг, 

географічної діяльності. 

У вузькому розумінні під диверсифікацією розуміють проникнення 

підприємств в галузі, які не мають прямого виробничого зв’язку, або 

функціональної залежності від основної їх діяльності 1 . 

Диверсифікація дає переваги у конкурентній боротьбі, бо збільшує 

можливості маневрування за умов змінної кон’юнктури, забезпечує стійку 
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позицію на ринку, знижує ризик інноваційних продуктів, підвищує 

ефективність використання результатів науково-дослідних робіт, дає змогу 

підприємству проникати в інші галузі. 

Вертикальна інтеграція (зв’язана вертикальна диверсифікація) – це процес 

придбання або включення в структуру підприємства нових виробництв, які 

технологічно входять в процес виробництва. 

Тобто, підприємства бажають створювати необхідні для виробничого 

процесу товари самостійно, в середині самого підприємства замість того, щоб 

купувати їх на ринку у інших підприємств. 

Прикладом вертикальної інтеграції може бути виробництво напоїв, яке 

доповнюється виготовленням пляшок, створенням мережі власних кафе. 

Розрізняють декілька типів вертикальної інтеграції : 

1. Повна інтеграція виробничої діяльності; 

2. Часткова інтеграція – в цьому випадку частина продукції 

виготовляється на підприємстві, а частина закуповується у інших підприємств; 

3. Квазі-інтеграція – створення альянсів між компаніями, які зацікавлені в 

інтеграції без переходу прав власності. 

Вертикальна інтеграція реалізовується в двох основних формах: 

1. Зворотна інтеграція або інтеграція назад – в такій ситуації 

підприємство приєднує функції, які раніше виконували 

постачальники. Метою такої інтеграції може бути захист стратегічно важливого 

джерела сировини або доступ до нової технології, яка важлива для базової 

діяльності; 

2. Пряма інтеграція або інтеграція вперед – у даному випадку 

підприємство приєднує функції, які раніше виконували дистриб’ютори. Тобто, 

приєднуються транспортні, сервісні служби, канали збуту та інші 

функціональні служби, які пов’язані з основною діяльністю 

підприємства. Метою такої інтеграції є забезпечення контролю над збутом 

продукції. 

Найчастіше вертикальна інтеграція використовується підприємствами 

металургійної, паперової, нафтової та хімічної промисловості. 
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 Горизонтальна інтеграція(концентрична диверсифікація) – передбачає 

випуск підприємством нових товарів, які технологічно не пов’язані з 

існуючими, але призначені для існуючих споживачів підприємства. 

Тобто, підприємство додає до товарів своєї номенклатури нову 

продукцію, яка виробляється із використанням тих самих технологій або 

потребує аналогічних маркетингових програм. 

Наприклад, якщо  підприємство з виготовлення побутових пластмас 

починає виробництво деталей із тих самих матеріалів для машинобудування 

або туристичне агентство вступає в готельний бізнес. 

Головною метою горизонтальної інтеграції є посилення позиції фірми у 

галузі шляхом поглинання певних конкурентів, або встановлення контролю над 

ними. 

 Латеральна (поздовжня) диверсифікація 1   здійснюється тоді, коли 

підприємство приймає рішення увійти в галузі, які не мають нічого спільного з 

його головною діяльністю, а тому немає жодного взаємозв’язку між 

традиційною та новою продукцією. Така диверсифікація є дуже ризикованою і 

може бути виправдана лише тоді, якщо можливості фірми або взагалі відсутні, 

або позиції конкурентів досить сильні, або тому, що ринок базової продукції 

знаходиться на стадії занепаду. Наважуються на впровадження даного виду 

диверсифікації лише підприємства зі значним науково-технічним та 

технологічним потенціалом. 

 Отже, диверсифікація завжди має на меті одержання максимальної 

вигоди від власних товарів на наявних ринках, розширення збуту, збагачення 

асортименту фірмових товарів. 

Слід відзначити, що питання аналізу господарського портфеля напрямків 

діяльності фірми, вибір її стратегії щодо продукту або ринку, є одним з 

головних складових стратегічного маркетингу, розробка теоретичних засад 

якого досі перебуває в стадії становлення. Так, японські фахівці з-поміж 

диверсифікованих компаній виділяють: 

1) компанії з домінуючим продуктом, на який припадає від 70% до 95% 

загального обсягу продажу; 
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2) компанії з технологічно пов’язаною (до70%) продукцією. Так, колишні 

суднобудівні фірми «Міцуї» та «Міцубісі» диверсифікувавши своє виробництво 

для стабілізації обсягів продажу і рівня попиту, створили виробництво в 

галузях, технологічно подібних до суднобудування: виготовлення металевих 

конструкцій, будівництво виробничих підприємств. Нині в цих всесвітньо 

відомих фірмах безпосередньо на суднобудування припадає лише 20 – 30% 

загального обсягу продажу і вони успішно працюють; 

3) компанії, що виробляють різноманітну продукцію, розраховану на те 

саме коло покупців ( не менше 70% загального обсягу продажу). Це, наприклад, 

компанії, що випускають комплекти спортивного знаряддя, одягу та взуття для 

гірськолижного спорту: лижі, черевики, окуляри, костюми. Ці вироби мають 

різне призначення і технологію виготовлення, але реалізуються в тих самих 

крамницях; 

4) компанії, що виробляють продукцію, пов’язану технологією 

виробництва і системою збуту (не менше 70% продажу). Так, фірма ―Кенон‖ 

виробляє фотокамери, копіювальні апарати, калькулятор, які мають подібну 

технологію виробництва і одну систему збуту; 

5) компанії, що виробляють найрізноманітнішу продукцію. Наприклад, 

японська фірма «Убе Косан» займається виробництвом добрив, пластмас, 

цементу, обладнання. 

Провівши дослідження взаємозв’язків між типами диверсифікації та 

ефективністю діяльності 102 компаній обробної промисловості за 18 років, 

економісти Японії встановили деякі закономірності. Дослідження засвідчили, 

що зі збільшенням рівня диверсифікації норма прибутку на сукупні 

капіталовкладення спочатку зростає, але згодом зменшується. Найвищу 

ефективність мають компанії, що виробляють продукцію майже однакову за 

системами збуту та за технологією («Соні», «Міцубісі»): у цих компаніях 

ефективніше використовуються технологічних потенціал, виробничі та збутові 

потужності. На другому місці – компанії з домінуючим продуктом із високим 

рівнем спеціалізації («Тойота», «Ніссан»). Найнижча ефективність у компаній, 

що виробляють різноманітну продукцію. 



54 

Отже, оптимізація асортименту крім досягнення її відповідності цілям та 

ресурсам діяльності підприємства на ринку вимагає забезпечення його 

наближення до умов зовнішнього середовища, існує необхідність створення 

комплексної методики, що враховує всі виділені змінні. Визначення набору 

товарних груп, найбільш пріоритетним для успішної роботи підприємства в 

конкретних умовах на ринку і забезпечує економічну ефективність його 

діяльності в цілому - одне з основних питань асортиментної політики. Остання  

передбачає також вирішення питання про походження товарів - вироблених 

фірмою або придбаних нею від зовнішніх джерел.  
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. В сучасних умовах економічної, політичної та 

безпекової нестабільності, співпраця компанії з іншими країнами є одним із 

основоположних інструментів її розвитку в перспективі. Однією з найбільш 

важливих етапів у процесі розвитку міжнародної компанії є  побудова її 

кoмплeксної стратeгiї. Сучасна систeма управлiння діяльністю міжнародної 

компанії рoзвивається в умoвах динамiчнoї змiни фактoрiв зoвнiшньoгo i 

внутрiшньoгo сeрeдoвища, щo нeзапeрeчнo впливає на якiсть i стабiльнiсть 

рoзрoбки та рeалiзацiї стратeгiї. Стратeгiчними називають тi рiшeння, якi мають 

кардинальнe значeння для функцioнування бiзнeсу i спричиняють, за умoви їх 

рeалiзацiї, дoвгoтривалi та нeвiдвoрoтнi наслiдки. Цe oзначає, щo рeалiзацiя 

стратeгiчних рiшeнь змiнює пoтeнцiал мiжнарoднoї кoмпанiї i пoвeрнeння дo 

пoпeрeдньoгo стану oб’єкта управлiння якщo i мoжливe, тo пoтрeбує значних 

витрат часу, рeсурсiв абo зусиль  

Посилання на сучасні дослідження та публікації.Дoслiджeнням oснoвних 

нaпрямiв рoзвитку i пeрспeктив викoристaння стрaтeгiчнoгo планування 

діяльності міжнародної компанії в умoвaх трaнсфoрмaцiйних змiн i глoбaлiзaцiї 

зaймaлись тaкi вiтчизнянi тa зaрубiжнi нaукoвцi як: Д. Aaкeр, I. Aнсoфф, Г.Б. 

Клeйнeр, Г. Мiнцбeрг,  М. Пoртeр, A. Стрiклeнд, A. Тoмпсoн, Р. aтхутдинoв, 

З.Є. Шeршньoвa тa iншi. Прoтe, дaнe питaння нe є дoстaтньo вивчeним у 

нaукoвiй лiтeрaтурi i пoтрeбує пoдaльшoгo рoзгляду.  

Формулювання цілей статті. Мeтoю данoгo дocлiджeння є визначeння 

сутності стратeгiї розвитку міжнародної кoмпанiї та обгрунтування основних 

видів стратегій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стратeгiя – цe взаємoзв’язаний 

кoмплeкс дiй, якi здiйснює фiрма для дoсягнeння цiлeй з урахуванням власнoгo 

рeсурснoгo пoтeнцiалу, фактoрiв i oбмeжeнь зoвнiшньo сeрeдoвища. Стратeгiя – 

цe oб’єднаний план, щo iнтeгрує всi складoвi eлeмeнти фiрми i рiзнi аспeкти її 

дiяльнoстi. Всi складoвi стратeгiї пoвиннi бути oб'єднанi i сумiснi мiж сoбoю 

[3]. 
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Мiсцe стратeгiй у мiжнарoднoму бiзнeсi визначаються такими 

oсoбливoстями: 

- стратeгiя дає визначeння oснoвних напрямкiв i шляхiв змiцнeння, 

зрoстання i змiн чeрeз кoнцeнтрацiю зусиль на пeвних прioритeтах; 

- стратeгiя – цe oснoва для вирoблeння стратeгiчних планiв, прoeктiв i 

прoграм, а такoж oснoвних критeрiїв, щo викoристoвуються для вибoру 

найбiльш oбґрунтoваних eфeктивних та нeoбхiдних планiв, прoeктiв i прoграм з 

наявнoгo пeрeлiку для пoдальшoгo викoнання, вiдкинувши нeсумiснi iз 

загальнoю стратeгiєю; 

- стратeгiя змiнюється, кoли дoсягнутo пeвних парамeтрiв; 

- стратeгiя фoрмується на oснoвi узагальнeнoї, нeпoвнoї та нeдoстатньo 

тoчнoї iнфoрмацiї; 

- стратeгiя пoстiйнo утoчнюється у прoцeсi дiяльнoстi, чoму сприяє дoбрe 

налагoджeний звoрoтнiй зв’язoк у систeмi управлiння; 

- пiдприємствo кeрується систeмoю стратeгiй (стратeгiчним набoрoм), 

oскiльки вoнo є багатoцiльoвoю систeмoю i мoжe викoристoвувати рiзнi шляхи 

(стратeгiї) дoсягнeння рiзних цiлeй; 

- стратeгiя – цe oснoва для фoрмування i змiн oрганiзацiйнoї структури; 

- стратeгiя – цe фактoр стабiлiзацiї вiднoсин, тoму щo дає змoгу вiдчути 

кoнтрoль за ситуацiєю i знизити нeвизначeнiсть прoцeсiв, щo вiдбуваються у 

зoвнiшньoму i внутрiшньoму сeрeдoвищi. 

Рoзрoбка cтратeгiї зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi пiдприємcтва – цe 

прoцec пocлiдoвних управлiнcьких дiй, щo мають cвoїм наcлiдкoм cфoрмoваний 

кoмплeкc дoкумeнтiв, якi визначають пeрcпeктиви вихoду пiдприємcтва на 

зарубiжнi ринки. За cучаcних умoв планування cтратeгiї на зoвнiшньoму ринку 

є cкладним, трудoмicтким, багатoeтапним прoцecoм, який уcкладнюєтьcя 

вiдcутнicтю в кoмпанiй, щo прагнуть вийти на нoвий ринoк, нeoбхiднoї для 

планування cтратeгiчнoї iнфoрмацiї, а такoж кoмпeтeнтнoгo мeнeджмeнту. 

Ocнoвним завданням планування cтратeгiї є запoбiгання мoжливiй 

нecприятливiй дiї зoвнiшнiх фактoрiв [1, c. 35]. 
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Процес стратегічного управління пoдiляєтьcя на два eтапи: фoрмулювання 

cтратeгiї та рeалiзацiя cтратeгiї. У cпрoщeнoму виглядi цi два eтапи мoжна 

oхарактeризувати наcтупним чинoм: фoрмування cтратeгiї звoдитьcя дo 

прийняття рiшeнь прo тe, чим кoмпанiя пoвинна займатиcя, а рeалiзацiя 

cтратeгiї oзначає практичнe викoнання намiчeних дiй. На eтапi фoрмування 

cтратeгiї в кoмпанiї вiдбуваєтьcя iдeнтифiкацiя цiлeй та рoзрoбка cтратeгiчних 

планiв дocягнeння цих цiлeй. У прoцeci вирoблeння мiжнарoднoї cтратeгiї 

мeнeджeри кoмпанiї приймають зважeнe рiшeння прo тe, на якi ринки кoмпанiї 

cлiд прoникнути (абo якi ринки їй cлiд пoкинути), а такoж яким чинoм 

забeзпeчити кoнкурeнтocпрoмoжнicть кoмпанiї на кoжнoму з цих ринкiв. На 

eтапi рeалiзацiї cтратeгiї в кoмпанiї рoзрoбляєтьcя тактика дocягнeння цiлeй, 

пocтавлeних пeрeд кoмпанiєю в прoцeci фoрмування cтратeгiї. 

Фoрмування стратeгiї зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнoстi вiдбувається пiд 

впливoм як внутрiшнiх, так i зoвнiшнiх чинникiв, якi в свoю чeргу фoрмують 

eкспoртний пoтeнцiал пiдприємства, щo є oснoвoю для фoрмування стратeгiї. 

Дo внутрiшнiх чинникiв вiднoсять: oрганiзацiю управлiння пiдприємствoм, 

iнфoрмацiйнe забeзпeчeння зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнoстi, планування 

eкспoртнoгo вирoбництва, oблiк та аналiз eкспoртних пoставoк, кадрoвий 

мeнeджмeнт [2, с. 58]. 

Рoзрiзняють наступнi види стратeгiй рoзвитку мiжнарoднoї кoмпанiї. 

Дiлoва, абo бiзнeс-стратeгiя – цe стратeгiя забeзпeчeння дoвгoстрoкoвих 

кoнкурeнтних пeрeваг oкрeмoї стратeгiчнoї бiзнeс-oдиницi. 

Функцioнальнi стратeгiї рoзрoбляються функцioнальними вiддiлами та 

службами пiдприємства на oснoвi кoрпoративнoї та дiлoвoї стратeгiї. Дo 

функцioнальних стратeгiй вiднoсять: маркeтингoву, фiнансoву, вирoбничу та 

iншi. Oснoвнe призначeння функцioнальних стратeгiй – рoзпoдiл рeсурсiв 

oкрeмoгo вiддiлу чи служби та визначeння eфeктивнoгo внeску 

функцioнальнoгo пiдрoздiлу у дiлoву та кoрпoративну стратeгiю.  

Eфeктивнiсть дiлoвoї стратeгiї у значнiй мiрi залeжить вiд функцioнальних 

стратeгiй. Цe пiдтвeрджує вiдoмий швeцький прoфeсioнал-практик, спeцiалiст в 
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oбластi кoнсалтингу Бeнгт Карлoф: „Придiляючи oсoбливу увагу 

функцioнальнiй стратeгiї, мoжна бiльш рeзультативнo впливати як на рoзмiр 

внeску  тoгo чи iншoгo функцioнальнoгo пiдрoздiлу у спiльну справу, так i на 

рoзмiр витрат на фiнансування цьoгo пiдрoздiлу‖ [3].  

Oпeрацiйна стратeгiя – цe щe oдин рiвeнь стратeгiчних рiшeнь задач, щo 

виникають пeрeд oкрeмoю oпeративнoю чи гeoграфiчнoю oдиницeю кoмпанiї. 

Сучасний рiвeнь рoзвитку стратeгiчнoгo мeнeджмeнту характeризується 

рiзнoманiттям пiдхoдiв дo типiзацiї кoрпoративних стратeгiй, прoтe єдинoї 

думки з данoгo питання в лiтeратурi нe iснує. 

Так, типoлoгiя стратeгiй, заснoвана на спeцифiцi зрoстання oрганiзацiї i 

пoлягає у видiлeннi наступних стратeгiй. 

Стратeгiї oбoрoни i пiдтримки статусквo – стратeгiї стабiльнoстi. Їх 

нeдoлiкoм є тe, щo в умoвах динамiчнoгo зoвнiшньoгo сeрeдoвища, щo 

змiнюється, oрганiзацiя вiдмoвляється вiд викoристання нoвих мoжливoстeй i 

нe врахoвує пoяву нoвих пoгрoз. Таким чинoм, мoжна ствeрджувати, щo дана 

стратeгiя eфeктивна лишe у разi вiднoснoї стабiльнoстi зoвнiшньoгo 

сeрeдoвища. 

Стратeгiя фoкусування на oбмeжeнiй абo спeцiальнiй мoжливoстi 

застoсoвується за наявнoстi сильних кoнкурeнтiв i заснoвана на пoсилeннi i 

викoристаннi якoї-нeбудь спeцифiчнoї властивoстi oрганiзацiї абo чинника 

зoвнiшньoгo сeрeдoвища. Стратeгiя сильнoгo зрoстання направлeна на 

збiльшeння частки пiдприємства на пeрспeктивнoму ринку i (абo) йoгo 

захoплeння. Стратeгiя вiдхoду, яку такoж називають стратeгiєю скoрoчeння, 

застoсoвується в тих випадках, кoли виживання oрганiзацiї знахoдиться пiд 

загрoзoю.  

Сeрeд зoвнiшнiх чинникiв фoрмування стратeгiї рoзвитку мiжнарoднoї 

кoмпанiї мoжна видiлити: 

- eкoнoмiчнi (рiвeнь та тeмпи iнфляцiї, зрoстання та спад вирoбництва, 

кoливання курсу нацioнальнoї та iнoзeмнoї валюти, oпoдаткування, умoви 

oдeржання крeдиту i прoцeнтна ставка, рiвeнь цiн, пoпит, платoспрoмoжнiсть 

кoнтрагeнтiв тoщo); 



59 

- дeмoграфiчнi (кiлькiсть насeлeння, йoгo вiк, стать, сiмeйний стан тoщo); 

- пoлiтикo-правoвi; 

- сoцioкультурнi (вiдмiннoстi у ставлeння людeй дo самих сeбe i дo iнших, 

ставлeння дo суспiльних iнститутiв, прирoди, oснoвних культурних цiннoстeй, 

вiдмiннoстi у пoтрeбах тoщo); 

- наукoвo-тeхнiчнi (рiвeнь рoзвитку науки i тeхнiки у країнi, рiвeнь 

впрoваджeння дoсягнeнь НТП у вирoбництвo, дoступнiсть нoвiтнiх тeхнoлoгiй 

тoщo); 

- прирoднi (oсoбливoстi клiматичних умoв, мoжливiсть виникнeння 

прирoдних надзвичайних ситуацiй тoщo) [4, c. 125]. 

При плануваннi мiжнарoднoї дiяльнoстi на пeрших eтапах кoмпанiя будe 

дужe уважнo ставитися дo ризику, пoв’язанoму з iнoзeмними iнвeстицiями, а 

щo стoсується нeвeликих кoмпанiй, тo для них пoтрiбнi сeрйoзнi стимули навiть 

для тoгo, щoб лишe пoчати рoзглядати мoжливiсть iнтeрнацioналiзацiї власнoгo 

бiзнeсу. Цi стимули мoжуть бути як внутрiшнiми, так i зoвнiшнiми i зазвичай 

викликають дiї, щo включають захoди пo збoру iнфoрмацiї в iншiй країнi, 

рeтeльний oблiк усiх мiжнарoдних чинникiв пeрeд прийняттям рiшeння i 

чiткoгo визначeння цiлeй дiяльнoстi. Таким чинoм, для рoзрoбки i рeалiзацiї 

мiжнарoднoї стратeгiї кoмпанiя пoвинна бути гoтoва дo зiткнeння з труднoщами 

i мати дoстатню кiлькiсть рeсурсiв, у тoму числi й адмiнiстративних, щoб їх 

пoдoлати. Типoвими труднoщами реалізації мiжнарoдних стратeгiй є наступнi: 

- мoжуть iснувати прoблeми у вирiшeннi тoгo, якими i наскiльки рiзними 

пoвиннi бути прoдукти (пoслуги), щoб бути привабливими для рiзних 

закoрдoнних ринкiв; 

- завжди iснує значна складнiсть в управлiннi пeрeказoм валюти та 

курсами oбмiну валют; 

- мoжуть iснувати в тiй чи iншiй мiрi прoблeми, пoв'язанi з прoгнoзoм 

витрат i прибуткoвoстi, так як вoни пoвиннi ґрунтуватися на прoгнoзуваннi 

руху курсiв валют, а нeправильнe прoгнoзування мoжe кoштувати дужe дoрoгo; 

- кoмпанiя мoжe пiддаватися впливу рiзних культур, щo мoжe ствoрити 

значнi управлiнськi прoблeми, oсoбливo у випадках, якщo iснує практика 

пeрeхoду кeруючих з країни в країну; 
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- зазвичай є i структурнi прoблeми; при вибoрi мiжнарoдних стратeгiй 

частo виникає питання, яку структуру кращe взяти oрганiзацiї, щo дiє в 

мiжнарoднiй eкoнoмiчнiй сeрeдoвищi; 

- мoжливo, будуть виникати питання з цiнoутвoрeнням при 

внутрiшньoфiрмoвoму oбмiн напiвфабрикатами та iншими прoдуктами, 

вирoблeними в рiзних країнах, а такoж в таких oбластях, як вимiрювання 

прибуткoвoстi абo збиткoвoстi рiзних пiдрoздiлiв; 

- ймoвiрнo, будуть iснувати прoблeми з пoдатками: кoмпанiя будe шукати 

мoжливoстi вирiшeння прoблeм, пoв'язаних з пeрeкладними прoцeдурами, щoб 

змeншити пoдатки i пoказати максимальний прибутoк там, дe пoдатки 

найнижчi; 

- пoвинeн такoж врахoвуватися аспeкт пoлiтичнoгo ризику: пoлiтичний 

ризик пoв'язаний з iмoвiрнiстю тoгo, щo зарубiжнi вклади пiдприємства будуть 

скутi пoлiтикoю уряду країни-гoспoдаря. Цe тe питання, якe має бути 

прoаналiзoваний дужe уважнo. 

Висновки. Таким чинoм, стратeгiя рoзвитку мiжнарoднoї кoмпанiї є oднiєю 

зi складoвих загальнoї стратeгiї пiдприємства i являє сoбoю план рoзвитку 

пiдприємства стoсoвнo дiяльнoстi пoв’язанoї з вихoдoм на зoвнiшнiй ринoк, 

завoюванням бажанoї частки ринку, рoзширeння та пiдтримання свoїх пoзицiй. 

А такoж – цe кoмплeкс управлiнських рiшeнь, якi звужують всю мнoжину 

мoжливих зoвнiшньoeкoнoмiчних дiй пiдприємства дo сукупнoстi найбiльш 

eфeктивних з тoчки зoру дoвгoстрoкoвих цiлeй сфoрмульoваних у загальнiй 

стратeгiї. При фoрмуваннi такoгo кoмплeксу рiшeнь мають врахoвуватися 

мoжливi дiї та прoтидiї iнших учасникiв ринкoвих вiднoсин. 
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У статті розглядається досвід зарубіжних країн у сфері міжнародної торгівлі 

послугами, роль даної сфери в національній економіці та досвід України у 

міжнародній торгівлі послугами. 
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В сучасних умовах лібералізація, глобалізація та інтернаціоналізація 

економіки, а також розвиток міжнародного поділу праці зумовили тривалий 

тренд незупинного зростання міжнародної торгівлі послуг. 

Спостерігаючи за досвідом розвинених країн світу, сфера послуг являється 

чи не однією з найважливіших та швидкорозростаючих складових економіки як 

певних країн, так і регіонів. У високорозвинених країнах в структурі ВВП 

частка сфери послуг складає понад 70%, в тому числі зайнято більше 60% 

робочої сили. Беручи до уваги останніх тридцять п'ять років, частка 

комерційних послуг у світовій торгівлі зросла у 2 рази, якщо у 1983 році вона 

складала 16,2%, то вже у 2021 сягнула до 30% [1]. 

Як показує досвід європейських країн, сфера комерційних послуг сильно 

пов'язана з розвитком креативної економіки. В Європі вона генерує понад 32% 

світової економіки, це близько 709 млрд. дол. США ,та забезпечує 7,7 млн.  

робочих місць. Популярними та успішними комерційними послугами у світі 

являються такі сектори: реклама, теле- та радіомовлення, дизайн, архітектурне 

проектування та інформаційні технології. 
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Таблиця 1 – ТОП-10 країн серед міжнародної торгівлі послугами 2021 року 

[1] 

№ Країна млн. євро у % до заг. вартості 

1 Ірландія 194,788 22,2% 

2 Німеччина 193,553 22,0% 

3 Франція 143,592 16,3% 

4 Нідерланди 80,142 9,1% 

5 Данія 50,559 5,7% 

6 Люксембург 48,098 5,4% 

7 Іспанія 46,078 5,2% 

8 Бельгія 44,863 5,1% 

9 Швеція 39,085 4,4% 

1 Італія 35,600 4,0% 

 Разом 876,358  

 

Результати таблиці міжнародної торгівлі послугами показує, що лідерські 

позиції займаю індустріально розвинуті країни Ірландія, Німеччина, Франція. 

На сьогоднішній день Україна впевненими кроками розвиває сектор 

комерційних послуг в містах та регіонах. В державі нарощують потенціал саме 

соціально-економічної віддачі в сфері послуг, які пов'язані з дизайном, 

мистецтвом, архітектурою, медіа та інформаційними технологіями, 

урбаністикою, маркетингом, рекламою та PR. Спираючись на досвід зарубіжних 

країн, можна зробити висновок, що сектор креативних послуг має позитивний 

вплив на економіку та інші сфери, тому ефективність його використання у 

забезпеченні соціально-економічного розвитку на державному рівні дасть змогу 

якісно та кількісно здійснити внесок креативних індустрій у ВВП, 

працевлаштування, розвиток підприємств, освітні та культурні процеси. 

Таблиця 2 - ТОП-5 країн в експорті послуг у 2021 році в Україні [1] 

Країна Експорт 

тис. дол. США у % до 2020 р у % до заг. обсягу 

Румунія 29217,4 103,3 56,2% 

США 6607,9 132,1 12,7% 

Польща 5571,3 166,6 10,7% 

Швеція 5395,4 145,0 10,3% 

Індія 5155,6 123,3 9,9% 

Разом 51947,6   
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Отже, виходячи з даних таблиці найбільшими експортерами комерційних 

послуг до України є Румунія, США та Польща.  

Таблиця 3 - ТОП-5 країн-імпортерів послуг у 2021 році в Україні [1] 

Країна Імпорт 

тис. дол. США у % до 2020 у % до заг. обсягу 

Польща 12745,6 125,5 61,9% 

Данія 4466,5 65,1 21,7% 

Німеччина 2104,3 205,6 10,2% 

Нідерланди 676,4 212,7 3,2% 

Швеція 585,2 123,6 2,8% 

Разом 20578   

 

Спостерігається, що Польща, Данія та Німеччина являються найбільшими 

країнами-імпортерами в сфері комерційних послуг. Тому можна зробити 

висновок, що головними акторами сучасного українському ринку послуг є  не 

лише постіндустріальні країни, а і країни з індустріальним суспільством. 

На відміну від міжнародної торгівлі товарами, які залишають своїх 

виробників і фізично переміщуються через кордон, обмін послугами 

передбачає або транскордонне постачання, коли постачальники послуг у певній 

країні надають послуги споживачам іншої країни без переміщення обох на 

територію іншої країни, до них відносять комп'ютерні та інформаційні послуги, 

е-торгівля, телемедицина, реклама ; тимчасове переміщення певних 

професіоналів, таких як консультанти, лікарі, інженери, аудитори; переміщення 

споживачів послуг до країни їх виробника в сферах подорожі, освіти, рекреації 

чи культури; постачальник послуг знаходиться на території іншої країни як 

юридичної особи, це банківські, аудиторські, рекламні та інші бізнес-послуги. 

Зв'язок та транспорт, що обслуговують торгівлю, яка відбувається з території 

однієї країни на територію іншої країни, теж належать до торговельних послуг. 

Крім того, транснаціональні корпорації постачають послуги від материнських 

до іноземних дочірніх та внучатих компаній. 

Експорт та імпорт на міжнародному ринку торгівлі послугами сприяє руху 

новітніх послуг розвинених країн до периферій, сприяє інноваційному розвитку 

не лише багатих, але і бідних країн. На перший погляд уряд України та 
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національний бізнес використовують можливості міжнародної торгівлі 

послугами, враховуючи її роль у мікроекономічному та макроекономічному. 

Станом на 2021 рік в Україні проводилися зовнішньоторговельні операції у 

сфері послуг з 171 країнами світу. Для більшості країн, що розвиваються 

характерно бути нетто-імпортером у сфері комерційних послуг, проте не для 

України. Торговельний баланс у 2020 та 2021 роках є активним. Експорт послуг 

з України у 2021 році складав 13156,5 млн. дол. США, це на 14,2% більше, ніж 

у 2020 році. Імпорт послуг України за 2021 рік складав 7593,4 млн. дол. США, 

що на 32,9% переважає даний показник у 2020 році. Тому, сальдо міжнародної 

торгівлі послугами за період 2021 року було позитивне та складало 5563,1 млн. 

дол. США [2].  

Спостерігається, що м. Київ є лідером серед регіонального обсягу експорту 

послугами за період 2021 року. Країни до яких експортували послуги з м. Київ 

у 2021 році це США – 968,4 млн. дол. США, Сполучене Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії – 443,2 млн. дол. США, Німеччина – 296,8 млн. 

дол. США. Серед структури зовнішньої торгівлі послугами найбільшу частку 

займають послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні 

послуги – 47,1% та ділові послуги – 20,2%. 

В результаті аналізу встановлено лідерами в регіональному обсязі імпорту 

послугами являються м. Київ, Одеська та Дніпропетровська області. В експорті 

послуг Дніпропетровської області переважають транспортні послуги – 27,9%, 

послуги пов’язані з фінансовою діяльністю – 9,2%. Країнами-імпортерами 

виступали Німеччина (17,8 млн. дол), Польща (14,7 млн.дол), США (9,4 млн, 

дол). 

Таблиця 4 – Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами у 2021 

році [2] 

Найменування Експорт Імпорт 

тис. дол. 

США 

у % до заг. 

вартості 

тис. дол. 

США 

у % до заг. 

вартості 

Послуги з переробки 

матеріальних ресурсів 

1528014,81 11,6 10182,02 0,1 
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Продовження таблиці 4 

Послуги з ремонту та технічного 

обслуговування, що не віднесені 

до інших категорій 

298833,55 2,3 75014,24 1,0 

Транспортні послуги 5314659,37 40,4 1733675,0 22,8 

Послуги, пов’язані з подорожами 337430,94 2,6 1578014,8 20,8 

Послуги з будівництва 53608,59 0,4 52630,8 0,7 

Послуги зі страхування 121249,02 0,9 129726,95 1,7 

Послуги, пов’язані з фінансовою 

діяльністю 

91880,41 0,7 509827,9 6,7 

Послуги, пов’язані з 

використанням інтелектуальної 

власності 

60498,83 0,5 607379,53 8 

Послуги у сфері телекомунікації, 

комп’ютерні та інформаційні 

послуги 

3856569,26 29,3 661873,57 8,7 

Ділові послуги 1437292,98 10,9 1115883,4 14,7 

Послуги приватним особам, 

культурні та рекреаційні послуги 

47112,72 0,4 21114,23 0,3 

Державні та урядові послуги 9307,01 0,1 1098063,5 14,5 

 

Аналізуючи дані табл.4 можна зробити висновки, що найбільшу частку 

серед експорту послуг займають транспортні послуги та послуги у сфері 

телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги; серед імпорту послуг – 

транспортні послуги та послуги, пов’язані з послугами. Це говорить про те, що 

в Україні стрімко розвивається ІТ-індустрія. За даними НБУ, загальний експорт 

України скоротився на 4,6%, в той час експорт ІТ-індустрії зріс на 853 млн. дол. 

США або 20%. Таким чином, частка комп’ютерних послуг в загальному секторі 

досягла 8,3%. Проте часта сектору ІТ-послуг не перевищує 3% ВВП. Необхідні 

усунення бюрократичних перешкод та створення єдиного ланцюга даної сфери 

для її підвищення. А саме удосконалення законодавства, підвищення 

ефективності державних замовлень, податкове регулювання. Також важливим 

кроком є змінення системи освіти майбутніх фахівців. Адже попит на них у 

національній економіці зростає стрімко [3]. 

Особливої уваги Україні необхідно звернути на міжнародний попит 

медичних та освітніх послуг. Досвід розвинених країн можна розглядати з двох  
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сторін, з однієї – збільшення вільного часу громадян та покращення їхнього 

добробуту, з другої – тренд зростання вартості цих послуг, тому для інших 

країн виникає можливість запропонувати не менш якісні медичні та освітні 

послуги, проте за доступнішою ціною. В Україні є великі можливості шукати 

конкурентні переваги в медичному туризмі, використовуючи ексклюзивні 

природні джерела для лікувальних та реабілітаційних цілей.  

Розвиненої інфраструктури потребує стимулювання міжнародної торгівлі 

послугами. Одним з таких елементів в Україні повинні стати державні 

структури, які мають представництва за кордоном. Також важливим значенням 

для даних структур виступає поєднання переваг різних форм власності для 

прискорювання експорту.  

Отже, для того щоб не дозволити потрапити у пастку глобальних викликів 

національній економіці та бізнесу України, необхідно активно розвивати участь 

у міжнародній торгівлі послугами. Особливої уваги заслуговують сфера ІТ-

послуг, ділові, освітні, туристичні та медичні послуги. Під впливом новітніх 

технологій, а також позитивної динаміки доходів громадян розвинених країн та 

країн, що розвиваються, міжнародний попит на дані сфери зростає кожного 

дня. Державі необхідно надати достатньо сприятливих умов для подальшого 

просування на міжнародний ринок торгівлі послугами. А саме створення 

експортної стратегії України, просування безпечних цифрових платежів, 

поширення безготівкової торгівлі послугами та онлайн торгівлі.  
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 

Високий рівень інвестиційної привабливості забезпечує стабільне надходження 

інвестицій в країну, додаткові надходження до бюджету держави, краще 

соціальне середовище в країні. В статті розглядається сутність та значення 

інвестиційної привабливості підприємств. Фактори формування інвестиційної 

привабливості підприємства їх види та вплив.  

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційна 

привабливість підприємств, фактор впливу, фінансові ресурси. 

Постановка проблеми. Будь-яке підприємство зацікавлене у збільшенні 

власного грошового капіталу. Найбільш привабливим для компаній є залучення 

зовнішніх джерел, наприклад, кредити, венчурний капітал, державне 

фінансування інноваційних проектів. Інвестори ж в свою чергу,  зацікавленні в 

отриманні прибутку і звісно його примноженні. Тому, аби уникнути втрат вони 

оцінюють ефективність вкладення інвестицій в існуючий проект.  

Сутність інвестиційної привабливості підприємств вже протягом довгого 

часу є предметом уваги як у вітчизняній, так і у зарубіжній науковій літературі. 

Теоретико-методологічним засадам інвестиційної привабливості підприємства 

присвячені праці таких провідних вітчизняних та зарубіжних дослідників, як 

С.С. Донцов, І.О. Бланк, О.А. Андраш, Д.В. Коробков, А.П. Гайдуцький, В.В. 

Бочаров та багато інших. В загальному плані теоретичні та практичні аспекти 

інвестування підприємства знайшли своє відображення в наукових роботах 

таких вітчизняних та зарубіжних економістів, як: О. Амоша, Г.Г. Бірман, І. 

Бланк, Ю. Брігхем, В. Геєць, О. Коюда, Л. Лігоненко, Г. Марковиць, О. Носова, 

А. Пересада, У. Шарп та ін. 

Актуальність даної теми. На даному етапі розвитку одним з 
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найпоширеніших та найефективніших джерел розвитку та розширення 

підприємств є залучення інвестицій. Саме інвестиційні ресурси відіграють 

найбільшу роль у складі залучених ресурсів підприємства. Тому, дуже 

важливим для підприємства, як для об'єкта інвестування, є створення умов за 

яких інвестор вклав би свої кошти саме в це підприємство. Основою для 

рішення інвестора вкласти кошти буде рівень інвестиційної привабливості 

підприємства. Тому, аналітичні працівники повинні вміти правильно та 

професійно оцінювати інвестиційну привабливість підприємства, а також, у разі 

необхідності, підвищувати її рівень, що, звичайно, буде мати позитивний ефект 

при прийнятті управлінських рішень щодо інвестування. 

Формулювання цілей статті: 

 дослідити сутність поняття інвестиційної привабливості підприємства; 

 визначити фактори формування інвестиційної привабливості 

підприємства. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних економічних умовах одним із 

пріоритетів забезпечення сталого розвитку підприємств є активізація 

інвестиційних процесів. Інвестиційна привабливість при цьому відіграє роль 

ключового елемента, оскільки її динамічність залежить від можливостей 

підприємства відповідати умовам потенційних інвесторів. Ступінь 

інвестиційної привабливості підприємства є індикатором, значення якого 

дозволяє зробити висновки потенційним інвесторам про необхідність та 

доцільність вкладення фінансових засобів саме в даний об'єкт.  

Незважаючи на значне поширенння дефініції "інвестиційна привабливість 

підприємства" у теорії та практиці, її трактування характеризуються значною 

різноманітністю. Зазвичай під цим поняттям мають на увазі наявність умов і 

факторів, які впливають на прийняття рішення інвестором. Але існують більш 

ширші поняття інвестиційної привабливості, і відображаються вони у таблиці, 

що наведена нижче [6, с. 23]. 
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Таблиця 1 - Трактування поняття "інвестиційна привабливість підприємства" 

Автор Визначення 

Андраш.О.А 1. відносне поняття, що відображає думку певної групи інвесторів 

відносно співвідношення рівня ризику, рівня прибутковості і вартості 

фінансових ресурсів в тій або іншій державі, регіоні, галузі, 

підприємстві; 
2. показник, який характеризує можливість генерування 

максимального прибутку інвестора 
Брюховецька.Н.Ю Збалансована система інтегральних та комплексних показників 

доцільності вкладання капіталу інвестором в об'єкт інвестування, яка 

відображає сукупність об'єктивних та суб'єктивних умов, що 

сприяють або перешкоджають процесу інвестування 
Катан.Л.І. Здатність підприємства до залучення відповідних обсягів та 

відповідної якості інвестиційних ресурсів, здатність до простого та 

розширеного відтворення з метою забезпечення сталого розвитку 

виробництва в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки 
Юр'єва О.Г. Досягнення компромісу інтересів між інвестором і реципієнтом 

інвестицій 
Фінансовий словник Узагальнювальна характеристика переваг і недоліків інвестування 

окремих об'єктів чи напрямів з позиції  конкретного інвестора 
Економічна 

енциклопедія 
Хактеристика підприємства чи будь-якого суб'єкта господарської 

діяльності, яка враховує суперечливі цілі інвестора: максимальний 

прибуток за мінімального ризику на певному об'єкті. Визначається на 

засадах системного підходу, що грунтується на єдності та взаємодії 

його аспектів: технічного, географічного, трудового, організаційного, 

екологічного, ресурсного, фінансово-економічного, правового та 

комерційного 

 

Розглянувши ряд понять, можна узагальнити. Всі автори вважають, що 

інвестиційна привабливість характеризує об’єкт інвестування в цілому та 

розглядається як інтегральний показник, тобто певна узагальнююча  

характеристика доцільності інвестування визначеного об’єкта з позицій 

конкретного інвестора.  

В той же час, незважаючи на таке суттєве наукове надбання з цього 

питання, в сучасному розумінні поняття інвестиційної привабливості занадто   

багатогранне, а тому до кінця не визначене, що потребує подальших 

досліджень сутності даного поняття, його уточнення, а також виявлення 

факторів, які безпосередньо впливають на рівень інвестиційної привабливості. 

Інвестиційна привабливість об'єкта інвестування формується під впливом 

певних факторів та ризиків внутрішнього та зовнішнього характеру, які є 

такими рушійними силами, що забезпечують створення переваг для 
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підприємства серед конкурентів за інвестиційні ресурси. При цьому, на 

інвестиційну діяльність підприємства впливають як кількісні, так і якісні 

фактори, що стосуються фінансового стану, ринкового оточення та 

корпоративного управління. 

Існує багато класифікацій даних факторів, так само як і думок стосовно 

того, які саме фактори впливають на інвестиційну привабливість. Численні 

наукові праці поки що не відображають однозначної та єдиної відповіді на ці 

питання. Розглянемо найбільш поширену класифікацію. Відповідно до неї всі 

фактори можна згрупувати в дві групи: фактори опосередкованого впливу та 

фактори безпосереднього впливу підприємства на інвестиційну привабливість. 

 До першої групи факторів відносяться ті, що не піддаються впливу 

окремого підприємства, тобто, на них можна впливати тільки на державному 

рівні (зовнішні фактори). До другої ж групи відносяться фактори, на які 

підприємство може впливати та змінювати їх показники, характеристики тощо 

(внутрішні). Більш детально розглянемо класифікацію в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 - Фактори впливу на інвестиційну привабливість 

Зовнішні фактори Внутрішні фактори 

1. Галузева приналежність 1. Виробнича програма 

2. Географічне розташування 2. Маркетингова діяльність 

3. Наявність та доступність природних 

ресурсів 

3. Управлінський облік та контроллінг 

4. Екологічна ситуація 4. Корпоративне управління 

5. Культура та освіта населення 5. Кадровий потенціал 

6. Економічна стабільність 6. Юридична діяльність 

7. Соціально-політична стабільність 7. Виробничі технології 

8. Нормативно-правова база 8. Стратегія розвитку 

9. Інформаційне поле 9. Конкурентоспроможність 

10. Пільги для інвесторів 10. Унікальність об’єкту 

11. Розвинута інфраструктура 11. Тривалість інвестиційної програми 

12. Економічна свобода підприємств 12. Рейтинг підприємства в галузі 

13. Положення на Світовому ринку 13. Платіжна дисципліна 

 

Привівши приклади факторів впливу на інвестиційну привабливість, слід 

зазначити, що для підприємства важливішими є внутрішні фактори або фактори 
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безпосереднього впливу, оскільки саме завдяки ним воно здатне самостійно 

впливати на свою інвестиційну привабливість. В свою чергу, серед внутрішніх  

факторів найбільшу питому вагу займають такі фактори, як: кадровий 

потенціал, тривалість інвестиційної програми, стан майна та фінансових 

ресурсів, розмір витрат. 

Висновки. Отже, інвестиційна привабливість – це відносне поняття, що 

відображає думку певної групи інвесторів відносно співвідношення рівня 

ризику, рівня прибутковості і вартості фінансових ресурсів в тій або інший 

державі, регіоні або галузі. З іншої сторони – це сукупність деяких об’єктивних 

ознак, властивостей, засобів, можливостей економічної системи, яка обумовлює 

потенційний платіжний попит на інвестиції. 

Основними цілями оцінки інвестиційної привабливості є: визначення 

поточного стану підприємства та перспектив його розвитку; розробка заходів 

підвищення інвестиційної привабливості; залучення інвестицій у відповідних 

до інвестиційної привабливості обсягах та отримання комплексного 

позитивного ефекту від освоєння залученого капіталу. 

На інвестиційну привабливість підприємства впливають різні фактори. 

Підприємствам необхідно вміти аналізувати зовнішні фактори та ризики, 

визначати основні причини їх формування для того, щоб покращити рівень 

інвестиційної привабливості. У той же час, на мотивацію інвестора також 

впливають різні фактори - політичні, економічні, виробничі, конкурентні, 

маркетингові, екологічні та інші фактори. 
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ДО ЇХ ВПЛИВУ 

Здійснено моніторинг взаємодії факторів прямої і не прямої дії зовнішнього 

середовища та адаптацію підприємства до їх впливу. Охарактеризовано 

ресурсний потенціал підприємства, як відкритої економічної системи, 

визначено аналіз взаємодії факторів прямої й не прямої дії зовнішнього 

середовища як перший етап оцінювання конкурентоспроможності та 

адаптації сільськогосподарського підприємства на основі ресурсного 

потенціалу, досліджено групи факторів впливу зовнішнього середовища та 

характер їх впливу. 

Ключові слова: відкрита економічна система, зовнішнє середовище, 

сільськогосподарське підприємство, ресурсний потенціал, фактори вплив, 

система. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Усі підприємства існують та функціонують у 

взаємозв'язку з безліччю факторів, які по-різному впливають на його 

можливості, перспективи та стратегії подальшого розвитку. Жодне 

підприємство не може існувати без постійної (не завжди добровільної) 

взаємодії, наприклад, з органами законодавчої й виконавчої влади, засобами 

масової інформації, з іншими підприємствами. 
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На діяльність підприємства безпосередньо або опосередковано впливає 

безліч суб'єктів ринкових відносин і зовнішніх чинників. Оскільки вони можуть 

бути як джерелом нових можливостей, так і серйозним випробуванням для 

підприємства, то їх необхідно виокремлювати, аналізувати та прогнозувати 

тенденції їх розвитку. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. При написанні роботи 

було розглянуто статті і наукові роботи вітчизняних та закордонних вчених, що 

займалися питаннями аналізу та дослідження зовнішнього середовища 

підприємства таких як: М. Будник, В. Василенко [1], Н. Гаращенко, Т. Ландін, 

З. Шершньова тощо. Питанням адаптації підприємства та складних 

економічних систем займалися: П. Друкер,, Г. Клейнер, М. Портер, З. 

Румянцева та інші. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є здійснення моніторингу 

взаємодії факторів прямої і не прямої дії зовнішнього середовища та адаптації 

підприємства до їх впливу в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Система та середовище 

знаходяться в постійній і складній взаємодії, впливаючи один на одного. 

Взаємодія системи із зовнішнім середовищем описується переліком понять 

загальної теорії систем, як, наприклад,  стійкість та рівновага системи. 

Рівновага характеризує стан системи, у якому вона залишається як завгодно 

довго при відсутності впливів зовнішнього середовища, що її збурюють. При 

цьому стійкість системи виявляється в динаміці взаємодії її складових. 

Кожній системі відповідає своє зовнішнє середовище. Будь-який об'єкт, 

може бути представлений як складова (підсистема) деякої системи високого 

рангу і як система стосовно деякої сукупності підсистем низького рангу [1]. 

Через те, що система ресурсного потенціалу підприємства економічною 

системою, вона пов’язання з іншими підприємствами та національною 

економікою загалом, піддається численним зовнішнім загрозам. Якщо 

підприємство дуже сильно інтегровано в  національну економіку країни, тим 

значнішими та різноманітнішими є загрози. А оскільки аграрний сектор є 
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ключовим у національній економіці тому сільськогосподарське підприємство 

піддається різноманітним загрозам не лише природним впливом, що 

притаманне для сфери роботи подібного підприємства, а й іншим. 

Ключовим елементом впливу зовнішнього середовища на потенціал 

сільськогосподарського підприємства будемо вважати модель ринку 

агропромисловості в країні. Оскільки різний принцип організацію, враховуючи 

географічне становище підприємства та модель розвитку сектору в країні та її 

політично економічне становище вказує на різні умови за яких буде працювати 

підприємство.  

Впливи зовнішнього середовища на діяльність підприємства, зокрема, 

структуру його ресурсного потенціалу, за вектором спрямування завжди мають 

двоякий характер: позитивні (сприятливі); негативні (що дестабілізує). 

Крім того, за характером впливу фактори зовнішнього середовища можуть 

поділятися на: фактори прямого та непрямого впливу. Та ще однією важливою 

характеристикою при визначенні факторів зовнішнього середовища є те, що за 

рівнем впливу вони поділяються на керовані та некеровані. 

Сільське господарство є пріоритетним у визначенні господарської 

спеціалізації регіону. Практично чверть результативних показників 

виробництва та матеріально-технічного забезпечення у регіональній економіці 

припадає на сільське господарство. Це свідчить про значний потенціал та 

ресурси формування і нарощення конкурентоспроможності 

сільськогосподарських підприємств. 

Найважливішим чинником розвитку сільського господарства є державне 

регулювання, яке відбувається через цінову, податкову, антимонопольну, 

фінансово-інноваційну, зовнішньоекономічну політику та нормативно-правове 

забезпечення. 

Основними складовими державного регулювання сільськогосподарської 

сфери економіки є: визначення стратегічних цілей розвитку та досягнення 

цілей; розробка комплексних державних програм та ресурсне забезпечення 

реалізації регіональних програм; моніторинг попиту і пропозиції на внутрішніх 
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і зовнішніх ринках продовольчих товарів і сировини, а також прогнозування на 

цій основі ринкової кон’юнктури на близьку і далеку перспективу; контроль за 

якістю вирощеної сільськогосподарської сировини та вироблених з неї 

харчових продуктів відповідно до стандартів, які діють у COM; регулювання 

земельних відносин та контроль за дотриманням екологічних норм ведення 

господарської діяльності; гарантована закупівля державою частини вирощеної 

сільгоспвиробниками продукції по договірній ціні. 

До заходів державної підтримки агро комплексу належать: бюджетне 

фінансування програм розвитку сільського господарства в регіоні; пільгове 

оподаткування; запровадження пільгових короткострокових та довгострокових 

послуг; страхування товаровиробників; стимулювання зростання якості 

продукції рослинництва і тваринництва; цінове регулювання. 

Заслуговує на увагу програма розвитку малого підприємства, що містить 

заходи, впровадження яких дозволить істотно полегшити діяльність 

підприємств будь-якої форми власності. Вона передбачає зосередження певних 

коштів в адміністративних районах області, які передбачається використати на 

впровадження наступних заходів: 

- сприяти організації та створенню у селах області торговельно-

закупівельних посередницьких структур у т.ч. на засадах сільгоспкооперації та 

забезпечення прозорості їх діяльності; 

- створити фонди підтримки аграрного підприємства у районах та містах 

області, заснувати бізнес – центри; 

- здійснювати методичну та консультаційну допомогу; 

- створити каталог інвестиційних проєктів аграрних підприємств регіону з 

метою пошуку інвесторів; 

Залучення коштів місцевого і державного бюджетів на виконання програм 

і заходів дасть змогу значно збільшити фінансові потоки аграрних підприємств, 

розширити їх економічні та технічні можливості, ефективно реалізувати 

накопичений виробничий і трудовий потенціал, покращити конкурентне 

середовище. 
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Проблеми меліорації та відновлення родючості ґрунтів не єдині, що 

стримують підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських 

підприємств. Так, за останні 15 років значно зменшився рівень зайнятості 

сільського населення, знизився їх професійний рівень як виробників 

сільськогосподарської продукції. Такі професії як тракторист, майстер 

машинного доїння корів, гідротехнік та ін. потрапили в число дефіцитних. 

Ділова активність сільського населення є досі низькою , проте даний показник з 

кожним роком показує позитивний ріст. 

Крім того, розглянемо характеристику деяких груп факторів впливу на 

сільськогосподарське підприємство. 

Регіональна нестабільність - наявність дисбалансу у життєдіяльності 

різних регіонів країни, негативні зрушення у регіоні базування досліджуваного 

підприємства або у сусідніх регіонах. На сьогодні в Україні спостерігається 

неврівноваженість політичної системи; коливання зовнішнього політичного 

курсу – від проросійської орієнтації до орієнтації на ЄС; газові конфлікти з 

Росією; примусове відсторонення від влади президента; переділ сфер впливу 

між олігархічними групами, що призвело до примусової анексії АР Крим та 

виникнення збройного конфлікту у Донецькій та Луганській областях та 

повномасштабної війни [2]. Все це спричинює можливість виникнення ризиків 

тероризму проти інфраструктури регіону. Підприємству потрібно все більше і 

більше приділяти уваги ринкам збуду, та можливі схеми які дозволять обійти 

державні регулювання по відношенню агресора. 

Рівень життя населення – основними тенденціями даного фактору в 

Україні є скорочення чисельності населення і як наслідок його старіння; 

збільшення частки населення з доходами нижче прожиткового мінімуму; 

недовіра населення до владних структур, владних дій, підприємницьких 

структур, державних підприємств, силових відомств [3]. 

Рівень соціального забезпечення сукупність певних соціально-економічних 

заходів, спрямованих на підвищення матеріального добробуту населення. На 

сьогодні основною проблемою в Україні є і залишається проблема подолання 
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бідності, тому що більша частина що працює населення країни є дуже низький 

рівень доходів Складність функціонування системи соціального захисту в 

Україні зумовлена: відсутністю стандартів якості соціальних послуг; 

надмірною залежність органів місцевого самоврядування від рішень органів 

державного рівня; неузгодженістю різних нормативно-правових актів, які 

регулюють надання соціального захисту та соціальної допомоги; негнучкістю, 

нераціональністю механізмів фінансування окремих програм соціального 

захисту населення. 

Конкурентоспроможність сільськогосподарського виробництва залежить 

від організації просування та збуту продукції, яка включає наявність декількох 

каналів збуту, форми розрахунків, рівні цін та ін. Велике значення має 

вексельна форма при взаєморозрахунках суб’єктів господарювання. При цьому, 

господарство не скорочуючи обігових коштів, підтримує свою 

платоспроможність, що впливає на покращення рівня його 

конкурентоспроможності. 

Перспективний розвиток підприємства можливий лише за умови 

використання науково-технічного потенціалу, який поєднує професійний 

науково-практичний досвід і застосування перспективних модернізованих і 

сучасних технологій [3]. Рівень науково-технічних розробок та інновацій у 

сільськогосподарській галузі насамперед залежить від державної політики та 

підготовки кадрів управління сільськогосподарською сферою виробництва, 

спроможних організувати беззбиткове виробництво конкурентоспроможної 

продукції високої якості, її реалізацію, раціональне використання наявних 

ресурсів, поліпшити організацію праці на підприємстві. 

Інвестування інвестиційної привабливості регіону планується збільшити 

темпи залучення прямих іноземних інвестицій та довести їх до рівня 20-21 млн. 

дол. США у 2022 році. За прогнозами, до 2023 р. збережеться тенденція 

загального росту іноземних інвестицій щорічно на 15,0-20,0 %. При цьому 70,0-

80,0 % інвестицій мають бути інноваційними. Скорочення термінів 

інвестиційного циклу від проєктування до введення в дію виробничих об’єктів 

та інноваційних технологій значно б покращило якість використання 

інвестиційних коштів. 
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Вагомим чинником, який впливає на конкурентоспроможність аграрних 

підприємств є стан ринкової інфраструктури в регіоні як свідомо створених 

інституцій, що обслуговують взаємодією суб’єктів господарювання, сприяють 

процесам купівлі та продажу та руху товарно-грошових потоків. 

Ринкова інфраструктура дозволяє: прискорити рух товару від виробника до 

споживача; зменшити витрати на реалізацію товару; брати безпосередню участь 

товаровиробникам в процесі «виробництво-збут»; якісно обслуговувати 

клієнтів під час продажу та купівлі продукції; знижувати рівень ризику при 

вирощуванні, транспортуванні, зберіганні та реалізації сільгосппродукції; 

своєчасно використовувати сервісне обслуговування сільськогосподарської 

техніки безпосередньо в господарствах; використовувати деякі види робіт, які 

не в змозі зробити сільгосппідприємства (обробіток пестицидами сільгоспугідь 

авіацією); своєчасно отримувати кредити, інвестиції та ін. 

Стихійні лиха виникнення ушкоджень, спричинених природними 

катаклізмами. Географічне положення України зумовлює низьку ймовірність 

виникнення стихійних лих природного характеру. 

Висновки. Таким чином, проаналізувавши всі фактори зовнішнього 

середовища, які впливають на формування моделі ринку та діяльність 

агропідприємств в умовах цієї моделі ринку, бачимо, що основна тенденція 

збільшення обсягів виробництва продукції й покращення її якості; 

впровадження інноваційних технологій; покращення інвестиційного клімату; 

ефективне використання ресурсного потенціалу; спеціалізація й інтеграція 

сільськогосподарських підприємств. Аналіз впливу чинників на розвиток 

сільського господарства в регіоні показує, що значну роль в поліпшенні 

конкурентних переваг відіграє спеціалізація та інтеграція суб’єктів 

господарської діяльності, їх інноваційно-інвестиційна діяльність, розвиток 

інфраструктури. 
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА МІЖНАРОДНОГО 

БІЗНЕСУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ  

У статті розглядаються особливості функціонування міжнародного бізнесу в 

кризових умовах. Розглянуто сутність кризових явищ, фактори, які 

обумовлюють кризовий розвиток підприємства. Досліджено зміст механізму 

антикризового управління діяльністю підприємств, що дозволяє забезпечити 

високий рівень гнучкості в умовах невизначеності. Визначено складові 

антикризового плану підприємства. Розроблені рекомендації щодо оптимізації 

витрат підприємства в кризових умовах. 

Ключові слова: криза, криза підприємства, банкрутство, антикризове 

управління, фінансова стійкість. 

  У часи кризових явищ бізнесу важливо дуже швидко адаптуватися до 

умов існування, що стрімко змінюються, і приймати обґрунтовані рішення, щоб 

зберегти себе. Питання кризового управління підприємством стали 

максимально актуальними сьогодні. Сучасне бізнес-середовище 

характеризується постійно зростаючим ступенем складності та невизначеності. 

Зміни, що відбуваються в зовнішньому середовищі, починають набувати 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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системного характеру, що в свою чергу впливає на функціонування бізнесу 

будь-яких розмірів, від мікропідприємств до корпорацій. Дослідження 

показують, що найменш підготовленим до зовнішніх загроз є сегмент малого та 

середнього бізнесу. 

У сукупності з високою вразливістю таких підприємств у періоди значних 

коливань в економіці, питання забезпечення виживання малого та середнього 

бізнесу постає особливо гостро. У таких умовах вивчення поведінкових 

моделей та стратегій, здатних підвищити шанси виживання фірм малого та 

середнього бізнесу в контексті кризи, є актуальним дослідницьким питанням. 

Проблеми управління підприємством в умовах економічної кризи 

знаходяться в центрі уваги багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців та 

практиків. 

Дослідженням кризових явищ на підприємстві присвячено ряд праць 

вчених-економістів, зокрема Е. Альтмана, В. Багацький, У. Бівера,                                 

В. Василенко, Н. Гетманцева, Г. Іванова, Л. Лігоненко, О. Стоянової,                            

О. Терещенко, В. Чернишов, З. Шершньова. Спрямування досліджень - 

внутрішня криза на підприємстві, без урахування умов функціонування 

господарських суб’єктів в умовах невизначеності, що обмежує вибір 

відповідних антикризових заходів. 

Незважаючи на суттєві наукові напрацювання, багато проблем, 

пов’язаних з розвитком антикризового управління, залишаються невирішеними.  

Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування засад 

ефективного управління підприємством в кризових умовах. 

Криза є об'єктивною передумовою розвитку будь-якої соціально-

економічної системи. Закономірності виникнення та протікання криз 

відображають як власні ритми розвитку кожної системи, так і загальні ритми 

розвитку середовища. Спроможність адекватно реагувати на зміни у просторі 

та часі характеризує ступінь зрілості системи. Криза є похідною від циклічної 

характеристики резервів економіки, яка з одного боку, зумовлює реальну 

загрозу банкрутства для суб’єктів міжнародного бізнесу в період спаду 

виробництва, а з іншого – є об’єктивною передумовою їх подальшого зростання 

та розвитку. 
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Кризи неминучі в діяльності будь-якого підприємства. Об’єктивна 

природа кризи підприємства відображає не тільки закономірність її настання, а 

й можливість виходу з неї [1]. Крайнім проявом кризового стану суб’єктів 

міжнародного бізнесу є банкрутство, як фактична неможливість задовольнити 

вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями. 

Криза суб’єктів міжнародного бізнесу – це сукупність ситуацій, що 

виникають внаслідок як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, що порушує 

рівновагу суб’єкту міжнародного бізнесу, і з часом може призводити до зміни 

організаційного, економічного і виробничого механізму його функціонування 

[2]. Таким чином, основними факторами, які обумовлюють кризовий розвиток 

підприємства, є зовнішні - ті, що не залежать від діяльності підприємства, та 

внутрішні - ті, що залежать від діяльності підприємства. Розгортання кризи є 

результатом спільного і одночасно негативного впливу обох видів чинників, 

ступінь впливу яких може бути різною. 

Щоб вижити у довгостроковій перспективі, підприємствам необхідно 

розробляти стратегію реагування на кожну несподівану подію, яка може 

виникнути внаслідок стихійного лиха, нещасних випадків, промислової 

конкуренції чи економічних проблем. У літературі зі стратегічного 

менеджменту передбачається, що великі сталі підприємства виживають краще, 

ніж фірми малого та середнього бізнесу. Підприємства малого та середнього 

бізнесу часто не здатні масштабуватись, і мають обмежені можливості для 

ведення переговорів із зацікавленими сторонами, а також обмежений доступ до 

ресурсів, особливо фінансових. У той же час, малі та середні підприємства 

сприймаються як більш адаптивні та гнучкі організації через відсутність 

бюрократії, здатність до швидкого навчання, тісних відносин з клієнтами та 

партнерами та швидкість процесів прийняття рішень.  

Зміст антикризового управління суб’єктів міжнародного бізнесу полягає в 

здатності в процесі наростання кризи відновлювати ефективну діяльність. 

Антикризове управління має ґрунтуватися на ситуаційному підході. Це націлює 

на потребу застосування специфічних прийомів і методів управління з 
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урахуванням кризової ситуації конкретного підприємства як об’єкта 

антикризового управління, тобто на конкретний набір обставин, які впливають 

на конкретний суб’єкт міжнародного бізнесу в конкретний період часу [3]. 

Під час кризових умов кількість ресурсів, наявних на підприємстві, 

автоматично зменшується, одночасно збільшується їхня вартість. Виникає 

потреба у суттєвому скороченні витрат. Щодо послуг, потрібні ті з них, які 

спрямовані насамперед на ефективність використання ресурсів, кількість яких 

стає обмеженою. Тому розробка антикризового плану є обов'язковою. 

Антикризовий план повинен включати: 

1. Список ризиків, які є притаманними для підприємства. 

2. Наслідки цих ризиків. 

3. План заходів. 

4. Очікуваний результат від цих заходів. 

5. Відповідальних осіб за результат цих заходів. Як правило, це топ-

менеджери, керівники підрозділів — ті, хто ухвалюють управлінські рішення. 

Сутність антикризового управління виражається в його характерних 

ознаках, які спрямовані на передбачення і ліквідацію ризикових управлінських 

рішень. Йдеться, насамперед, про можливість прогнозування і планування 

кризових ситуацій, регулювання наявних криз через використання специфічних 

підходів менеджменту. Саме тому, у широкому розумінні, антикризове 

управління розглядається як управління, у якому поставлено передбачення 

небезпеки кризи, аналіз його симптомів, а також заходів для зниження 

негативних наслідків кризи і використання факторів для його подальшого 

розвитку [4]. 

Першим кроком для трансформації в період з кризи має стати 

оптимізація, а не просто скорочення витрат. Вважаємо за доцільне 

сконцентруватися на таких основних пунктах: 

1. Відокремити неприбуткові бізнес-одиниці, процеси, відділи, слабкі 

ланки персоналу. Переглянути витрати на собівартість. Крім того, криза надає 

можливості для того, щоб переглянути раніше укладені договори з 

постачальниками, партнерами, орендарями та орендодавцями. Труднощі у цей 

час переживають усі, тому люди зазвичай готові йти назустріч один одному. 
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2. Оптимізувати мотиваційні системи: скоротити деякі корпоративні 

заходи та програми розвитку персоналу. Система мотивації має бути 

спрямована виключно на досягнення конкретного результату. Люди повинні 

розуміти, які їхні зусилля та успіхи будуть винагороджені. 

3. Оптимізувати товарні запаси та асортимент. За принципом Парето 20% 

товару генерують 80% прибутку. Зосередившись у складні часи саме на тих 

продуктах, які мають найбільший попит, можна зменшити неліквідні запаси та 

спрямувати ресурси на додаткові запасів, що мають вищу оборотність. 

4. Оптимізувати непрофільні бізнес-процеси. Неключові функції краще 

віддати на аутсорсинг, щоб сконцентруватись на основному бізнесі. 

5. Окремо провести аудит рекламної стратегії. Доцільно залишити тільки 

ті канали спілкування з потенційними клієнтами, які забезпечують продаж, 

здійснити економію за рахунок PR, іміджевої реклами. 

Успішне антикризове управління – це здатність швидко та ефективно 

реагувати на зміни ситуацій, незалежно від того, чи можна їх передбачити чи 

ні. Головною умовою для успішного подолання кризи є певна готовність до неї. 

Об’єктивна необхідність забезпечення розвитку суб’єктів міжнародного бізнесу 

в сучасних умовах обумовлює вибір дієвих та адекватних вимогам ринку 

механізмів антикризового менеджменту [5-6].  

Отже, системна стабілізація у рамках антикризового менеджменту є 

універсальним засобом вирішення проблем підприємства, що охоплює як 

випадки банкрутства або його загрози, так і випадки управління у нестабільних 

умовах. Для розробки системи антикризисного управління важливо 

враховувати фактори як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Це дасть 

можливість максимально ефективно вплинути на загрози та вжити необхідних 

заходів для стабілізації діяльності.  
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 Сектор банківських послуг в Україні несе на собі відбитки ліберального 

банківського законодавства, що надає суб'єктам другого рівня можливість 

проведення операцій в різних секторах ринку позичкового капіталу та дає 
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клієнтам широкий вибір фінансових послуг. Таким чином, комерційні банки 

стають ключовою і базовою ланкою кредитних систем. Характерними рисами 

сучасного етапу еволюції ринку банківських послуг є уніфікація правил гри на 

міжнародному ринку банківських послуг та зміцнення ролі міжнародних 

організацій, інтенсифікація процесів транснаціоналізації банківської діяльності 

та розширення присутності іноземних банків у національних банківських 

системах, посилення процесів консолідації та капіталізації банківського 

капіталу й універсалізація банківської діяльності, широкомасштабне 

впровадження інновацій та разом з тим підвищення вразливості ринку до 

зовнішніх потрясінь й швидкість поширення кризових тенденцій.  

 Основне завдання функціонування ринку банківських послуг – 

підвищення доходів банків і поліпшення задоволення потреб клієнтів, 

розширення їхніх купівельних можливостей, що, у свою чергу, сприяє 

розвиткові національної економіки. Встановлено, що для сучасного банку 

важливим є забезпечення ефективної інноваційної діяльності, зокрема 

ефективного вкладання коштів у розвиток технологій дистанційного 

банківського обслуговування. Окреслено основні проблеми банків та 

сформульовані шляхи вдосконалення якісного надання послуг банками.  

Банківська система є однією із найважливіших складових фінансового 

ринку, а її стабільність та розвиненість – необхідною умовою розвитку 

національної економіки. Ключовим завданням банківського сектору є 

перерозподіл фінансових ресурсів між населенням, суб’єктами господарювання 

та державою у пріоритетні галузі економіки.  

Критичний аналіз наявних точок зору дозволяє зробити висновок, що 

принципових відмінностей у трактуванні банківської конкуренції серед учених 

немає. Всі вони визнають, що банківська конкуренція являє собою суперництво 

між суб’єктами ринку банківських послуг за досягнення одних і тих самих 

цілей. Водночас для об’єктивності розкриття економічної сутності 

досліджуваного явища вважаємо за необхідне у визначенні банківської 

конкуренції відобразити такі її сутнісні характеристики:  

- банківська конкуренція — це перш за все безперервний і динамічний 

процес суперництва; 
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 - суперниками банку на ринку виступають не тільки інші банки, але і 

небанківські фінансово-кредитні інститути (НБФКІ) і нефінансові 

підприємства;  

- об’єктом конкурентної боротьби є не тільки банківські, але і 

небанківські фінансові послуги, оскільки банки в даний час все активніше 

впроваджуються в різні сегменти ринку фінансових послуг.  

Звідси випливає, що банківська конкуренція являє собою безперервний і 

динамічний процес суперництва банків, небанківських фінансових інститутів і 

нефінансових підприємств, у ході якого вони прагнуть забезпечити собі міцне 

становище на ринку банківських та інших фінансових послуг 

Необхідною умовою ефективного функціонування економіки будь якої 

країни є ефективний розвиток банківського сектору. Банки є інститутами 

фінансового ринку, що забезпечують процеси акумуляції і перерозподілу 

вільних фінансових ресурсів, забезпечуючи рух коштів між усіма економічним 

суб’єктами та підтримку процесів економічного відтворення. Банківська 

система України протягом останніх декількох років знаходиться у стані 

системної кризи, яка зумовлена сировинною моделлю розвитку національної 

економіки, постійним дефіцитом довгострокових банківських ресурсів, 

диспропорціями банківських балансів та неефективними діями монетарного 

регулятора, що в кінцевому результаті призвело до трикратної девальвації 

гривні, вразливості банків та їхніх клієнтів до валютних шоків. Активний 

розвиток і розширення сфер діяльності банків вимагає окреслення пріоритетних 

напрямів упровадження нових послуг, на яких повинні бути сконцентровані 

зусилля. Під впливом посилення міжбанківської конкуренції на банківському 

ринку України проявляється тенденція до розширення ряду наданих послуг.  

 Серед них можна відзначити: трастові операції; послуги зі збереження 

цінностей; консультаційно-інформаційні послуги; гарантійні та посередницькі 

послуги; факторингові та лізингові операції. Це насамперед пояснюється тим, 

що кожен банк прагне збільшити власні прибутки, мобілізувати додаткові 

ресурси і розширити базу клієнтів банку, підвищити власний рейтинг на ринку 

[2].  
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 Сектор банківських послуг в Україні несе на собі відбитки ліберального 

банківського законодавства, що надає суб'єктам другого рівня можливість 

проведення операцій в різних секторах ринку позичкового капіталу та дає 

клієнтам широкий вибір фінансових послуг. Таким чином, комерційні банки 

стають ключовою і базовою ланкою кредитних систем. За існуючої 

універсальної структури Закон "Про банки і банківську систему" не містить 

обмежень відносно окремих видів операцій і сфер фінансового обслуговування, 

крім положень статті 48, згідно якої банкам забороняється діяльність у сфері 

матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, 

ювілейних та інвестиційних монет) та страхування, крім виконання функцій 

страхового посередника. Всі комерційні банки можуть надавати клієнтам 

повний набір послуг за умови отримання ліцензії на здійснення відповідних 

операцій [8]. 

 Характерними рисами сучасного етапу еволюції ринку банківських 

послуг є уніфікація правил гри на міжнародному ринку банківських послуг та 

зміцнення ролі міжнародних організацій, інтенсифікація процесів 

транснаціоналізації банківської діяльності та розширення присутності 

іноземних банків у національних банківських системах, посилення процесів 

консолідації та капіталізації банківського капіталу й універсалізація банківської 

діяльності, широкомасштабне впровадження інновацій та разом з тим 

підвищення вразливості ринку до зовнішніх потрясінь й швидкість поширення 

кризових тенденцій тощо. 

 Фундаментальні засади, на яких ґрунтується сучасна організація 

кредитних послуг - збіг інтересів кредитора й позичальника, залежність видачі 

позики від ресурсних можливостей банку, чітке визначення матеріальної 

основи позичкової операції, дотримання базових принципів кредитування й 

застосування адекватних методів провадження кредитного процесу - загалом 

вказують на поступове наближення, хоча і не в повній мірі, цих відносин до 

ринкових умов ведення господарської діяльності.  

 Український ринок банківських послуг має свої особливості та 
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специфічні риси, що пов’язано, перш за все із розвитком вітчизняного 

фінансового ринку і економіки. Так, незважаючи на те, що в світовій 

банківській практиці використовується більше 300 банківських послуг, в 

Україні цей показник значно менший, де левову частку займають кредитні 

послуги в традиційному розумінні, адже на лізинг, факторинг, форфейтинг, 

інвестиційне кредитування припадає близько 7% кредитних операцій банків. 

Підвищенню конкурентоспроможності банку у залученні додаткових коштів на 

депозити різних груп клієнтів сприятиме застосування комплексного 

обслуговування клієнтури, тобто задоволення потреб клієнтів у різноманітних 

послугах. Це означає, що окрім традиційного кредитно - розрахункового і 

касового обслуговування, банки надають своїм клієнтам цілу низку додаткових 

послуг. Постійне розширення діапазону послуг, зниження їх вартості, 

покращення якості кредитно - розрахункового і касового обслуговування, 

надання різного роду консультацій, пільгове обслуговування постійних 

вкладників сприятимуть збільшенню обсягу кредитних ресурсів банку  

 Висновки. Не дивлячись на позитивні зміни, які відбулися в банківській 

системі України за останні роки, проблеми все ж таки існують: рівень 

капіталізації банківської системи невеликий; досить великий рівень відсоткових 

ставок за кредитами для господарюючих суб'єктів; наявність дуже високих 

ризиків при здійсненні кредитування; конкуренція між банками здійснюється 

переважно не в площині якісних показників обслуговування клієнтів, а в 

площині кількісних показників. Названі недоліки виступають помітною 

перешкодою до подальшого розвитку економіки в цілому і банківської системи 

зокрема.  
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ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОЇ 

КОТКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЕТАПІ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Процес забезпечення конкурентоспроможності є невід’ємним етапом 

стратегічного управління підприємством та пов’язаний з вирішенням 

проблеми найшвидшого досягнення запланованих результатів в умовах 

мінливого внутрішнього середовища і ситуації на ринку. У цьому випадку 

досягнення мети стає результатом, а стратегія — інструментарієм цього 

процесу. У сучасних ринкових умовах неможливо уявити діяльність 
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підприємства без наявності стратегії. Стратегія визначає загальний 

напрямок руху підприємства і спосіб використання певних засобів для 

досягнення поставленої мети. 

Ключові слова: стратегія, стратегічне управління, конкуренція, 

конкуреноспроможність, стратегія міжнародної конкурентоспроможності. 

Зміст поняття стратегії змінювався під впливом економічного розвитку 

суспільства. Переглянути традиційні підходи до розуміння стратегії змусив 

економістів високий рівень конкуренції, якій невпинно зростав. Стратегією 

почали вважати не тільки здійснення правильного управління ресурсами, але й 

правильне визначення напрямів діяльності на ринку. Стратегія все частіше 

трактувалася як план досягнення перемоги над конкурентами за допомогою 

комплексу різноманітних дій. Класичним підходом до визначення стратегії є її 

ототожнення із засобом досягнення цілей підприємства. Він заснований на 

тому, що формулювання стратегічних цілей підприємства невід’ємно пов’язане 

з розробкою шляхів їх досягнення і тому в даному розумінні стратегія 

визначається як план або модель дій. Так А. Чандлер розглядав стратегію як 

визначення основних довгострокових цілей і орієнтирів підприємства, 

визначення курсу дій і розподіл ресурсів, необхідних для їх досягнення. При 

цьому основним процесом у виборі та розробці стратегії він визначав 

раціональне планування [5] Б. Карлофф визначив стратегію як узагальнюючу 

модель дій, необхідних для досягнення встановлених цілей шляхом координації 

і розподілу ресурсів компанії [4]. Д. Куінн також, поділяючи їх погляди, 

визначав стратегію як план, що інтегрує основні організаційні цілі, політику та 

дії, які можна об’єднувати в єдине ціле [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що за цим підходом стратегія охоплює 

процес встановлення цілей і є засобом координації цілей і ресурсів. Другим - 

концептуальним підходом є розуміння стратегії як набору правил прийняття 

рішень. Він пов’язаний з подальшими дослідженнями у цій області таких 

вчених як: Г. Мінцберг, І. Ансофф, М. Портер. Проводячи дослідження 

стратегічної поведінки великих корпорацій на конкурентних ринках,                             
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Г. Мінцберг з’ясував, що стратегія є не тільки планом, а комплексом рішень та 

дій; і є не послідовністю виконання запланованого, а прямо протилежне цьому, 

це відправна точка [3]. І. Ансоф, використовуючи концепцію стратегічного 

менеджменту, зазначав, що стратегія - один з декількох наборів правил 

прийняття рішення щодо поведінки організації, і виділив чотири групи правил: 

правила встановлення відносин підприємства із зовнішнім середовищем; 

правила встановлення відносин і процесів всередині підприємства; правила 

ведення щоденних справ; засоби вимірювання результатів сьогоденної і 

майбутньої діяльності компанії. Він описує стратегію як сукупність правил для 

прийняття рішень з метою забезпечення стійкого зростання і розвитку 

підприємства; виокремлюючи дві групи правил: правила взаємовідносин 

підприємства з зовнішнім середовищем (стратегія бізнесу) і правила 

встановлення рівноваги між власними внутрішніми змінними (організаційна 

концепція) [1]. М. Портер, використовуючи ідею ланцюжка цінностей, 

пропонував стратегію розглядати як аналіз внутрішніх процесів та взаємодій 

між різними складовими організації для того щоб визначити, як і де додається 

цінність. При цьому стратегія - це позиціонування організації щодо галузевого 

середовища [7]. Отже, особливість цього підходу полягає в тому, що у 

визначенні стратегії робиться наголос на її всеосяжному характері, оскільки 

означені правила передбачають розв’язання проблем розвитку підприємства, 

забезпечення збалансованості його діяльності як у зовнішньому, так і у 

внутрішньому середовищі. 

Проаналізувавши визначення найбільш відомих авторів, приходимо до 

висновку, що строгого понятійного змісту терміну «стратегія» поки не 

склалося. І. Ансофф, намагаючись дати визначення цього поняття, змушений 

був визнати, що «систематизоване формулювання стратегії - річ досить 

заплутана і неефективна» [1. с. 21]. У сфері бізнесу замість поняття «стратегія» 

часто використовують «політика» [1. с. 20]. Пропоноване в навчальній 

літературі розуміння стратегії як плану, набору правил, засобів, системи 

заходів, напрямки і т. д., скоріше, свідчить про різноманітність підходів до 

розуміння стратегічного управління. 
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У багатьох роботах розглядається традиційне уявлення про стратегію як 

специфічному процесі управління oрганізацією: стратегія в своєму розвитку 

проходить два етапи - розробку та впровадження; стратегія складається з 

безлічі рішень; стратегія використовується переважно до зовнішній сфері 

діяльності організації. В останнє десятиліття стратегічна думка суттєво 

розвинулась, чому значно сприяло погіршення економічної ситуації в країнах 

Західної Європи. В даний час дo стратегічного управління підвищується інтерес 

і у сфері бізнесу. Класик американського стратегічного управління в сфері 

бізнесу І. Ансофф, аналізуючи сучасне розуміння стратегії бізнесу, наводить 

кілька відмінних її характеристик [1. с. 21]: 1) процес формулювання стратегії 

бізнесу не звoдиться до негайних дій. Встановлюються загальні напрямки, 

згідно з якими компанія буде розвиватися; 2) роль у розробці стратегії 

довгострокових проектів, перспективних можливостей полягає в фoкусуванні 

уваги на стратегічних галузях; 3) коли історична динаміка розвитку організації 

сама направляє рух компанії, то в стратегії немає необхідності; 4) формуючи 

стратегію, неможливо врахувати всі можливості, які можуть з’явитися в 

подальшому; 5) ефективна реалізація стратегії вимагає зворoтного зв’язку; 6) 

мети є результати, яких намагається досягти компанія, а стратегія - це засоби 

досягнення цих результатів; 7) стратегія і цілі взаємозамінні: стратегія - ця 

системна концепція, що зв’язує та спрямовує розвиток складної організації; 8) 

коли необхідно звернутися до стратегії, oпинившись в умовах, що змінилися, 

компанія стикається з двома дуже важливими проблемами: як правильно 

вибрати напрямки розвитку; як використовувати енергію великої кількості 

людей, щоб прискорити рух у новому напрямку. Рішення зазначених проблем 

становлять сутність формулювання та впровадження стратегії. 

Класифікація стратегій виходячи з рівня ухвалення стратегічних рішень, 

запропонована І. Ансоффом:  

- корпоративна стратегія (загальний план управління, який поширюється 

на всю компанію, охоплюючи всі напрями її діяльності (господарський 

портфель компанії); складається з дій, спрямованих на затвердження своїх 

позицій в різних галузях діяльності, і підходів щодо управління справами 

компанії);  
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- ділова (конкурентна) стратегія (концентрується на діях і підходах, 

пов’язаних з управлінням і направлених на забезпечення успішної діяльності в 

одній специфічній сфері бізнесу (стратегічній зоні господарювання); показує, 

як завоювати сильні довгострокові конкурентні переваги);  

- функціональна стратегія (відноситься до плану управління поточною 

діяльністю окремого підрозділу або ключового функціонального напряму 

усередині певної сфери діяльності); 

 - oпераційна стратегія (концентрується на ще конкретніших стратегічних 

ініціатив і підходів в управлінні ключовими оперативними одиницями при 

рішенні щоденних оперативних задач, щo мають стратегічну важливість). Всі 

перераховані види стратегій взаємозв’язані, найважливішою умовою успішного 

функціонування підприємств на ринку є обґрунтування і реалізація стратегій на 

кожному рівні управління 

І oскільки досягнення  мети підприємства стає результатом, а стратегія — 

інструментарієм цього процесу, можна чітко сказати що стратегія – це oдин із 

найважливіших інструментів управління конкурентоспроможністю 

підприємства. 

Дослідження поняття «конкурентоспроможність підприємства» передбачає 

з’ясування сутності категорії «конкуренція», оскільки вони тісно 

взаємопов’язані як в етимологічному (спільний корінь), так і в чисто логічному 

сенсі, адже про конкурентоспроможність можна говорити тільки за наявності 

конкуренції між виробниками певної прoдукції (послуги). Виникнення і 

розвиток суспільства супроводжується формуванням явища конкуренції (від 

пізньолатинського ―concurentia‖ – «стикатися», «змагатися»), яка є одним із 

постійно діючих чинників його прогресивного руху вперед. Кoнкуренція 

змушує суб’єктів підприємницької діяльності не зупинятися на досягнутому, а 

постійно самовдосконалюватися, знижати витрати на виробництво, 

покращувати якість прoдукції (послуг), що пропонуються на ринку, 

підвищувати свою конкурентоспроможність [8, c. 111]. Конкуренцією між 

відособленими товаровиробниками є суперництво (боротьба) між ними 
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стосовно задоволення власних інтересів, а саме вигідних умов виробництва та 

збуту товарів, одержання високих прибутків, домінування на певному ринку. 

Аналіз визначень конкуренції дає змогу зробити висновoк, що всі вони 

враховують такі її якості, як динамічність, примусовість, єдність конкурентних 

і монополістичних засад, зв’язок з інноваційними процесами [7, c. 73]. Із цього 

випливає, що конкуренція – це сукупність об’єктивних відносин (перш за все, 

економічних) між господарюючими суб’єктами в умовах ринку, що носять 

динамічний характер постійного суперництва товаровиробників за 

прихильність споживачів на основі певних переваг своєї продукції (послуг). 

Здатність (спроможність) підприємства вести суперництво у базовій галузі на 

міжгалузевому та світoвих ринках отримала втілення в категорії 

«конкурентоспроможність» («конкурентоздатність»). Зрозуміло, що 

конкурентоспроможність виявляється тільки в умовах конкуренції і через 

конкуренцію. Необхідно відзначити, що єдиного підходу до визначення цієї 

категорії у вітчизняній та зарубіжній науці не існує. Аналіз економічної 

літератури щодо логічного встановлення змісту цього поняття свідчить про 

наявність багатоаспектного трактування термінy «кoнкурентоспроможність» [2, 

c. 30]. Незважаючи на відомість цієї категорії, кожний дослідник вкладає у 

поняття «конкурентоспроможність» свій зміст та свою систему позначень. 

Стратегія міжнародної кoнкурентоспроможності – це кoмплекс теорій, 

положень та практичних прийомів, які забезпечують підприємству конкретні 

переваги на тривалий період. Кoнкуренція на міжнародних ринках пред’являє 

більш жорсткі вимоги до розробки стратегій, ніж на національному ринку. При 

цьому особливу увагу слід приділяти тому, наскільки смаки і надання переваг 

споживачів, збутові канали, перспективи зростання, рушійні сили і тиск 

конкурентів на світовому ринку відрізняються від умов національного. Крім 

того, до основних відмінностей ринку однієї країни від іншої слід дoбавити 

чотири характерні oсобливості міжнародних операцій: – різний рівень 

виробничих витрат; – коливання валютних курсів; – особливості торгівельної 

політики національних урядів; – характер міжнародної конкуренції. Різниця в 
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рівні виробничих витрат в різних країнах залежить від різного рівня оплати 

праці, продуктивності праці, інфляції, податкових ставок витрат на 

електроенергію, різницею у державному регулюванні. Низький рівень 

виробничих витрат досягається за рахунок дешевої робочої сили, 

законодавства, яке сприяє розвиткові виробництва абo унікальних природних 

ресурсів. Коливання обмінних курсів ускладнюють для окремих країн 

використання переваг низького рівня виробничих витрат. Oбмінні курси 

можуть змінюватися на 20-40% щорічно. Ці коливання можуть зовсім знищити 

перевагу низьких витрат або перетворити країну з високими витратами в 

країну, де стане вигідно розміщувати виробництво. Національні уряди 

застосовують різні заходи щодо регулювання міжнародної торгівлі і діяльності 

іноземних фірм на ринках своїх країн. Для цього мoжуть вводитися імпортні 

тарифи та квоти, встановлюватися місцеві вимоги до товарів, які вироблені 

іноземними компаніями всередині цих країн, а також регулювати ціни на 

імпортні товари. Деякі уряди надають пільгові кредити та субсидії 

національним компаніям для підтримки їх у конкретній боротьбі з іноземними 

виробниками. Інші уряди, які зацікавлені у будівництві нових підприємств і 

створенні нових робочих місць, пропонують субсидії іноземних компаніям, 

забезпечують їм більш легкий вихід на ринок і надають технічну допомогу. 

Існують суттєві відмінності форм міжнародної конкуренції в різних галузях. На 

одному кінці спектра форм конкуренції знаходиться форма, яку називають 

багатонаціональною. Така фoрма міжнародної конкуренції виникає тоді, коли 

конкуренція на одному національному ринку не залежить від конкуренції на 

іншому національному ринку. В такому випадку не існує світовий ринок, а є 

вибір самостійних національних ринків. І конкуренція в кожній країні 

відбувається незалежно від конкуренції в інших країнах. Наприклад, банківські 

послуги надають і у Франції, і в Бразилії, і в Япoнії, але умови конкуренції в 

банківській сфері в цих країнах різні. Репутація, коло клієнтів і конкурентна 

позиція банку в одній країні не впливає (або майже не впливає) на успіх його 

дій у інших країнах. У тих галузях, де переважає багатонаціональна 
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конкуренція, дія ефективної стратегії фірми і досягнутих за її допомогою 

конкурентних переваг на одному ринку обмежується саме цим ринком і не 

поширюється на інші країни, де виступає дана фірма. Така конкуренція має 

місце в багатьох типах роздрібної торгівлі, виробництві пива, продуктів 

харчування (кава, хлібні вироби, заморожені продукти, консерви), а також у 

страхуванні життя, виробництві простих металовиробів, пошитті одягу. При 

глобальній конкуренції ціни і конкурентні умови різних ринків тісно пов’язані 

між собою. В результаті створюється дійсно світовий ринок. В глобальних 

галузях конкурентна позиція фірми в одній країні суттєво впливає на її позиції 

в інших країнах і навпаки. Глoбальна конкуренція існує у таких галузях як 

випуск цивільних літаків, телевізорів, автомобілів, годинників, копіювальної 

техніки тощо. Таким чином, у багатонаціональній конкуренції фірми 

сперечаються за лідерство на національному ринку, а в глoбальних галузях – за 

світове панування. Вибір стратегії диктується певними правилами і, в першу 

чергу, залежить від того, в рамках стандартного чи спеціалізованого бізнесу 

знаходиться ринкова ніша фірми. 

Конкурентоспроможність підприємства є oднією з найважливіших 

категорій ринкової економіки і характеризує можливість і ефективність 

адаптації підприємства до умов ринкового середовища. Будь-які управлінські 

процеси в системі забезпечення кoнкурентоспроможності підприємства 

здійснюються із застосуванням процесного підходу. 
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У статті проведений аналіз діяльності підприємства ТОВ «ПК «Зоря 

Поділля». Автором розглянуті шляхи підвищення конкурентоспроможності 

продукції ТОВ «ПК «Зоря Поділля» на міжнародному ринку. Також розроблені 

рекомендації по покращенню конкурентоспроможності підприємства на 

міжнародному ринку 

Ключові слова: конкурентоспроможність, міжнародна діяльність, 

підприємство, фінансова діяльність. 

Постановка проблеми: у світі організація зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств грає особливу роль розвитку економіки країн, у яких вони 

перебувають. Найчастіше це виражається податковими відрахуваннями 

виробленими компанією за перевезення товарів через кордон, дохід компанії 

тощо. На сьогоднішній день кількість міжнародних брендів стрімко зростає 

практично в будь-якій галузі і відбувається це найчастіше завдяки грамотній 

організації їх діяльності. 
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Ціль статті - розробити загальні напрямки підвищення ефективності 

міжнародної  діяльності ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ". 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід зазначити досить високий 

рівень розробленості досліджуваної проблеми у вітчизняній та зарубіжній 

літературі. Вагомий внесок у розвиток зовнішньоекономічної діяльності 

зробили такі вітчизняні вчені (Покровська В., Прокушев Ф., Бестужева С. В., 

Решетняк Д. О.) та зарубіжні (Ф. Котллер, П. Друкер, М. Портер, Ф. Тейлор) 

вчені. [4] 

Виклад основного матеріалу дослідження. ТОВ ―ПК ―ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ‖ 

постійно працює з новими методами планування та економічного моделювання 

у фінансово-планових розрахунках, аналізу господарської та фінансової 

діяльності підприємства, системі управління собівартістю, управлінських 

витрат та заборгованостей. Продукція, що випускається, повинна бути 

конкурентоспроможною як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому, так 

як у планах вийти зовнішній ринок із реалізації своєї продукції. Нині за 

жорсткої конкуренції у сфері міжнародної торгівлі є важливим безперервне 

вдосконалення системи організації управління, оптимізації витрат звернення, 

зокрема і зовнішньоекономічної діяльністю. 

Основні можливості розширення продажів полягають у передбаченні змін 

на ринках збуту, що базується на маркетингових дослідженнях; підприємству 

необхідно більш оперативно реагувати на стан ринку, змінювати відповідно до 

його вимог номенклатуру продукції та цінову політику [3]. 

Зміна внутрішнього середовища підприємства, виробничої орієнтації 

ринку, будучи досягнутим через формування філософії організації, нової 

корпоративної культури, залучення до співробітництва маркетингових структур 

чи створення власних щодо маркетингових досліджень. 

Фірма, що домагається переваг у маркетингу, більше орієнтована 

споживача. Маркетингова перевага над ринком означає, що властивості 

продукції даного виробника краще, ніж в фірми конкурента. 

Головні завдання управління фінансами компанії – ефективне планування 

та використання фінансових ресурсів для покращення добробуту організації. 
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Найважливіші принципи створення фінансової політики: 

1. збільшення ефективності управління активами компанії; 

2. підвищення рентабельності; 

3. ефективне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю; 

4. оптимізація обсягів та структури позикових коштів, мінімізація витрат 

на їх обслуговування. 

Основні функціональні блоки з управління фінансами ТОВ ―ПК ―ЗОРЯ 

ПОДІЛЛЯ‖: 

1. фінансове планування, формування бюджетів, моніторинг виконання 

бюджетів, аналіз фінансового становища організації; 

2. виконання затверджених бюджетів організації; 

3. управління кредитним портфелем та оптимізація структури фінансових 

інструментів; 

4. формування системи податкового планування організації, 

реструктуризація податкової заборгованості, методологічне забезпечення та 

аналіз податкових ризиків; 

5. формування та реалізація облікової політики організації. 

Поглиблення співпраці з основними постачальниками та транспортними 

компаніями підприємства могло б сприяти збільшенню якості, зменшення 

термінів та зниженню вартості імпортованої продукції та отримання більшого 

прибутку. 

Оцінка конкурентоспроможності товару, конкурентоспроможність 

продукції великою мірою визначається конкурентоспроможністю фірми. Однак 

це поняття ширше і включає великий комплекс характеристик, що визначають 

економічне становище підприємства над ринком товару. 

На рівень конкурентоспроможності фірми впливають такі основні 

фактори: 

1. Рівень технології виробництва, впровадження сучасних засобів 

механізації та автоматизації виробництва; 

2. Комерційні умови продажів, що застосовуються фірмою: можливість 
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різноманітних знижок, комерційного чи споживчого кредиту, різноманітність 

форм розрахунків і способів платежу, можливість застосування товарообмінних 

операцій та інших.; 

3. Легкодоступність та зручність придбання товару покупцями, що 

досягається: створенням відповідної вимогам ринку збутової мережі, 

організацією доставки, технічного обслуговування продукції, у тому числі 

гарантійного та післягарантійного, обсягом наданих післяпродажних послуг 

тощо; 

4. Ефективність  проведення рекламних заходів: надання необхідних 

відомостей про товар та фірму, демонстрація виробів у дії на виставках, 

ярмарках, у демонстраційних залах фірми або у її торгових посередників, вплив 

засобами "паблік рілейшнз" та інші заходи; 

5. Можливості та застосовувані методи цінової та нецінової конкуренції: 

покращення споживчих властивостей товару, упаковки, маркування, 

стимулювання продажу та ін; 

6. Рівень підтримки та сприяння, які фірма отримує з боку національних 

державних органів та громадських організацій: гарантії кредитів, страхування, 

звільнення від податків, зборів, надання експортних субсидій або пільг, 

забезпечення інформацією про кон'юнктуру ринків тощо. [1] 

Для збільшення виручки та отримання більшого прибутку потрібно 

виходити міжнародний ринок збуту, вести експорт вироблену продукцію. 

Розширити коло збуту у країні. 

Для покращення управління дебіторською заборгованістю ТОВ «ПК 

«ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» можна надати такі рекомендації: 

1. Контроль за станом розрахунків із покупцями. 

2. З метою зменшення ризику несплати одним або декількома великими 

покупцями слід мати можливість широке коло споживачів. 

У процесі управління дебіторської заборгованістю доцільно переглянути 

механізм розрахунків з оптовими покупцями. 

Переважає авансовий спосіб розрахунків, а не постоплата. 
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Можна запропонувати керівництву ТОВ ―ПК ―ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ‖ 

застосовувати акредитивну форму розрахунків, що забезпечує контроль банку 

постачальника над виконанням договірних зобов'язань постачальником і 

гарантує оплату відвантаженого товару покупцем, чи банком. Ця форма 

розрахунків спричинить у себе необхідність вкладень оборотних засобів у 

розрахунки терміном дії акредитива, але усуває ризики неплатежу і можливо, 

більш тривале відволікання оборотних засобів у незавершені розрахунки. 

Фінансовим менеджерам компанії вирішувати, з яким партнером таку форму 

розрахунків застосовувати та скільки оборотних коштів, у зв'язку з цим 

необхідно мати. 

Для успішного управління простроченою дебіторською заборгованістю 

необхідно регламентувати процес внутрішніми документами та створити для 

персоналу умови, що дозволяють дотримуватися цього регламенту. 

Має бути формалізований підхід до роботи з кожним клієнтом, 

налагоджено документообіг, призначено відповідальних та затверджено їх 

права. 

Найефективніший спосіб оцінки платоспроможності покупця – аналіз 

накопиченого досвіду роботи з ним, зокрема порушень договірних умов. Далі 

йде аналіз статистики щодо обсягів відвантаження в кредит. 

Виникнення простроченої дебіторської заборгованості пов'язано головним 

чином із різноманітними технічними помилками і рідко - несплата свідома. 

Тому основний спосіб боротьби з порушенням термінів платежів - це робота з 

клієнтами і при необхідності нагадування про терміни платежів. 

Окрім запропонованих заходів для компанії ТОВ ―ПК ―ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ‖ 

можна рекомендувати активізувати роботу з дебіторами із застосуванням до 

них індивідуального підходу. 

Індивідуальний (або диференційований) підхід до роботи з дебіторами 

передбачає домовленість з конкретними клієнтами про терміни платежу, 

застосування деяких пільг для сумлінних покупців, посилення заходів щодо 

стягнення заборгованості (аж до звернення до суду) для інших категорій 

клієнтів. При цьому потрібно постійно відстежувати кредитоспроможність 

дебіторів, вести з ними листування або регулярно телефонувати. 
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Основним елементом щодо стандартів кредитоспроможності є 

встановлення ймовірності затримки оплати клієнтом чи несплати. Це 

призводить до необхідності створення системи вимірювання надійності 

дебіторів з точки зору ймовірності невиконання зобов'язань. [2, c.55] 

Така ймовірнісна оцінка для кожного клієнта в більшості випадків є 

суб'єктивною, але в міру накопичення досвіду за кілька років менеджер може 

досить точно визначити ймовірність невиконання зобов'язань для різних 

категорій клієнтів. 

На основі даних Балансу та Звіту про фінансові результати, виручка склала 

449 107 тис. грн., дебіторська заборгованість 44 595 тис. грн. Таким чином, 

період оборотності розраховуємо за формулою: 

Період оборотності = Кількість днів на рік х Дебіторська заборгованість / 

Виручка 

365 * 44 595 / 449 107 = 36 днів. 

При середньому доході від вкладення банк 12% річних, втрачена вигода 

обчислюється по формулі: 

Втрачена вигода = (Період оборотності / Кількість днів на рік х Процентна 

ставка банку) х Дебіторська заборгованість 

(36/365 * 12%) * 44595 = 527 тис. грн. 

Зведемо результати, отримані під час розроблених заходів, у таблицю 1. 

 

Таблиця 1 - Економічна ефективність запропонованих заходів 

Заходи 
Економічний ефект, тис. грн. 

1. Організаційно-економічні заходи: 

а. здавання частини майна в оренду; 

б. оптимізація транспортних витрат. 

  

250 

245 

2. Заходи з управління дебіторською 

заборгованістю 

527 

Разом 1022 
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Результати аналізу дозволили зробити висновок, що ТОВ ―ПК ―ЗОРЯ 

ПОДІЛЛЯ‖ не є збитковим, причини зниження його платоспроможності та 

ефективності фінансово-господарської діяльності слід шукати без фінансового 

планування, відволіканні коштів у дебіторську заборгованість, заморожуванні 

коштів у надпланових виробничих запасах. 

Основними методами підвищення прибутку ТОВ ―ПК ―ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ‖ є 

збільшення доходів та зниження витрат. 

Розроблено такі заходи за цими напрямами: 

ТОВ ―ПК ―ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ‖ пропонується отримання додаткових доходів 

у вигляді суборендної плати внаслідок здачі в суборенду складських 

приміщень, що простоюють. Всі приміщення підприємством орендується та за 

умовами договору дозволяється здавати суборенду. Очікується економічний 

ефект у сумі 250 тис. грн. у місяць. 

Основними джерелами резервів зниження поточних витрат ТОВ ―ПК 

―ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ‖ є: 

1) зниження транспортних витрат на 245 тис. грн.; 

2) зменшення втрат від дебіторської заборгованості внаслідок 

проведення заходів щодо поліпшення управління розрахунків з дебіторами 

підприємства на 527 тис. грн. 

Впровадження цих заходів дозволять ТОВ ―ПК ―ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ‖ 

покращити показники своєї фінансово – господарської діяльності, збільшити 

обсяги діяльності та прибуток від продажу. 

Висновки. Підприємству рекомендується повніше використовувати 

виробничу потужність, скоротивши простої лінії, робочої сили, матеріальних та 

фінансових ресурсів; прискорити оборотність капіталу за рахунок скорочення 

наднормативних запасів та періоду інкасації дебіторської заборгованості. 

Отже, реалізація розглянутого комплексу заходів, а також системний 

підхід до управління фінансовими результатами, дозволять підвищити 

ефективність діяльності підприємства, зміцнить його позиції на ринку, 

економічний ефект від реалізації запропонованих заходів складе 1022 тис. грн., 

отже, ці заходи можуть бути прийняті до впровадження в ТОВ ―ПК ―ЗОРЯ 

ПОДІЛЛЯ‖. 
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Уляна Політанська  

Здобувач освітнього ступеня «бaкaлaвр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ 

КОМПАНІЇ  

В cтaттi обгрунтовано сутність понять «ефективність» та 

«результативність», виділено їх спільні та відмінні риси в організації 

міжнародної діяльності підприємства. Виділено оcобливоcтi організації 

діяльності міжнародної компанії в контексті управління її 

зовнішньоекономічною діяльністю. Ідентифіковано основні види міжнародної 

діяльності сучасних підприємств. Виділено системи показників оцінки 

ефективності організації міжнародної діяльності компанії. 

Ключові слова: ефективність, результативність, міжнародна діяльність, 

організація міжнародної діяльності, міжнародна компанія. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Результативність та ефективність організації 

діяльності міжнародної компанії у сучасних умовах військового стану на 
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території України та зниження купівельної спроможності відіграє надзвичайно 

важливу роль в процесі функціонування підприємства. Саме міжнародна 

діяльність сьогодні виступає необхідним елементом роботи вітчизняного 

підприємства задля процвітання бізнесу та розширення його меж діяльності, що 

сприяє розширенню асортименту продукції та послуг, збільшенню кількості 

робочих місць, посиленню співпраці з контрагентами та партнерами. 

 Посилання на сучасні дослідження та публікації. Доcлiдженням загальних 

аспектів організації міжнародної діяльності вітчизняних підприємств, їх 

ефективності та результативності приcвячено роботи низки укрaїнcьких та 

закордонних науковців, зокрема Андрійчука В. Г., Армстронга М., Берона А. 

Єфімової О. В., Жучкової Г.А., Капанжи М. В., Караман М. М., Крисанова Д., 

Новікової М. М., Петрова І. В., Радченко О. П., Стешенко Л., Стратійчук В. М. 

та ін. Проте актуальність окресленої проблеми наразі залишається досить 

високою завдяки мінливості сучасних умов господарювання вітчизняних 

підприємств, що здійснюють міжнародну діяльність. 

Формулювання цілей статті. Метою cтaттi є дослідження теоретичних 

основ результативності організації роботи міжнародної компанії.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Міжнародна діяльність є одним 

із найважливіших напрямків розвитку сучасних підприємств.  міжнародної 

діяльності передусім проявляжться створеними конкурентними перевагами як 

самого суб’єкта, так і національної економіки в цілому.  В даному контексті 

відомий американський економіст М. Портер писав: «на міжнародному ринку 

конкурують фірми, а не країни. Необхідно зрозуміти як фірма створює і 

утримує конкурентну перевагу, щоб усвідомити роль країни, уцьому процесі». 

Важлива роль результативності функціонування кожної окремої компанії, що 

здійснює міжнародну діяльність проявляється в її впливі на економіку країни, 

що особливо важливо в сучасних умовах господарювання. 

Вітчизняні та зарубіжні економісти переважно трактують поняття 

результативності в контексті досягнення запланованих результатів, зокрема 

англійські науковці М. Армстронг та А. Берон вважають, що показники 

системи оцінки результативності показують ступінь досягнення планових або 

цільових показників [1]. 
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Вітчизняна науковиця Л.О. Лігоненко, доповнюючи думку попередніх 

учених, характеризує необхідність визначення поряд із показниками 

результативності систему показників ефективності у процесі здійснення оцінки 

системи управління [4, с. 205]. 

Сучасні науковці Д. Крисанов та Л. Стешенко чітко розмежовують поняття 

і показники ефективності та результативності і вважають, «що результативність 

та ефективність не є близькими чи тотожними поняттями, а відображають різні 

сторони виробничо-господарської та іншої діяльності суб’єктів 

господарювання» [3, c. 21]. Ці науковці трактують, що показники системи 

оцінки результативності показують міру досягнення визначених у стратегії 

цілей, а також можливість модернізації вибраної стратегії для перспективного 

розвитку. Проте, на їхню думку, показники ефективності характеризують 

раціональність використання економічних ресурсів підприємства. Таким чином, 

ці науковці підкреслюють наявність відмінностей між показниками 

ефективності та результативності, одночасно виділяючи доцільність 

застосування даних двох систем завдяки їх різнорівневості [3, c. 21].  

Науковиця Г.А. Жучкова, на відміну від попередніх авторів, визначає 

результативність агрегуючим показником, що включає поняття ефективності, 

адаптивності, економічності та таким чином забезпечує здійснення комплексної 

оцінки [2]. 

На нашу думку, результативність свідчить ступінь досягнення цільових 

показників ефективності міжнародної діяльності, тобто компаративний аналіз 

думок науковців дозволив сформулювати висновок про тісну взаємозалежність 

ефективності та результативності роботи міжнародної компанії. 

Першоосновою для визначення результативності міжнародної діяльності є 

аналіз її ефективності, яка визначається шляхом зіставлення досягнутого 

економічного результату з витратами, яких зазнало підприємство. В умовах 

інтернаціоналізації бізнесу та нестабільності економічного зростання успішний 

розвиток міжнародної діяльності підприємства визначається вирішенням 

завдань точної оцінки результативності такої діяльності та підвищення її 

ефективності.  



107 

Ефективність як система показників оцінки організації міжнародної 

діяльності це комплексне поняття, яке охоплює різні напрями господарської 

діяльності підприємства. Ефективність є критеріальним показником, що 

характеризує потенціал та рівень досягнення цілей діяльності підприємства. 

Отже, процес дослідження ефективності передбачає два напрями:  

 порівняння стану підприємства у часі на різних етапах його діяльності;  

 оцінку конкурентних переваг підприємства порівняно з іншими 

суб’єктами ринку [6]. 

Міжнарода діяльність діяльність включає: зовнішню торгівлю, економічне, 

науковотехнічне співробітництво; спеціалізацію та кооперацію в галузі 

виробництва, науки і техніки; економічні зв'язки в галузі будівництва, 

транспорту, страхових, розрахункових, кредитних та інших банківських 

операцій; надання різноманітних послуг на зовнішньому ринку.  

Організаційна структура управління міжнародною діяльністю визначається  

метою і завданнями, які вона покликана вирішувати. Зазвичай метою 

здійснення та організації міжнародної діяльності піжприємства є 

максималізація прибутку на довготривалий період за рахунок ефективної участі 

в міжнародному підприємництві.  

Процес організації управління міжнародною діяльністю компанії як і 

внутрішньофірмового управління, повинна постійно розвиватися і 

вдосконалюватися, пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі і сфері 

управління. Форми та методи організації міжнародної діяльності не можуть 

залишатися незмінними, що забезпечить підвищення її ефективності та 

результативності.  

Одним з найважливіших чинників, які впливають на ефективність та 

результативність організації роботи міжнародної компанії є специфіка ринків 

приймаючих країн і рівень конкуренції на них. Підприємство має постійно 

проводити дослідження своїх існуючих та потенційних іноземних ринків для 

пошуку та зайняття найвигідніших позицій на них. 

Складність та багатогранність зовнішньоекономічної діяльності не 
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дозволяють обрати один показник ефективності з кількості узагальнюючих 

результативних показників. Вибір критерію ефективності залежить від 

особливостей ситуації на ринку, цілей підприємства, наявності інформації про 

внутрішнє та зовнішнє середовища. Тому виникає потреба в комплексній оцінці 

зовнішньоекономічної діяльності, що передбачає вибір оптимального способу 

виходу на зовнішній ринок. Оцінці ефективності 

Міжнародної діяльності виділяють показники загальнонаціонального рівня 

(обсяг зовнішньоторговельного обороту, коефіцієнт покриття експорту 

імпортом, динаміка експорту та імпорту, їх товарна та географічна структура) 

та регіонального, тобто ті, що можуть використовуватися для аналізу діяльності 

регіону або галузі (сальдо торговельного балансу, обсяг експорту на одну 

особу).  

 

Рисунок 1 – Системи показників економічної ефективності 

 

Ефективність організації діяльності міжнародної компанії може бути 

досягнута лише при збереженні методології виходу на зовнішній ринок, яка 

враховує стадії інтернаціоналізації бізнесу підприємства. Тому необхідна 

методика оцінювання ефективності реалізації зовнішньоекономічної стратегії 

підприємства. Використання такої методики ефективності управління 

підприємством передбачає оцінку поточних показників за такими напрямами: 

Показники 
ефекту 

визначаються як абсолютні значення і 
відтворюються в грошових одиницях як 
різниця між результатами діяльності та 

витратами на її здійснення 

Показники 
ефективності 

визначаються як співвідношення 
прибутку від діяльності підприємства до 
витрат на її здійснення і відтворюються 

відносними величинами: відсотками, 
частками одиниці. 

Показники 
результативності 

визначаютьс як співвідношення 
фактичних показників еективності до 

цільових їх значень 
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1. Виробничим процесом (собівартість реалізованої продукції; 

рентабельність продажів; транспортні, податкові витрати тощо); 

2. Інвестиціями (дослідження, планування та розробка проектів 

підприємства); 

3. Інновації (удосконалення інноваційного та операційного процесів на 

підприємстві); 

4. Маркетинговими аспектами (частка ринку, розширення та збереження 

клієнтської бази, рівень задоволення потреб споживача); 

5. Персоналом (можливості робітників та можливості застосування 

інформаційних систем); 

6. Ризиками (оцінка та мінімізація можливих ризиків) [5]. 

Висновок. Таким чином, ефективність та результативність організації 

міжнародної діяльності підприємства дозволяє раціонально обґрунтувати 

найоптимальніші пропозиції щодо реалізації товару, уникнути можливості 

збитків через недостатнє аргументування економічної ефективності 

зовнішньоекономічних операцій, обсягу реалізації продукції, її асортименту чи 

ціни через зміну валютних курсів. Найголовнішим критерієм, що характеризує 

ефективність міжнародної діяльності підприємства є прибуток від збуту 

продукції при мінімальних затратах з боку фірми, тому аналіз результативності 

як співвідношення фактичних та цільових результатів міжнародної діяльності 

дозволяє науково обґрунтувати плани, управлінські рішення та 

проконтролювати їх виконання, а також оцінити досягнуті результати 

діяльності підприємства.  Результативність організації міжнародної діяльності 

підприємства дозволяє виявити вигідність зовнішньоекономічних операцій та 

розробити заходи щодо їх вдосконалення задля збільшення прибутку 

підприємства.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ 

УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ 

У статті визначено та охарактеризовано роль ресурсного потенціалу 

підприємства у складі механізму фінансової безпеки підприємства. Подано 

класифікацію складників ресурсного потенціалу підприємства та визначено 

взаємозв’язок між ними.  

Ключові слова: ресурсний потенціал підприємства, фінансова безпека, 

складники ресурсного потенціалу, управління, фінансове забезпечення, 

відтворення ресурсного потенціалу. 

 Враховуючи складні умови діяльності підприємств в Україні, які 

розкриваються динамічністю, що посилюється актуальністю піднесення 

інтеграційних процесів в контексті глобалізації економіки через її входження в 

світовий економічний простір, потребують вирішення завдання у сфері 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/29851
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побудови ефективної системи управління підприємствами, в тому числі 

управління ї х конкурентоспроможністю з метою досягнення успіху в сучасних 

умовах господарювання.  

Сьогодні науковцями, серед яких А. В. Солов’янчик, Н. А. Савельєва,                 

Р. А. Фатхутдінов, Л. В. Балабанова, А. В. Слов’янчик, О. А. Гавриш та ін., 

розроблено потужне теоретичне забезпечення у сфері управління 

конкурентоспроможністю підприємства, що характеризується усестороннім та 

глибинним розумінням суті даної економічної категорії . Проте, варто 

зазначити, що у зв’язку з динамічністю розвитку вітчизняної економіки існуючі 

наукові положення у сфері управління конкурентоспроможністю підприємства 

потребують уточнення та удосконалення. 

Сучасний ринок послуг з його мікро- та нестабільним макросередовищем 

спрямовує керівництво компаній до оцінки, а також до формування майбутніх 

можливостей компанії, тобто її потенціалу. Врівноваження можливостей 

компанії з потенціалом зовнішнього середовища досягти намічених цілей і 

вижити в конкурентному середовищі. 

З метою досягнення належного рівня  конкурентоспроможності 

підприємства в сучасних умовах варто занурювати нові технології та 

збільшувати наявні ресурси. 

Найбільш ефективним механізмом відновлення ринкової рівноваги 

називається управління конкуренцією, чого нереально досягти  без належного 

потенціалу ресурсів компанії. 

Ресурси - це сукупність матеріальних та нематеріальних елементів, які 

безпосередньо чи опосередковано приймають участь у виробничому процесі. 

Діловий процес бізнесу завжди вимагає залучення нових ресурсів. 

Потенціал, у свою чергу, можна охарактеризувати наявними ресурсами та 

можливостями, які компанія може використати для досягнення своїх цілей. 

Ресурсний потенціал компанії формується з сукупності матеріальних, 

нематеріальних, фінансових та трудових ресурсів. Для забезпечення 

ефективності вищезазначених ресурсів працівники повинні мати можливість їх 

ефективно використовувати для досягнення поставлених цілей та збільшення 

ресурсів, доступних компанії. 
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Ресурсний потенціал компанії можна охарактеризувати кількома 

основними критеріями: 

- здатність менеджерів використовувати та керувати ресурсами компанії 

- реальні можливості компанії 

- обсяг ресурсів 

- організаційна структура та форма підприємництва. 

Ресурсний потенційний складається з: 

Фізичні ресурси - до даного виду ресурсів у їхній природній та фізичній 

формі належать основні засоби та оборотні активи підприємства. До основних 

активів належать технічні споруди, будівлі, обладнання, транспортні засоби та 

ін. 

Відзначимо, що не всі матеріальні засоби є частиною основних фондів, а 

лише ті, чий термін корисного використання переважає один рік та вартість 

яких в Україні перевищує 500 грн. на одиницю. Нематеріальні ресурси - об'єкти 

промислової та інтелектуальної власності, які можуть отримати від них 

користь, включаючи ноу-хау, патенти, винаходи доброї волі тощо. 

Ресурси Manpower - кількість працівників, які є частиною її основної та 

допоміжної діяльності. Методи управління та організації ефективного 

використання ресурсів компанії. 

Для оцінки ефективності конкретного виду ресурсів підсумковий 

результат компанії порівнюється з витратами на отримання цього корисного 

результату. 

Система управління матеріальними ресурсами, основні принципи 

навчання та функціонування: 

- незалежність постачальників та споживачів у використанні на власний 

розсуд матеріальних та фінансових ресурсів у контексті їх майнових прав. 

- можливість придбання ресурсів шляхом прямих договорів з оптовими 

організаціями або безпосередньо від виробників цього виду ресурсів. 

- саморегулювання, засноване на елементах економічної політики держави, 

що діє через керуючі впливи (податки, процентні ставки, права тощо) для 

досягнення балансу між виробничими та матеріальними ресурсами. 
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- економія ресурсів. 

- повнота. 

- ротаційне та універсальне використання переважно відходів як вторинних 

матеріальних ресурсів. 

- швидкість. 

- чутливість до науково-технічного прогресу. 

- товарообіг. 

- реалізація пріоритетності споживачів. 

Ці принципи визначають умови рівноваги та фактичне функціонування 

системи, тому вони повинні діяти одночасно. 

Управління трудовими ресурсами вважається однією з найбільш 

важливих сфер життя організації будь-якого підприємства здатного суттєво 

підвищити її ефективність. 

Сутність управління трудовими ресурсами полягає у встановленні 

організаційно-економічних, соціально-психологічних і правових відносин 

суб'єкта й об'єкта управління. В основі цих відносин лежить максимальна 

мотивація і вплив на інтереси та діяльність працівників з метою їх 

максимального використання. 

Управління людськими ресурсами (UTR) забезпечує постійне 

вдосконалення методів роботи персоналу та використання послуг вітчизняної 

та зарубіжної науки, кращий виробничий досвід. 

Предметом управління зайнятістю є як виробники, так і споживачі 

матеріальних та інтелектуальних товарів. З поглибленням соціального поділу 

праці функції управління працею в багато разів ускладнюються. Особливістю 

управління людськими ресурсами (UTR) є необхідність повного врахування 

інтересів людей, компанії та суспільства та забезпечення обмеженого 

спілкування. Людина була і є основною виробничою силою суспільства. 

Управління людськими ресурсами забезпечує: 

- Мотивація 

-  Планування 
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- Організація 

- Контроль. 

Ефективна робота компанії забезпечується насамперед якістю 

використання ресурсного потенціалу. Інвестування в ресурси - це форма 

оптимального капіталу, а його якість, як відомо, зменшує втрати та підвищує 

ефективність виробництва. 

Слід зазначити, що поняття «Потенціал ресурсів підприємства» поєднує 

не лише ресурси, які взаємодіють із системою управління на різних етапах 

розвитку, але й методи, які можуть найбільш ефективно реалізувати ринкові 

можливості. Нарешті, завдяки взаємодії будівельних блоків системи 

управління, ресурсів та блоку діяльності формуються функціональні розділи, 

які дозволяють провести аналогію з організаційною структурою та зв’язком з 

функціями різних організаційних підрозділів. Таким чином, за допомогою цієї 

структури можна визначити повний набір функцій структурного підрозділу 

підприємства. Можна охопити всі сфери та види діяльності, від досліджень до 

маркетингових інструментів взаємодії з ринком та соціальної діяльності, що є 

одним із головних завдань виробничих компаній. Це забезпечує всебічний 

огляд компанії та можливість визначити пріоритет у розробці стратегічної 

складової об'єктивно відповідно до цілі бізнесу на майбутнє. Запропонована 

модель є відкритою системою, оскільки існує блок зв’язку, який забезпечує 

інформаційний потік у двох основних напрямках: "підприємство - зовнішнє 

середовище", "зовнішнє середовище - підприємство". Отже, визначення 

структури ресурсного потенціалу компанії є необхідним кроком у 

стратегічному аналізі та управлінні. Модельована структура ресурсного 

потенціалу компанії заснована на взаємодії її ключових стратегічних 

складових, які охоплюють усі внутрішні процеси, що протікають у різних 

функціональних частинах її внутрішнього середовища. Це забезпечує 

систематичний огляд всього підприємства, формується структура ресурсного 

потенціалу (з точки зору елементів), що є найважливішою умовою процесу 

його оцінки та складає основу для подальшого стратегічного планування. У 



115 

процесі фінансово-господарської діяльності ресурси компанії взаємодіють і 

перетворюються на результат діяльності у вигляді: прибутку, доходу, 

виготовленої продукції, наданих послуг, виконаних робіт. Отримані результати 

є реальною основою для розвитку процесу нарощування ресурсів на новому 

рівні якості, а також для економічного зростання всього підприємства. 

Процес створення та використання корпоративних ресурсів за загальною 

вартістю власності та результатами можна розділити на три етапи. Як показано 

на першому кроці, загальна вартість генерування ресурсних ресурсів 

формується, включаючи витрати на обслуговування боргу, відкриття бізнесу, 

витрати на придбання сировини тощо. Другий етап - перетворення ресурсів на 

товари та послуги. На третьому етапі формується загальна вартість оновлення 

ресурсів на розширеній основі (тобто прибуток). Це пов’язано з продажем 

товарів споживачам. 

Управління ресурсами є необхідною умовою підвищення якості 

управління корпоративними грошовими потоками, оскільки кожен елемент 

ресурсної бази так чи інакше впливає на формування, швидкість і послідовність 

цих потоків. З цієї точки зору, управління ресурсами - це діяльність, якою 

компанія зобов’язується максимально використовувати наявні ресурси. 

Принципи формування та використання механізмів ресурсного забезпечення 

кожного переробного підприємства індивідуальні і залежать від специфіки 

робочої області, рівня розвитку та потенціалу, стратегії розвитку підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЛІ МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ 

У статті розглядаються особливості ролі міжнародної виставкової 

діяльності міжнародних компаній. Описується виставкова галузь в Україні. 

Зауважується те, що одними з найдієвіших засобів PR на міжнародному ринку є 

виставки та міжнародні торгові ярмарки. Наводяться основні принципи 

виставкової діяльності. 
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Постановка проблеми. На початку 21 століття більшість фірм, 

організувавши свою діяльність, якийсь час функціонували на ринку без служб 

маркетингу, навіть не замислюючись про те, щоб розвивати маркетингову 

діяльність. Однак це зовсім не спростовує того факту, що маркетинг як такий 

існував у їхній діяльності. Кожен керівник повинен шукати нових ринків збуту, 

споживачів, залучати клієнтів, розміщуючи рекламу, оптимізувати свій 

асортимент. Всі ці заходи відносяться до сфери діяльності маркетингу.  

Міжнародні виставки та ярмарки є одним із найважливіших напрямів 

роботи із забезпечення функціонування та сталого розвитку торговельно-

економічного, міжнародного, наукового, культурного та іншого 

співробітництва України з зарубіжними країнами. 

Цілі статті – дослідити особливості ролі міжнародної виставкової 

діяльності міжнародних компаній. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Висвітленню теоретичних 

та методичних засад міжнародної виставкової діяльності присвячені праці 

Бебика В.М., Жигалова В.Г., Зверинцева А.Б., Орлової Т.М. Загальний аналіз 

стану виставковоярмаркової діяльності висвітлені у роботах науковців: Г. 

Захаренко, Л. Лукашова, О. Сініцина, В. Пекар та ін. Історичний аспект 

розвитку такої діяльності розглянуто у роботах М. Супрун, О. Кудласевич 

тощо. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетинг у сучасних умовах 

передбачає не тільки виробництво високоякісного товару (послуги, роботи) за 

оптимальною для споживача ціною та вибір ефективних каналів збуту, а й 

ефективну програму просування товару на ринок. Одним із головних 

інструментів, що використовуються в сучасному маркетингу для просування 

того чи іншого об'єкта, є зв'язки з громадськістю або PR-діяльністю. 

З кожним роком конкуренція серед підприємств зростає і дедалі яскравіше 

відчувається її присутність між вітчизняними та зарубіжними марками, останні 
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з яких мають значний досвід міжнародного підприємництва. Розвиток процесів 

глобалізації у світі змушує компанії дивитися міжнародний ринок, як у 

майбутнє поле своєї діяльності. Міжнародний ринок – нове економічне явище 

для країни, у підприємств мало досвіду роботи на ньому, тому розвиток та 

поява нових інструментів відбувається досить повільно [1]. 

У таких умовах високі показники конкурентоспроможності демонструють 

саме ті організації, які провадять свою діяльність не лише на внутрішньому, а й 

на зовнішньому ринках. 

Нові ринкові відносини вимагали активнішого спілкування суб'єктів 

господарювання, яке якраз відбувається на виставках. 

З кожним роком конкуренція серед підприємств зростає і все більш 

яскраво відчувається її присутність між вітчизняними та зарубіжними марками, 

останні з яких мають значний досвід міжнародного підприємництва. Розвиток 

процесів глобалізації в сучасному світі змушує компанії дивитися на 

міжнародний ринок, як на майбутнє поле своєї діяльності [2]. Міжнародний 

ринок – нове економічне явище для України, у підприємств мало досвіду 

роботи на ньому, тому розвиток та поява нових інструментів відбувається 

досить повільно. 

У таких умовах високі показники конкурентоспроможності демонструють 

саме ті організації, які здійснюють свою діяльність не тільки на внутрішньому, 

а й на зовнішньому ринках. 

У зв'язку з цим основні цілі PR-діяльності, орієнтованої як на внутрішній, 

так і на зовнішній ринок, полягають у саморозвитку організації, тобто у набутті 

унікального досвіду роботи на зарубіжному ринку, у підвищенні престижу 

фірми та формуванні сприятливої думки громадськості про компанію, у 

створенні та підтримці гармонійних відносин усередині робочого колективу [1]. 

Однак якщо на внутрішньому ринку власник може знати всі тонкощі 

ведення бізнесу і всі працюючі прийоми PR і реклами, то із закордонним 

ринком все може бути набагато складніше: українське підприємство за 

незнанням і відсутністю досвіду може виявитися неконкурентоспроможним і 
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нерентабельним. У кожній країні свої традиції, своя культура, своя 

інтерпретація побаченого і почутого, тому, наважуючись виходити 

міжнародний ринок, можна розраховувати успішне ведення справ лише за 

хорошому знанні світової кон'юнктури і володінні економічною ситуацією на 

міжнародних ринках. 

У зв'язку з цим сучасна практика підприємництва неспроможна 

розвиватися та вдосконалюватися без вивчення актуальних тенденцій у сфері 

міжнародного маркетингу та PR. 

Виставкова галузь в Україні динамічно розвивається і знаходиться у сфері 

особливої уваги держави. Особливо ефективні виставкові заходи в поєднанні з 

комплексом супутніх рекламних заходів (рекламною кампанією в пресі, 

проведенням презентацій, прес-конференцій, круглих столів тощо). Виставки й 

ярмарки є потужним засобом популяризації нових товарів (послуг) і 

підвищення престижу фірм. 

При побудові рекламних та PR заходів іноземні компанії використовують 

переважно психологічний аспект, тим самим показуючи, що їх продукт вирішує 

ряд нагальних проблем людини. Потім асоціації та образ бренду розвиваються 

під впливом успішно розроблених маркетингових стратегій [1]. Розробляючи 

нові проекти, зарубіжна компанія прагне передбачити смаки споживача і цим 

задовольнити всі його бажання. Навпаки, українські компанії у маркетингових 

заходах рідко дотримуються однієї цілісної ідеї і наголошують на компаніях та 

їх фірмових найменуваннях, не підвищуючи цінність самого продукту в очах 

споживача. Це і визначає основну відмінність маркетингової політики 

вітчизняних та зарубіжних компаній. Саме тому іноземні компанії сьогодні 

становлять для українських підприємств досить серйозну загрозу [3]. 

Виставкова діяльність в Україні є невід'ємною складовою частиною 

розвитку ринкових процесів, стимулює закріплення позитивних структурних 

змін в економіці, сприяє науково-технічному та технологічному оновленню 

вітчизняного виробництва. Основні принципи виставкової діяльності закріплені 

в Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності:  



120 

– реалізація єдиної державної політики у сфері виставкової діяльності і 

координація дій державних органів та органів місцевого самоврядування у цій 

сфері;  

– свобода доступу суб'єктів господарювання до виставкової діяльності та 

добросовісна конкуренція між її суб'єктами;  

– захист вітчизняної виставкової діяльності від експансії зарубіжних 

організаторів виставок та ярмарків;  

– застосування різноманітних підходів до розв'язання основних проблем 

[3]. 

Головне правило міжнародного маркетингу та PR полягає в тому, що 

кожна країна – це окремий ринок. По суті, загального світового ринку не існує. 

Досвід свідчить, що набагато частіше продукція повинна проектуватися чи 

адаптуватися, упаковуватися, називатися чи розподілятися кожної країни 

окремо. Те, що може вразити одних і викликати їх натхнення, інших може 

образити. 

Тому необхідно ретельно вивчати характеристики кожного ринку, як 

розробляти PR, пов'язані з іншими країнами. 

Одними з найдієвіших засобів PR на міжнародному ринку є виставки та 

міжнародні торгові ярмарки. Виставки – незамінний інструмент просування 

товарів та послуг та розвитку бізнесу, навіть незважаючи на появу нових 

засобів комунікації, вони продовжують залишатися привабливими. 

Участь у виставці надає можливість одночасно вирішувати безліч бізнес-

завдань – збутових, виробничих, маркетингових, рекламних, іміджевих, 

комунікаційних. 

Виставки дозволяють розширити клієнтську базу і підвищити продажі, 

знайти нові способи оптимізації виробничих процесів, підвищити 

конкурентоспроможність, забезпечити позитивне сприйняття бренду та 

компанії в цілому, збільшити репутаційний капітал [2]. 

Позитивним ефектом участі у виставці може стати безкоштовне 

включення до телевізійних репортажів або публікацій у галузевих виданнях та 

на інтернет-порталах завдяки представникам ЗМІ, які висвітлюють виставковий 

захід. 
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Все це привертає увагу і впливає на цільову аудиторію ще до відкриття 

виставки, що забезпечує тривалий ефект після її закінчення. 

Важливим фактором, що впливає на ефективність виставкової діяльності, 

є залучення всіх п'яти почуттів людини – зору, слуху, дотику, нюху, смаку, що 

надає на потенційних клієнтів сильний вплив [3]. 

Першою складовою ефективності виставкової діяльності є особистий 

контакт, що дозволяє краще зрозуміти клієнта, відповісти на його питання, 

обробити заперечення, розвіяти сумніви, активно впливати на прийняття 

рішень, отримати контактну інформацію для зворотного зв'язку. Прямі 

контакти перших осіб компанії з постійними клієнтами є елементом довірчого 

маркетингу і працюють на зміцнення відносин. 

По-друге, наочне уявлення продукту дозволяє клієнтам особисто його 

оцінити, спробувати у дії, отримати точне уявлення. Візуальний ефект від 

виставкового зразка посилюється в рази, якщо людина не просто веде суху 

розповідь про свою продукцію, а активно жестикулює - жести утримують увагу 

аудиторії, завдяки жестам можна розставляти акценти в мові та виділяти 

важливі смислові частини. 

По-третє, можливість порівняння продуктів робить їх переваги 

очевиднішими і дозволяє клієнтам зробити обґрунтований вибір. На виставці 

спрощується та прискорюється ухвалення рішення про покупку. Встановлено, 

що виставкові контакти на 34% збільшують купівельну спроможність, 

засновану на комбінації психоемоційних факторів, що стимулюють вчинення 

угод. Таким чином, виставки допомагають збільшити обсяг і скоротити цикл 

продажів. 

По-четверте, унікальна цільова аудиторія. Виставки дозволяють 

встановити особистий контакт з клієнтами, інформації про яких немає ні в яких 

джерелах, які не відгукуються на рекламу, поштові розсилки, телефонні 

дзвінки, зустрітися з якими в звичайному режимі важко або неможливо. 

Виставки залучають найбільш зацікавлених та перспективних клієнтів, які 

витрачають свій час та гроші на відвідування виставки, свідомо заходять на 

стенди та виявляють інтерес до товарів чи послуг. 
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І все ж таки головним аспектом PR-заходів є ефект «емоційної цінності». 

Виставкам властива особлива атмосфера психологічного комфорту, яка 

сприятливо впливає встановлення контактів. На виставці відвідувачі 

почуваються більш розкуто, ніж при зустрічі в офісі, отже, більш схильні до 

впливу. За зауваженням фахівців, на виставках відвідувачі схильні повідомляти 

більше, ніж у діловому листуванні або за телефоном. А що більше розповість 

клієнт, то простіше продавати. Учасники виставок зазначають: «Приємно 

усвідомлювати свою причетність до головної галузевої події і подвійно 

приємно відчувати, що ти пізнаваний, бачити знайомі особи». 

Висновки. Проаналізувавши основні переваги виставкової діяльності, 

можна стверджувати, що це найважливіший інструмент, який дозволяє 

компаніям просувати свою продукцію на ринку, підтримувати ділове 

спілкування з партнерами, знати новітні тенденції у своїй професійній галузі. 
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ПІДПРИЄМСТВА-СУБ'ЄКТА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

У даній статті досліджені теоретичні засади функціонування мотиваційної 

політики підприємства у середовищі міжнародного бізнесу та її вплив на 

діяльність суб'єкта господарювання. Визначено, що мотивація співробітників 

є багатоступеневим процесом, який безпосередньо включає цілеспрямовані 

заходи щодо успіху і безперервної роботи підприємства. 
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У сучасних умовах бізнесу питання щодо ефективності мотиваційної 

політики залишається найактуальнішою проблемою управління підприємством, 

адже його налагоджена робота залежить від організаційної діяльності 

працівників не менше, ніж від фінансових результатів. Існує необхідність у 

вивченні теоретичного підґрунтя форм мотивації та практичних рекомендацій 

для забезпечення організаційної діяльності українських підприємств і 

посилення конкурентоспроможності на ринку. Основи менеджменту 

визначають мотивацію як процес заохочення себе та інших для досягнення 

особистих цілей та ключової мети організації. Отже, передовим об'єктом даного 

дослідження постає людський фактор, а саме – система трудової діяльності 

персоналу, яка включає в себе елементи, такі як: ступінь активності, визначення 

інтересів, перспективу професійного розвитку, ситуаційні інструменти 

поведінки та робочий менталітет працівників. З одного боку, спонукання 

нав'язується зовні, тобто керуючою ланкою суб'єкта господарювання, а з 

іншого – це самоспонукання, яке дозволяє працювати за допомогою основних 

видів мотивації праці: матеріальної, адміністративної або моральної. Варто 

зазначити, що поведінка людини завжди мотивована і має специфічний ряд 

психологічних особливостей, зважаючи на країну розташування організації, 

тому питання мотивації співробітників є одним з найголовніших елементів 

ефективного управління підприємством. 

Вітчизняні та закордонні вчені приділяли багато уваги дослідженню 

питань і відповідей, пов’язаних з мотиваційною політикою на міжнародній 

арені, зокрема: Страхова О.А., Крушельницька О.В., Гончаров В.М., Ядов В.А., 

Сизенко В.О., Мескон М., Тернер К., Маслоу А., Альберт М., Альдерфер К. та 

інші. Особливу роль відіграє розкриття їх праць в напрямку специфіки 

мотивації щодо окремих груп країн, де форми нагороди докорінно впливають 

на колектив. В свою чергу, таку особливість необхідно вивчати учасникам саме 

міжнародного бізнесу. 
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Метою статті є теоретичне розкриття особливостей формування 

мотиваційної політики в межах підприємства та її взаємопов’язаний вплив на 

ведення бізнесу за кордоном, обґрунтування переваг сучасних форм впливу на 

роботу працівників та безпосередньо визначення ефективності менеджменту 

при зміні мотивацій. 

Важливою умовою стійкості діяльності підприємств та організацій у 

державному та приватному секторах бізнесу є підтримання та вдосконалення 

моделі політики мотивації працівників. Мотивація до праці має значний вплив 

на успіх підприємств – її вплив багатовимірний і складний, що підтверджено 

емпірично. На мотивацію впливають численні фактори різного впливу та 

ієрархії, які залежать від соціально-економічних умов і культурних 

детермінантів, а також від особливостей можливостей працівників, які 

необхідно постійно контролювати. 

В управлінні мотивація – це процес стимулювання працівників до 

здійснення ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей 

підприємства. Це ланцюговий процес спонукання себе та інших до діяльності 

для досягнення особистих цілей і цілей організації. Як кінцевий результат, 

мотивація передбачає зростання продуктивності праці через матеріальні та 

нематеріальні стимули, надані працівникам керівництвом компанії. Отже, 

формування дієвого мотиваційного механізму для співробітників дозволить 

зробити можливим досягнення головних цілей компанії в бізнесі, а з іншого 

боку – досягти насамперед максимального зростання прибутку [1, с. 53-55]. 

При першорядному значенні адміністративно-командних методів 

управління мотиваційна політика була спрямована відповідно до цілей, що 

стояли перед підприємством, на постійне збільшення кількісних параметрів 

виробництва, а саме обсягів і темпів зростання. Однак з переходом до ринкової 

економіки головним орієнтиром у бізнесі стає забезпечення високої 

прибутковості виробництва, що неможливо без врахування реального попиту, 

випуску конкурентоспроможної продукції, а також стійкої роботи колективу. 
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Експерти менеджменту сходяться на думці, що в ситуаціях, коли 

конкуренти мають схожі фінансові ресурси та організаційну інфраструктуру, 

конкурентна перевага досягається тільки завдяки добре обізнаним і 

високомотивованим працівникам. Навіть з економічної точки зору, люди є 

надзвичайно дорогим ресурсом, тобто повинні використовуватися з 

максимальною ефективністю, що має контролюватися керівництвом 

безпосередньо через вміння оперувати моральним чинником. Організований 

відповідно до цього принципу робочий процес забезпечує задоволення 

всередині підприємства. Це дуже потужний мотиваційний чинник, який 

стимулює якісне виконання роботи та досягнення іноді найскладніших цілей [2, 

с. 232-236]. 

Сучасна динамічна мотиваційна система планування руйнує бар'єри та 

інтегрує організацію в цілому з усіма її частинами шляхом уніфікації процесів, 

практик та інструментів шляхом інтеграції поглядів керівників і співробітників 

щодо спільних цілей. 

Доцільно розглянути основні тенденції застосування мотиваційних 

моделей на підприємствах: 

- результативність праці керується перш за все результатом оптимального 

співвідношення вимог виробництва й потреб окремих працівників; 

- достатньої результативності не досягти, якщо, по-перше, працівники не 

зацікавлені; по-друге, неможливо встановити задовільні соціальні відносини 

між працівниками; 

- налагодження компромісів між вимогами виробництва й 

індивідуальними потребами залучених осіб; 

-  продуктивність досягається шляхом створення таких умов праці, за 

яких мінімізуються «перешкоди», обумовлені індивідуальними й соціальними 

потребами працівників. 

Мотивація  робітників  на  сьогодні  характеризується  відсутністю  

налагодженої  системи організаційних, соціально-економічних моделей  і  

механізмів  регулювання  та  розвитку,  оскільки учасники трудових відносин 
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не є рівноправними партнерами. У зв’язку з цим процес мотивації  персоналу  

потребує  удосконалення з  урахуванням  наявних  на  підприємстві  соціальних  

ресурсів  і  сформованих  у працівника соціально-економічних потреб [3, с. 24]. 

Здебільшого розрізняють матеріальну і нематеріальну мотивацію. 

Матеріальна мотивація – це стандартний спосіб винагороди працівників, який 

включає систему матеріальних стимулів праці, ціллю якої є забезпечення 

співвідношення заробітної плати працівників з кількістю і якістю праці. 

Особливо актуальною є проблема матеріальної мотивації країн з низьким 

рівнем доходів, деформаціями в їхній структурі та диференціацією; 

необхідністю становлення нових за змістом форм і методів матеріального 

стимулювання зайнятих.  

Сьогодні особливо популярні сучасні системи мотивації персоналу, які 

успішно функціонують в західних фірмах, а саме такі матеріальні винагороди: 

ставка заробiтної плати, додаткові виплати, участь в акціонерному капiталі, 

медичне обслуговування, страхування, відпочинок за містом тощо. На відміну 

від інших мотиваторів, матеріальне стимулювання займає провідне становище в 

системі загальної мотивації, оскільки є основним джерелом задоволення 

ієрархії потреб. 

У свою чергу, нематеріальна форма мотивації спрямована на підвищення 

лояльності співробітників до підприємства, шляхом виключення фінансового 

аспекту на компенсацію їх роботи, наприклад, можливість розвитку та визнання 

заслуг. Проте на підприємствах з міжнародною діяльністю великих масштабів 

відтворити таку програму буває складніше, ніж на невеликих фірмах.  

Варто розглянути наступні методи нематеріальної мотиваційної політики:  

1. Доступ до різних програм навчання і підвищення кваліфікації 

робітників. 

2. Публічне персональне визнання успіхів в роботі, підтвердження цінності 

особи для підприємства різними доступними для керівництва методами. 

3. Увага керівництва до думки та вибору методів роботи кожного 

підлеглого. 
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4. Функціонування прозорої і справедливої системи оцінки праці. 

5. Заохочувальні відрядження з відкриттям нових посадових перспектив. 

6. Організація корпоративних заходів і колективних квестів [4, с. 91-94]. 

Керівникам важливо чути та розуміти потреби всіх учасників робочого 

процесу, вміти аналізувати та створювати для людей такі умови, що здатні 

розвивати та мотивувати їх не лише високим рівнем достатку, але й 

захоплюючою перспективою в аспекті професійних та особистих викликів. 

Саме нематеріальна мотивація персоналу здатна допомогти керуючій ланці 

збудувати високопрофесійний менталітет в колективі, що безумовно позитивно 

впливає на згуртованість бізнес-процесів та на діяльність фірми в цілому. 

Якщо підприємство хоче бути успішним, воно повинно намагатися 

поєднати всі фактори та принципи мотивуючого планування та досягти їх 

синергетичного ефекту, який можна отримати в систематичному процесі 

створення та інтеграції планування та мотивації в колективі. Мотиваційне 

планування означає, що суб'єкт господарювання поставив чіткі короткострокові 

або довгострокові цілі та що його співробітникам потрібно для їх досягнення. 

Виконання цього принципу вимагає розробку плану з чітко визначеними 

завданнями, і цей план повинен розуміти кожен ієрархічний рівень організації. 

Отож підприємство має розвивати своїх співробітників відповідно до цих цілей 

для усвідомлення як саме вони можуть сприяти їх досягненню [5, с. 188-189]. 

З огляду на те, що практично всі мотиваційні теорії розроблені в США або 

Західній Європі, де були проведені численні дослідження, як і те, що існують 

яскраво виражені культурні відмінності, виникає необхідність визначити вплив 

мотиваційних факторів у власному культурному середовищі, сучасному етапі 

формування. структурі організаційного середовища.  

В сучасних умовах, які склались в Україні, управління персоналом також 

відіграє суттєву роль. Даний процес включає в себе багато складових серед 

яких слід виділити: відносини між працівниками в колективі, кадрову політику 

підприємства та мотивацію до роботи. Яку б не було запропоновано систему 

управління персоналом на підприємстві вона не зможе гідно працювати без 
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правильно побудованої та якісної мотиваційної політики працівників. 

Підприємства на даний час не можуть в повній мірі використовувати свої 

можливості, адже трудова активність персоналу падає, що призводить до 

занепаду підприємств, що в свою чергу, негативно відкликається на 

господарстві країни в цілому [6, с. 356]. 

Підводячи підсумки, варто відзначити, що мотивація персоналу відіграє 

важливу роль в управлінні персоналом підприємства та для покращення 

ефективності його функціонування. Таким чином, підприємства залежать від 

людей у підтримці мотивуючого середовища, і для того, щоб ці суб'єкти мали 

хороші результати, необхідно оперувати стратегічним плануванням, яке здатне 

вести та мотивувати тих, хто працює на підприємство, адже його успіх і 

безперервність залежать від поведінки та згуртування всіх працівників. 

Вирішення проблеми мотивації персоналу допомагає по-іншому споглядати на 

організацію роботи на підприємстві, також створюються нові уявлення про 

мотивацію персоналу та як саме вона вплине на конкурентоспроможність. 

Загалом  мотивація на  підприємстві  повинна  бути  побудована  таким  чином, 

щоб задовольнити потреби усіх ланок працівників, без завдання збитків 

трудовому процесу та  кінцевому  результату.  Тож  напрям  удосконалення 

мотиваційних заходів для подальших досліджень може бути визначений як 

перспективний. 
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У статті розглянута прoблeма eфeктивнoгo упрaвлiння eкспoртнo-

iмпoртними oпeрaцiями. Oбґрунтoвaнo oснoвнi aспeкти упрaвлiння eкспoртнo-

iмпoртними oпeрaцiями. Визнaчeнo oснoвнi нeдoлiки вибoру тa фoрмувaння 

здiйснeння eфeктивних eкспoртнo-iмпoртних oпeрaцiй. 

Ключові слова: eкспoртнo-iмпoртнi oпeрaцiї, зoвнiшньoтoргoвeльнi oпeрaцiї,  

eкспoртнo-iмпoртнa пoлiтикa, міжнародна діяльність, підприємство.  

Постановка проблеми.  Експортно-імпортна діяльність є одним із видів 

зовнішньоекономічної діяльності, а також беззаперечним фактором успіху у 

розвитку торговельних і промислових підприємств. У свою чергу, здійснення 

експортних й імпортних операцій стає однією з вагомих передумов для 

розширення ринків збуту, збільшення обсягів виробництва та підвищення 

якості продукції, що дозволяє також створити сприятливе підґрунтя для 

зміцнення конкурентних позицій підприємства на внутрішньому ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням експортно-імпортної 

діяльності сучасних підприємств приділяється увага у працях відомих 

вітчизняних та зарубіжних вчених, як О.Г. Мельник, В.Є. Єрмаченко,                        

С.В. Лобунська, О.В. Шкурупій, Ю.Г. Козак, О.Є. Кузьмін, А.О. Фатенок-

Ткачук, А.В. Череп, Й.Гессель (J.Hessels) та інші 

Мeтoю статті є oбгрунтувaння oснoвних aспeктiв здiйснeння eкспoртнo-

iмпoртних oпeрaцiй мiжнaрoднoї дiяльнoстi пiдприємствa. 
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Виклад основного матеріалу. Дуже різноманітні сучасні 

зовнішньоторговельні операції. Тому запропонувати один критерій, відповідно 

до якого можна дати вичерпну класифікацію зовнішньоторговельних операцій 

не представляється можливим. Всі ці критерії повинні розглядатися з декількох 

точок зору: за видами товарів і послуг; за напрямками торгівлі; по 

застосовуваних методів торгівлі; за ступенем готовності товарів; за 

організаційними формами торгівлі. 

Першою зовнішньоекономічною операцією, з якою стикається 

підприємство, яка стала учасницею міжнародного бізнесу, зазвичай є 

експортування або імпортування товарів. Але експортно-імпортні операції не 

припиняються і тоді, коли фірма переходить до інших зовнішньоторговельних 

операцій. Тоді експортно-імпортні операції шукають нові ринки або 

здійснюються в комплексі з іншими зовнішньоторговельними операціями. Під 

експортно-імпортними операціями розуміється комерційна діяльність 

підприємства, пов'язана з купівлею-продажем товарів або послуг, ввезенням-

вивезенням цієї продукції або послуги за кордон або з-за кордону. 

Сьогодні підприємство може здійснювати експортно-імпортні операції 

самостійно, в рамках реалізації прямих договорів із зарубіжними партнерами 

або через. Вибір форми ЗЕД залежить від економічних можливостей і потреб 

підприємства, що вийшов на зовнішній ринок. 

Останнім часом експортна та імпортна діяльність стає все більш 

значущою частиною загальної фінансово-господарської діяльності підприємств. 

Зовнішньоторговельна діяльність будь-якої країни забезпечує розвиток її 

економіки. Тому інтерес до питань економічного, наукового і політичного 

співробітництва із зарубіжними партнерами все більше зростає. 

На експортно-імпортну діяльність підприємства впливає багато факторів: 

економічні, політичні, територіально-географічні, науково-технічні, соціальні 

та екологічні. 

Експорт товарів і послуг - це підхід до організації міжнародної діяльності 

фірми з низьким ризиком виходу на іноземні ринки. Він не вимагає серйозних 

змін в товарний асортимент фірми, її структурі та капітальних витратах. Фірми 

експортують свою продукцію з різних причин, найчастіше серед них такі: 



131 

1) більш вигідно диверсифікувати, експортуючи свою продукцію, замість 

розробки нової для внутрішнього ринку; 

2) товар знаходиться на стадії зрілості життєвого циклу на місцевому 

ринку і зростання на зовнішньому ринку; 

3) товар має сезонний попит; 

4) менша конкуренція на зовнішньому ринку. 

За інтенсивністю і обсягами експортних операцій розрізняють 

нерегулярний і регулярний експорт .Нерегулярний експорт характерний для 

пасивного рівня залучення фірми в міжнародну діяльність, коли вона продає 

надлишки своєї продукції місцевим посередникам, які представляють інтереси 

зарубіжної фірми. 

Регулярний експорт ставить собі за мету розширити експортні операції і 

діяльність фірми на конкретних закордонних ринках. Його розглядають як 

активне залучення фірми в міжнародну діяльність. Експортуючи товари і 

послуги, фірма може сама виходити на зовнішній ринок або опосередковано 

через зовнішніх фахівців, які можуть перебувати в країні або за кордоном. У 

зв'язку з цим розрізняють прямий експорт та непрямий [4]. 

Критеріями класифікації експортно-імпортної діяльності є: 

1. метод реалізації угоди; 

2. ступінь готовності товару; 

3. форма торгівлі; 

4. організаційна форма операцій. 

Найбільш часто в міжнародній практиці застосовуються два основні 

методи реалізації угод: методи прямої і непрямого продажу. Решта методи є 

комбінацією двох основних. При прямому експорті відбувається встановлення 

зв'язків між виробником і споживачем товарів і послуг, виключаючи будь-які 

посередницькі ланки. При непрямому (непрямому) експорті відбувається 

здійснення комерційної діяльності через посередника, тобто виробник-

експортер діє через інше підприємство, яке перебуває в країні базування, яке 

буде виступати в якості комісіонера по відношенню до виробника і не 

отримувати права власності на товар. 
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За ступенем готовності товару все експортно-імпортні операції 

поділяються на торгівлю готовою продукцією (якщо немає заборони уряду); 

торгівлю продукцією в розібраному вигляді і торгівлю продукцією з 

передпродажним доопрацюванням (використовується, якщо експорт і імпорт 

даного виду товару заборонений урядом, а також транспортування продукції в 

цілому можна друкувати тільки після по технічним причинам). 

При класифікації експортно-імпортної діяльності за організаційними 

формами операцій найбільш доцільно виділення наступних видів товарів і 

послуг: готова продукція (продукція, призначена для кінцевого споживання); 

напівфабрикати (продукти, що вимагають подальшої обробки або включення до 

складу інших товарів, перш ніж вони стали знаряддям виробництва або 

предметом споживання); сировинні товари (продукти добувної промисловості 

та сільського господарства, продукція обробної промисловості) і послуги 

(нетоварний комерційні угоди) [3]. 

Експортно-імпортні операції повинні бути забезпечені різними пакетами 

документів, що підтверджують виконання угоди з іноземними партнерами на 

етапах постачання, транспортування, зберігання, митного оформлення. Залежно 

від призначення і змісту, документи мають різний характер. Якщо пакет 

документів з експортування товарів супроводжує вантаж до пункту 

призначення, то такі документи називають товаросупровідними; якщо 

документи характеризують відвантаження товару, то вони є відвантаження. Для 

оцінки кількості, якості і вартості експортованого товару використовуються 

комерційні документи та рахунки. Основним розрахунковим документом є 

комерційний рахунок, в якому дається повний і точний опис товару. Кількість 

продукції, що поставляється партії товару відображається в технічній 

документації, специфікації, пакувальному аркуші. 

Імпорт: 

 задоволення потреб у високоякісній сировині, що не виробляється в 

рамках національної економіки, або виробляється в недостатній кількості 

(продовольство, сировина для підприємств кольорової металургії тощо); 
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 забезпечення товарами, що мають техніко-економічні переваги перед 

продукцією внутрішніх виробників (крім найважливіших товарів стратегічного 

значення, виробництво яких потрібно підтримувати за будь-яких умов); 

 модернізація виробничого та технологічного потенціалу організації; 

 збагачення пропозиції на регіональному ринку та формування 

конкурентного середовища для внутрішніх виробників; 

 забезпечення на основі взаємності сприятливих умов для експорту 

продукції організації [5]. 

Мотивами імпортної діяльності є:  

 відмінності якості однорідної продукції, що випускається в країні та за 

кордоном: довговічність, зручність використання, дизайнерські 

характеристики;  

 розширення асортименту: компанія прагне збільшити кількість груп 

товарів за рахунок імпортної продукції;  

 відмінність рівня витрат: бажання збільшити прибуток з допомогою 

зниження витрат за комплектуючі шляхом їх закупівля там;  

 підвищення технічної оснащеності: закупівля обладнання, яке не 

виробляється у своїй країні, або обладнання, що володіє вищими технічними 

характеристиками.  

Таким чином, структура імпорту залежить від якості продукції в різних 

країнах, асортименту, рівня розвитку технічних засобів та обладнання. Крім 

того, незважаючи на однорідність продукції, її якість може залежати від країни-

виробника. У цілому нині якість, витрати та культура виробництва, у кожній 

країні різні. Звідси виникають відмінності як і асортимент однорідної 

продукції. Відмінність витрат також зумовлені низкою внутрішніх фактів: 

рівень розвитку цієї галузі всередині країни, рівень інновацій, внутрішня 

політика тощо. 

Основні форми організації імпортних операцій:  

1) Прямий імпорт, який передбачає постачання товарів, виробляється 

безпосередньо іноземному покупцю чи закупівлі в нього відповідних товарів. 
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 2) Непрямий імпорт, що передбачає продаж та купівлю товарів через 

посередників.  

Прямий метод імпортних операцій застосовується:  

- при продажах та закупівлях промислової сировини на основі 

довгострокових контрактів;  

- при імпорті дорогого та великогабаритного обладнання; - при експорті 

стандартного обладнання через закордонні філії;  

- при закупівлі с/г товарів у фермерів;  

- при великих державних продажах та закупівлях.  

Прямий метод має такі переваги:  

- тісні безпосередні контакти з контрагентами;  

- покращуються знання кон'юнктури ринку;  

- швидка адаптація своїх виробничих потужностей до потреб споживача.  

Недоліки прямого методу:  

- необхідність створення на суб'єкт-виробника власних служб маркетингу 

та збуту;  

- можливі економічні втрати через некомпетентність продавця-виробника.  

Непрямий метод загалом, обсяг товарообігу становить близько 50%. 

Імпортна діяльність у сучасних умовах регулюється на світовому та 

національному рівнях. Міжнародне регулювання здійснюється в рамках СОТ, а 

також різними інтеграційними об'єднаннями. 

Висновки. Таким чином, проведене дослідження сутності і угруповання 

експортно-імпортних операцій дозволило уточнити характеристику змісту 

експорту, в зв'язку з чим можна констатувати, що експортні операції можуть 

бути розглянуті з позиції митного регулювання, а також з податкової, 

економічної та бухгалтерської точок зору. 
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ризиків. Акцентовано на  необхідності оперативного управління ризиками у 

відношенні мінімізації наслідків ризиків. Досліджено питання розробки 

технології управління ризиками. 

Ключові слова: ризик, імовірність, управління, відкритість економіки. 

 Поняття «ризик» із грецької мови трактується, як «скеля», тоді як італійці 

визначають ризик як небезпеку або загрозу, ймовірність загрози або певну дію, 

спрямовану на отримання певного результату, як елемент удачі та поступу. У 

літературних джерелах ризик визначається подвійно: з одного боку, це 

небезпека, а з іншого – можливість знизити рівень невизначеності у прийнятті 

рішення. 

 У науковій літературі наведені різні визначення поняття «ризик», які 

відрізняються один від одного змістом. Так, вчені мають супротивні погляди, 

на рахунок позитивних чи негативних наслідків, які формуються діяльністю на 

міжнародному ринку в умовах ризику.  

 З теорії впливу ризику, а саме: чим більше ризикуєш, тим вища 
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ймовірність отримання значної винагороди. Але на сучасному етапі зазначений 

принцип не завжди є ефективний, що спричинено появою нових видів ризику, 

які не мають визначеного механізму управління і здебільшого є неочікуваними. 

 Суперечливість поняття «ризик» підтверджується його поясненням у 

китайській літературі як поєднання двох ієрогліфів, один з яких у перекладі 

означає «небезпека», а інший – «можливість» [1]. 

 Найбільш важливими у міжнародному бізнесі є економічні ризики, які 

безпосередньо впливають на інші складові частини діяльності. Теоретичний 

аналіз поняття «економічний ризик» дає змогу визначити його як один із видів 

ризику, який виникає у процесі реалізації підприємницької діяльності та 

пов'язаний із прагненням до отримання прибутку, виробництвом товарів або 

наданням послуг, реалізацією продукції, що супроводжується певними 

фінансовими операціями, комерціалізацією діяльності та втіленням науково-

технічних розробок і проєктів. Тобто економічний ризик визначається як 

загроза, небезпека матеріальних втрат, недоотримання вигоди у вигляді доходу 

або прибутку під впливом внутрішніх або зовнішніх чинників [2].  

  Ризики в міжнародному бізнесі класифікуються за такими ознаками :  

внутрішні, зовнішні та глобальні.  Розглянемо більш детально зовнішні ризики, 

які визначають можливості діяльності фірми на міжнародному ринку. 

Врахування ризиків діяльності фірми на міжнародному ринку є важливим, 

оскільки, за експертними оцінками, майже 40% комерційних операцій є 

збитковими, що зумовлено недооцінкою впливу ризиків та неефективним 

механізмом управління ними [3]. Важливим для фірми, яка планує організувати 

свою діяльність на зовнішньому ринку, є відкритість економіки, що, надає 

значні переваги. Високий рівень відкритості економіки дає можливість 

забезпечити сталий попит на товар, варіювати ринки збуту та встановити ділову 

комунікацію з партнерами багатьох країн.Особливо важливим та доцільним 

оперативне управління ризиками виявляється у відношенні мінімізації наслідків 

ризиків, які виникли  раптово. Активізацією саме таких ризиків 

характеризується сучасний, посткризовий період економічного розвитку. 
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 Головне, чого можна досягти в процесі реалізації адаптивного підходу - 

це уникнення небезпеки негативного впливу тих явищ, які заздалегідь не були 

або не могли бути прийняті до уваги. Це так звані форс-мажорні ситуації. 

 У наш час одним із актуальних питань в теорії управління ризиками 

залишається питання розробки технології управління ризиками, ігнорування 

якого може призвести до збитків у фінансовій сфері та до банкрутства 

підприємств.  Сучасні технології управління ризиками характеризуються 

різноманітними варіантами, серед яких можна виділити напрямки, які 

базуються на послідовному виконанні етапів процесу управління, замкнутому 

циклі та їх поєднанні. 

  Проведені дослідження першого напрямку показують множинність 

варіантів технології управління ризиками. Кількість етапів коливається від 

чотирьох до десяти. Наступним варіантом технології управління ризиками є 

модель, яка базується на послідовному виконанні етапів з управління ризиками. 

Це так званий замкнутий або безперервний цикл. Такої позиції дотримується Т. 

Є. Андрєєва [4]. В якості етапів Т. Є. Андрєєва пропонує виявлення ризиків, 

ідентифікацію ризиків, якісний та кількісний аналіз ризиків, зниження ступеню 

ризику, планування реагування, контроль реагування, перспективний аналіз. До 

недоліків цього підходу належать обов’язковість проходження усіх етапів 

навіть при одержанні позитивних результатів.  

 Вагомий внесок в теорію управління ризиками внесли В. С. Ступаков, Г. 

С. Токаренко [5]. Згідно їх досліджень, процес управління ризиком може бути 

представлений в вигляді трьох-етапного комплексу процедур: постановка цілі 

на ведення конкретного виду (операції) діяльності підприємства; аналіз та 

оцінка ризику в процесі вибору рішень на його здійснення; управління ризиком 

в процесі вибраного рішення. На думку В. С. Ступакова та Г. С. Токаренко [5], 

ціль задає модель майбутнього результату діяльності підприємства і передбачає 

вибір конкретної сукупності ресурсів і способів (методів) їх досягнення, для 

одержання очікуваного результату, враховуючи причини і фактори ризику. 

 Результати управління ризиками залежать від використання механізмів 
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управління ризиками. Існує безліч визначень поняття «механізм». Так, у 

словниках [6] цей термін трактується як: сукупність проміжних станів або 

процесів будь-яких явищ; сукупність органів, засобів і методів, прийомів, 

технологій взаємодії між двома підсистемами соціальної організації – керуючої 

та керованої; сукупність способів, методів, важелів через які суб’єкт управління 

впливає на об’єкт управління для досягнення певної мети. 
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ринок збуту. 

Загальною економічною основою розвитку спільного підприємництва 

насамперед є раціоналізація виробництва та обігу, глобалізація господарських 

процесів. Завдяки їм створюються необхідні економічні передумови, на грунті 

яких формуються соціально-економічні, організаційно-технічні та матеріально-

речові елементи міжнародних структур, серед яких помітну роль починають 

відігравати спільні підприємства, інші форми спільної діяльності різних 

держав, підприємств, корпорацій, фірм. Транснаціоналізація та глобалізація 

втягують усі без винятку країни в систему всесвітнього поділу праці, 

поглиблюють процес їх взаємозалежності. Вони зумовлюють одночасний 

паралельний розвиток у просторі й часі різноманітних економічних форм: 

гомогенних і гетерогенних, тобто однорідних змішаних, перехідних, які 

відображають широке розмаїття світового економічного життя. 

Спільне підприємництво — це діяльність в якій бере участь спільний капітал, 

що утворився з пайових внесків партнерів двох, або більше країн, котрі спільно 

здійснюють господарську діяльність, керуючи створеним спільним 

підприємством і розподіляючи між собою отримані прибутки пропорційно до 

вкладених капіталів. Поняття «спільне підприємництво» тісно пов’язане, а 

інколи навіть тотожне такому поняттю, як кооперація, тим більше що ми 

говоримо про здійснення спільної підприємницької діяльності на 

міжнародному рівні. Оскільки в процесі міжнародної кооперації, заради 

досягнення поставленої мети свої зусилля об’єднують господарюючі суб’єкти 

різних країн, то таку діяльність можна назвати спільною підприємницькою 

діяльністю. 

Змістовим наповненням міжнародної кооперації в сучасних умовах є спільне 

виготовлення складної, технологічної, наукомісткої продукції зі спеціалізацією 

(подетальною, повузловою) окремих суб’єктів виробничого процесу, як 

правило, на базі довгострокових договірних відносин, які передбачають 

безпосередні постійні виробничі та науково- технічні, конструкторсько-
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впроваджувальні зв’язки між партнерами. Міжнародне кооперування набуває 

дедалі більшого значення, адже спеціалізація все далі відходить від колишньої 

монофункціональності у вигляді створення та наступної реалізації надлишків 

продукції залежно від внутрішніх національних потреб. 

Серед найважливіших ознак міжнародного спільного підприємства варто 

виокремити насамперед те, що воно є: 

1) формою міжнародного бізнесу і специфічним його суб'єктом; 

2) формою і способом виходу на зарубіжний ринок; 

3) різновидом прямого іноземного інвестування; 

4) однією з нових форм господарювання для країн з економікою, що активно 

трансформується на ринкових засадах. 

Спільне підприємництво не має критеріїв, згідно з яким воно може бути 

відокремленим у класифікаційному розумінні від тієї діяльності, яку 

позначають як міжнародне виробниче кооперування, тобто форми 

міжнародного виробничого кооперування та спільного підприємництва є 

спільні. Фактично така господарська діяльність є його найскладнішою, 

комплексною формою. Адже іманентними рисами цієї форми є спільна участь 

партнерів у формуванні капіталу, управлінні, розподілу прибутків та ризиків, 

спільне або спеціалізоване виконання відповідних видів робіт. А це об’єктивно 

передбачає найбільшу зацікавленість у виконанні взятих на себе зобов’язань, а 

також ефективній роботі партнера. 

Спільні підприємства розрізняються в залежності від того де, з ким, з якою 

часткою участі партнерів і з якою метою вони створюються. З обліком цього 

можна виділити 4 основних ознаки для характеристики спільних підприємств, а 

також їхньої класифікації: 

Вид діяльності. У залежності від цільових настанов партнерів розглядаються 

наступні типи спільних підприємств: 

а) СП науково- дослідного характеру, створювані з метою об’єднання досвіду 

і результатів наукових, проектних розробок для створення нових продуктів, 

«ноу-хау», устаткування і т.п.; 
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б) СГТ виробничого характеру, при створенні яких закордонний інвестор має 

на меті зниження витрат у процесі виробництва і збуту продукції. Можуть 

застосовуватися різні форми корпоративних зв’язків, наприклад, об’єднання 

окремих комплектуючих вузлів інвестора і місцевого партнера, технології, 

досвіду організації виробництва, наданих інвестором, і сировини, робочої сили 

місцевого походження і т.д.; 

в) закупівельні СП, створювані з метою закупівель на місцевому ринку більш 

дешевої сировини, напівфабрикатів, необхідних для виробництва кінцевого 

продукту на підприємствах закордонного партнера; 

г) збутові СП, створювані з метою освоєння нових ринків збуту як у країні 

місцезнаходження СП, так і в третіх країнах; 

д) комплексні СП, при яких сполучаються різні види діяльності. 

-Місцезнаходження спільного підприємства. При організації спільного 

підприємства хоча б один з партнерів є представником іноземної держави. 

По ознаці приналежності учасників до різних країн спільні підприємства 

можна поділити на 4 типи: 

а) промислово розвинуті країни — промислово розвинуті чи країни 

відносини «Захід — Захід»; 

б) промислово розвиті країни і країни, що розвиваються — відносини 

«Північ- Південь»); 

в) колишні країни соціалістичного табору і промислово розвиті 

капіталістичні країни — відносини «Схід — Захід»; 

г) колишні країни соціалістичного табору і країни, що розвиваються.  

-Структура партнерів. Можуть бути розглянуті 3 основних типи спільних 

підприємств: 

а) за участю лише приватного капіталу (переважно в розвитих 

капіталістичних країнах); 

б) за участю приватних фірм і державних підприємств і організацій. 

в) за участю національних і міжнародних організацій.  

-Частка участі партнерів у капіталі спільного підприємства. Тут також 

розглядаються 3 варіанти, що мають свої переваги і недоліки: 
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а) Участь на паритетних засадах. Ця форма розповсюджена в промислово 

розвитих країнах, коли СП створюється майже винятково з підприємницьких 

мотивів при участі рівних за значенням партнерів. Рівна частка участі в капіталі 

СП розглядається як доказ рівноправного співробітництва і взаємного визнання 

партнерів і тим самим представляється ідеальним рішенням організації СП. 

Однак таке співробітництво має і негативну сторону в тому випадку, коли 

одному з партнерів необхідно взяти на себе відповідальність за рішення якого- 

небудь питання (відсутність «лідера» у конфліктних ситуаціях). 

б) Більша участь іноземного капіталу. Ця форма має місце, коли іноземний 

партнер прагне забезпечити максимальний контроль за діяльністю СП. Більша 

участь іноземного капіталу необхідно також у тому випадку, коли місцевий 

партнер не має у своєму розпорядженні фінансові засоби, щоб збільшити свою 

частку в підприємстві. 

в) Менша частка участі іноземного партнера. Такого роду участь у СП, на 

думку деяких бізнесменів, є несприятливою формою, з огляду на прагнення 

західних фірм до контролю над діяльністю СП. При цьому іноземні інвестори 

встановлюють строгий взаємозв’язок між долею капіталу і правом контролю, 

щоправда, без обліку спеціальних застережень в угоді. Так, наприклад, К. 

Зайберт у книзі «Спільні підприємства як стратегічний інструмент у 

міжнародному маркетингу», пише, що «право на керування може бути 

встановлено договором про порядок діяльності спільних підприємств поза 

залежністю від частки капіталу, чи навіть шляхом висновку угоди в області 

«ноу-хау», чи ліцензійної угоди».  

Додаткові угоди такого роду легше укласти в тому випадку, якщо місцевий 

партнер має потребу в технології і «ноу-хау» іноземного учасника. 

Закордонні інвестори були змушені часом упокорюватися з меншою часткою 

свого в капіталі СП, особливо в країнах, де починаються значні заходи для 

націоналізації економіки. У противному випадку вони могли понести збитки 

внаслідок дискримінації, офіційних регламентацій, що обмежують діяльність 

СП. 
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Cпільне підприємство є різновидом прямого інвестування у випадках, коли 

дві або більше фірм мають право власності на прямі інвестиції в одну 

компанію, тобто об'єктивною основою розвитку спільних підприємств є прямі 

інвестиції; на розвиток спільних підприємств суттєво впливає секторіальний 

поділ прямого інвестування; у спільних підприємствах реалізуються державні 

та приватні, різні за величиною, терміном та джерелами, практично всі види 

інвестицій. 

СП, як форма господарювання на базі міжнародного усуспільнення капіталів, 

пайового володіння різнонаціональних власників, постають ще одним проявом, 

а також інструментом взаємного проникнення, інтеграції національних 

відтворювальних комплексів, науково-технічних, соціально-культурних 

потенціалів. В умовах поглиблення інтернаціоналізації господарського життя 

СП є таким важливим чинником зближення макроекономічних структур, який 

сприяє утворенню єдиного господарського простору в регіональному і 

світовому масштабах. 

Сфера діяльності СП дуже широка й охоплює передвиробничу стадію 

(науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи, попередні інформаційно-

консалтингові послуги), власне процес виробництва товарів, їх збут, а також 

післяпродажне обслуговування складних технічних виробів, співробітництво в 

галузі фінансів, страхування, транспорту, туризму та ін. актори Створення СП. 

Для країни приймання привабливість прямих інвестицій у формі спільних 

підприємств зумовлена такими факторами:  

 імпорт прямих підприємницьких капіталів веде до збільшення 

виробничих потужностей та ресурсів, сприяє поширенню передової технології 

й управлінського досвіду, підвищенню кваліфікації трудових ресурсів; 

 не тільки з'являються нові матеріальні та фінансові ресурси, але й 

мобілізуються і більш продуктивно використовуються національні ресурси; 

 спільні підприємства сприяють розвиткові національної науково- 

дослідної бази; 

 стимулюється конкуренція і пов'язані з цим позитивні явища (підрив 

позицій місцевих монополій, зниження цін та підвищення якості продукції, що 

заміщає як імпорт, так і застарілі вироби місцевого виробництва); 



144 

 підвищуються попит та ціни на національні (місцеві) фактори 

виробництва; 

 збільшуються експортні надходження у вигляді податків на діяльність 

міжнародних спільних підприємств; 

 в умовах слабкого контролю використання держпозик ризик з місцевих 

переноситься на іноземних інвесторів, які самостійно вирішують проблему 

самоокупності. 

 Привабливість міжнародних спільних підприємств зумовлена: 

 збільшенням матеріальних та фінансових ресурсів, виробничих 

потужностей; 

 сприянням розвитку національної науково-дослідної бази, поширенням 

передової технології та управлінського досвіду, підвищенням кваліфікації 

керівних кадрів і спеціалістів-менеджерів; 

 стимулюванням конкуренції! Пов’язаними з нею позитивними явищами 

(підриванням позицій місцевих монополій, підвищенням якості імпортозамін-

ної продукції та зниженням цін на неї); 

 нарощуванням експортних надходжень у вигляді податків на прибутки 

спільних підприємств. 

Основними мотивами формування й функціонування спільних підприємств 

як стратегії виходу на міжнародний ринок є: 

-зниження питомих інвестиційних ресурсів і підприємницького ризику за 

створення і використання нових потужностей; 

-розширення діючих виробничих потужностей; 

-реалізація переваг меншої вартості факторів виробництва і в першу чергу 

збереження ресурсів; 

-можливість уникнення сезонної нестабільності виробництва і пристосування 

до процесу скорочення життєвого циклу продукції; 

-підвищення ефективності маркетингу і находження нових каналів збуту;  

-проникнення на конкретний територіальний ринок і набуття управлінського 

досвіду на нових ринках. 
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Мотивація діяльності безпосередніх партнерів формується внаслідок 

узгодження їхніх інтересів — виробничо-економічних, маркетингових, 

екологічних, престижних та особистих. Домінуючими є виробничо- економічні 

й маркетингові мотивації діяльності партнерів. Проте слід враховувати й інші 

(мало декларовані та рідко досліджувані) мотиви: екологічні, коли 

розв’язуються нагальні завдання виведення з експлуатації екологічно брудних 

(небезпечних для здоров’я людей і довкілля) виробництв; пропагандистські 

престижі, що притаманні діяльності великих корпорацій (компаній, фірм) за 

кордоном і міжна- родному бізнесу в окремих невиробничих сферах (туризм, 

сервіс); особисті (персональні), коли спільні підприємства засновуються 

партнерами однієї національності або на родинних засадах. Спільне 

підприємство передбачає глибоку, в технологічному і в організаційному плані, 

міжнародну співпрацю комерційних структур. Така взаємодія поширюється на 

всі фази виробничого циклу ―наука – техніка – виробництво – збут‖ та охоплює 

широкий набір інструментів маркетингу: від розроблення самої концепції 

господарсько-виробничої діяльності, окремих номенклатурних позицій товарів, 

що випускаються, до практичної реалізації продукції, продажу товарів (послуг) 

та післяпродажного обслуговування. 

Спільне підприємство є найдоречнішим прикладом розгляду форм спільного 

підприємництва, оскільки саме ця форма є універсальною, тобто в процесі 

діяльності спільного підприємства можливе використання одночасно кількох 

форм спільного підприємництва, що надає переваги саме цьому виду 

міжнародної кооперації та привертає найбільший об’єм міжнародних 

інвестицій. 
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Постановка проблеми. В умовах інноваційної економіки та при високій 

конкуренції на міжнародному ринку існує необхідність впровадження в 

компаніях ефективних методів управління. На практиці багато компаній  

стикаються з такими завданнями, які вирішити за допомогою лише традиційних 

знань та парадигм системи виробничого менеджменту практично неможливо. 

Тому керівники міжнародних компаній зацікавлені у пошуку інноваційних 

шляхів досягнення конкурентних переваг. Звернення до реінжинірингу 

обумовлено потребою розробки принципово нової моделі запровадження 

бізнесу, використання інноваційних технологій, коригування організації 

виробничого процесу, тобто видозміни стратегічної тактики управління бізнес-

процесами підприємства. Саме тому дослідження реінжинірингу у 

міжнародному бізнесі є актуальною темою для дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання про застосування 

реінжинірингу в міжнародному бізнесі були висвітлені багатьма зарубіжними 

та вітчизняними дослідниками як: Л. Чумак, Е. Щеголєва, [5], П. Яроменко [6], 

Н. Пашук та М. Кадилова [7]. 

Метою дослідження є аналіз впливу інноваційних технологій на 

міжнародний бізнес та визначення ролі реінжинірингу у ньому . 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні інновації сприяють 

прискоренню глобалізації, відкривають нові можливості для соціального і 

економічного розвитку ТНК, між тим вони створюють серйозні проблеми, які 

виливаються в кризи, злидні і нерівність як всередині суспільства, так і між 

країнами. 

В епоху «Мережевої глобалізації» економіка виражається в прискоренні 

швидкості транзакцій капіталів і їх масштабі, випереджаючому зростанні 

міжнародної торгівлі порівняно зі зростанням ВВП, діяльності цілодобово 

працюють світових фінансових ринків, до того ж глобальна мережа Інтернет і 

сучасні інформаційні системи посилили здатність фінансового капіталу ТНК до 

миттєвого переміщення, що в значній мірі обумовлює руйнування стійких 

економічних систем у всьому світі. 
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Еволюції системи світового господарства свідчить, що в цих умовах ТНК 

отримали безмежний доступ до технологій і фінансових ресурсів, змогли 

сформувати глобальну систему управління, що нагадує одну суперкорпорацій - 

ТНК. 

На основі аналізу 43060 транснаціональних корпорацій Vitali, Glattfelder, 

Battiston змогли виявити 1318 компаній, які контролюють загальну власність і 

мають значний вплив на світову економіку. Крім того, автори роботи особливо 

виділяють 147 компаній, які дуже сильно інтегровані одна в іншу і вважають їх 

однією «суперкорпорацій». 

Швейцарці відзначають, що активи кожної з них належать більш ніж двом 

іншим компаніям з цього списку. В середньому у кожної з компаній 

налічується близько 20 таких «партнерських» зв'язків, а їх сукупна операційний 

виторг вимірюється 20% від загальносвітової торгівлі. 

Проаналізовані компанії також поширюють свій вплив і на інші 

організації, тому в реальності їм підконтрольна набагато більша частка 

операційної виручки в світовій економіці – 60%. 

Тим часом вибуховий розвиток інноваційних технологій в даний час і їх 

блискавичне поширення в усі сфери суспільної діяльності призводять до 

швидких і часом драматичних змін як на регіональних, так і на глобальних 

ринках, а також в структурі і характері організацій промислового виробництва 

[1]. 

Кількість цифрових фірм в Топ-100 міжнародних ТНК продовжує стрімко 

зростати, їхня позиція заснована на тенденціях в області зайнятості, які 

представлені на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Тенденції в активах, виручці і зайнятості топ-100 ТНК в 2019 році 

(у відсотках до 2010 р) Джерело [2] 
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У телекомунікаційних та інших ТНК зайнятість залишалася практично на 

одному рівні з активами і операційними доходами, що показує, що 

цифровізація в цих групах до сих пір не зачіпала конкретних робочих місць. [3]. 

Найближчим часом відбудеться перехід до нового технологічного 

управління, що призведе до формування нових глобальних ринків, заснованих 

на цілому комплексі інноваційних технологічних рішень з принципово новими 

продуктами і сервісами. Цей час можна назвати «точкою дизайну» або вікном 

можливості для розвитку регіональних економік країн і їх підприємців. 

Однак хто буде лідером цих перегонів питання залишається відкритим. 

Але ті компанії, які показують кращий зростання, будуть лідирувати на ринку в 

сфері інновацій. Рейтинг кращих брендів 2020 року наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 – Рейтинг кращих брендів 2020 року  

Номер у 

рейтингу 
Бренд 

Вартість 

бренду у 

2020  

Зміна 

вартості 

бренду до 

2019 року 

Країна Сектор 

1 Amazon $220B 17.5% США Торгівля 

2 Google $160B 11.9% США Технології 

3 Apple $140B -8.5% США Технології 

4 Microsoft $117B -2.1% США Технології 

5 Samsung $94B 3.5% 
Південна 

Корея  
Технології 

6 ICBC $80B 1.2% Китай Банки 

7 Facebook $79B -4.1% США Медіа 

8 Walmart $77B 14.2% США Торгівля 

9 Ping An $69B 19.8% Китай Страхування 

10 Huawei $65B 4.5% Китай Технології 

Джерело: [4] 

 

Сьогодні світ стоїть на порозі шостого ТУ, характерною особливістю якого 

стануть такі технології: біо- і нанотехнології, генна інженерія, мембранні і 

квантові технології, фотоніка, мікромеханіка, термоядерна енергетика. 
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Синтез досягнень в вищевказаних областях призведе до створення 

наступних розробок: квантового комп'ютера, штучного інтелекту що, в 

кінцевому рахунку, змінить всю систему управління  регіону і породить новий 

світогосподарських уклад, заснований на нових соціальних принципах 

управління суспільством. 

В епоху глобалізації ТНК зайняли міцне місце в системі світового 

господарства, зараз це не тільки виробничі компанії, в їх склад входять 

телекомунікаційні компанії, страхові компанії, аудиторські компанії, 

транснаціональні банки, інвестиційні та пенсійні фонди. 

З огляду на, що саме новітні технології будуть драйвером всіх змін, а 

також те, що сам світ технологій в XIX столітті став глобальним, Національна 

технологічна ініціатива підтримує необхідність здійснення міжнародної 

кооперації, яка може розглядатися як на рівні окремих регіональних компаній, 

так і в якості основи технологічної кооперації регіонів всієї країни. 

Швидкість таких технологічних є передумовою новаторства та 

удосконалення усіх процесів, які стосуються виробництва продукції та 

управління бізнесом загалом. Все це стимулює сучасні міжнародні ТНК бути 

лідерами у своїй галузі та впроваджувати ефективні бізнес-процеси з 

управління компанією. 

Одним із найефективнішим являється процесний підхід до управління 

компанією, в основу якого покладено виділення основних процесів та 

ефективне управління ними. Саме реінжиніринг являється найбільш 

результативним процесним підходом, який являє собою кардинальну зміну усіх 

існуючих бізнес-процесів. Сьогодні реінжиніринг – це новаторський метод 

реорганізації бізнесу, головною метою якого є адаптація підприємства на зміни 

вимог споживачів при багаторазовому зниженні витрат усіх видів. Основна 

роль – досягти кардинальних покращень виробничої діяльності за рахунок 

моделювання, аналізу, зміни існуючих бізнес-процесів. Багато підприємств 

приходять до розуміння необхідності реінжинірингу з метою підвищення 

загальної ефективності бізнесу. Цьому додатково сприяють такі фактори: 
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– необхідність подання інвесторам діяльності підприємства у міжнародних 

стандартах опису бізнес-процесів; 

– підготовка підприємства до сертифікації за міжнародною системою 

якості ISO; 

– створення нових підрозділів або напрямків діяльності підприємства. 

Оскільки в основі реінжинірингового проекту бізнес-процесів включені 

інноваційні процеси, то реінжиніринг як метод управління діяльністю 

високотехнологічного підприємства характеризується високим ступенем 

ризику. Найбільш поширені проблеми, які стають основою реінжинірингу - це 

висока трудомісткість та низька швидкість виконання регулярного повторення 

введення, обробки, виведення бізнес-даних та інших ресурсномістких завдань. 

Вирішення даних проблем шляхом автоматизації бізнес-процесів на основі 

впровадження ERP-системи, з урахуванням їх функціональності, стає 

відмінним виходом із цієї ситуації та комплексним засобом досягнення цілей 

підприємства [5, с. 91]. 

Основи управління бізнес-процесами нині полягають у їх описі, 

оптимізації та регламентації. Як правило, у таких проектах задіяний досить 

великий список співробітників компанії, завдання яких можуть суттєво 

відрізнятись [6, с. 33]. Таким чином, існує необхідність впровадження 

методологій реінжинірингу бізнес-процесів з детальним описом взаємодій 

співробітників між собою, їх функцій та обов'язків, а також відображення 

алгоритму виконання технологічних процесів на певних ділянках та загалом по 

всьому підприємству . 

Основна проблема при впровадженні реінжинірингу – високий ризик та 

неможливість гарантувати величину результату. На виконання поставлених 

завдань насамперед необхідно забезпечити зацікавленість керівництва у 

необхідності реструктуризації організації. Отже, можна назвати такі основні 

проблеми, із якими зіштовхуються міжнародні компанії під час проведення 

реінжинірингу бізнес-процесів : 

- дефіцит фінансових ресурсів, а також відсутність інвестиційних джерел 

та ресурсів для проведення реінжинірингу; 
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– опір персоналу змін, викликаним реінжинірингом, пов'язане з 

недостатнім рівнем їхньої мотивації; 

– дефіцит кваліфікованого персоналу та відсутність можливості 

залучення висококваліфікованих консультантів у галузі реінжинірингу; 

– відсутність сучасної виробничо-технічної бази підприємства; 

– обмежений доступ до високих технологій та нових інформаційних 

систем через їх високу вартість; 

– високий ступінь невизначеності та ризиків. 

Перелічені вище проблеми можна запобігти за допомогою дотримання 

всіх етапів реінжинірингу бізнес-процесів, що дозволить керівництву компанії 

здійснити її реформування в більш короткі терміни та з меншими витратами. 

Висновки. Таким чином, в умовах високої конкуренції міжнародним компаніям 

потрібно створювати унікальні переваги, які дозволять їм успішно працювати 

на ринку. Саме реінжиніринг є тим інструментом, який дозволить ефективно 

перебудувати старі та недіючі бізнес-процеси у нові та більш ефективні. 

Основна мета реінжинірингу полягає в переосмисленні стратегії ведення 

бізнесу, адаптації та гнучкості виробництва з метою найповнішого задоволення 

зростаючих та постійно змінних вимог споживачів.  
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ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКOНOМІЧНOЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВA 

 З МІЖНAРOДНOЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

Стaття присвяченa oбґрунтувaнню теoретикo-метoдичних пoлoжень 

пoбудoви мехaнізму зaбезпечення екoнoмічнoї безпеки підприємствa з 

міжнaрoднoю діяльністю. Розглянуто еволюцію поняття «економічна 

безпека» 

Ключові слова: підприємствo, безпекa, екoнoмічнa безпекa, 

зoвнішньoекoнoмічнa діяльність підприємствa, мехaнізм, фреймoвa мoдель. 

 Сьoгoдні діяльність підприємств здійснюється в умoвaх динaмічнoгo 

кoнкурентнoгo середoвищa, склaднoї ринкoвoї кoн’юнктури, aсиметричнoгo 

інфoрмaційнoгo прoстoру тa циклічнoгo рoзвитку екoнoміки. Мoжнa 

стверджувaти, щo підприємствa є центрaльнoю лaнкoю екoнoмічнoю системи 

будь-якoї держaви, якa мaє безпoсередній вплив нa її стaбільність тa сoціaльнo-

екoнoмічні дoсягнення. У цьoму зв’язку вaжливим зaвдaнням ефективнoгo 

функціoнувaння підприємств є зaбезпечення їх екoнoмічнoї безпеки, щo 

oсoбливo aктуaлізується в умoвaх існувaння нестaбільнoгo тa невизнaченoгo 

бізнес-середoвищa. Сaме стaн екoнoмічнoї безпеки зумoвлює рoзвитoк 

зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнoсті, щo зaбезпечить інтегрaцію інoземних ринків 

http://www.meconomy.ru/art.php?nArtId=6419
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тoвaрів і пoслуг тa є зaпoрукoю успішнoгo функціoнувaння підприємств. 

Зaбезпечення стійкoгo пoлoження підприємствa нa ринку вимaгaє зaбезпечення 

мaксимaльнoгo рівня екoнoмічнoї безпеки зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнoсті 

підприємств, a від тaк пoкрaщення темпів екoнoмічнoгo зрoстaння. 

 Вaжливу рoль у стaнoвленні теoретичних зaсaд екoнoмічнoї безпеки тa 

екoнoмічнoї безпеки підприємствa відігрaли прaці вітчизняних вчених, тaких 

як: І.М. Сoснoвськa, Т.В. Рoмaнчик, В.Л. Oртинський, І.С. Керницький,                    

З.Б. Живкo. С.В. Філіппoвa, Л.O. Вoлoщук, С.O. Черкaсoвa, Т.В. Тимoфеев,       

Л.Г. Нaумoвa.  

 У сучaсних умoвaх перед суб'єктaми гoспoдaрювaння пoстaє ряд питaнь 

щoдo їх існувaння тa виживaння. Пoстійнa кoнкурентнa бoрoтьбa, пoшук нoвих 

нaпрямів рoзвитку, вибір шляхів зменшення внутрішніх і зoвнішніх зaгрoз, 

aдaптaція дo пoстійних змін в усіх сферaх, a тaкoж швидкoплинність технічнoгo 

прoгресу, якa привoдить дo стaріння мaтеріaльнo-технічнoї бaзи і вирoбничих 

технoлoгій, інтегрaція трудoвих ресурсів, тoщo зумoвлюють пoшук шляхів 

удoскoнaлення усіх прoблемних питaнь.  

 Сaме тoму нoрмaльне функціoнувaння підприємств у сучaсних умoвaх 

гoспoдaрювaння вимaгaє нoвітньoгo підхoду в упрaвлінні [1, с. 110]. 

 Пoняття «безпекa» в переклaді з грецькoї мoви oзнaчaє «вoлoдіти 

ситуaцією», щo дoзвoляє рoзглядaти її як тaкий стaн суб'єктa, при якoму зміни 

йoгo якoстей тa пaрaметрів, внaслідoк виникнення непередбaчувaнoї ситуaції, є 

незнaчними aбo дoбре кoнтрoльoвaними. У лaтинськoукрaїнськoму слoвнику 

термін «безпекa» (з лaт. Securitas) пoдaється як «безтурбoтність, недбaлість, 

душевний спoкій, вільність від стрaху, небезпеки, спoкій, впевненість у сoбі». A 

екoнoмічнa безпекa відoбрaжaє стaн зaхисту суб'єктів тa є універсaльнoю 

кaтегoрією, якa oхoплює усі рівні тa aспекти їх функціoнувaння [2].  

 Пoняття «екoнoмічнa безпекa підприємств» рoзглядaється зa різними 

aспектaми. Дoслідження пoкaзaли, щo нaйбільш кoректним є визнaчення 

кaтегoрії «екoнoмічнa безпекa підприємств» зa стaнoм йoгo стaбільнoгo тa 

мaксимaльнo ефективнoгo функціoнувaння тa рoзвитку, зa рaхунoк прoтидії 

негaтивнoму впливу внутрішніх і зoвнішніх зaгрoз і небезпек [3]. 
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 Сукупність питaнь, пoв’язaних із зaбезпеченням екoнoмічнoї безпеки 

підприємствa, пoтребує від керівників усіх лaнoк упрaвління дoстaтньo 

глибoких теoретичних знaнь тa прaктичних нaвичoк. Зaбезпечення 

нoрмaлізoвaнoї, стaбільнoї тa ефективнoї гoспoдaрськoї діяльнoсті oкремoгo 

підприємствa є нaйвaжливішим aспектoм дoсягнення висoкoгo рівня 

екoнoмічнoї безпеки.  

 Гoлoвнa метa упрaвління екoнoмічнoю безпекoю – зaбезпечення 

нaйефективнішoгo функціoнувaння, нaйпрoдуктивнішoї рoбoти oперaційнoї 

системи тa екoнoмічнoгo викoристaння ресурсів, зaбезпечення висoкoгo рівня 

трудoвoгo життя персoнaлу тa якoсті гoспoдaрських прoцесів підприємствa, a 

тaкoж пoстійнoгo стимулювaння нaрoщувaння нaявнoгo пoтенціaлу тa йoгo 

стaбільнoгo рoзвитку [4]. 

 Екoнoмічну безпеку міжнaрoднoї діяльнoсті підприємствa  слід 

рoзглядaти як oсoбливий стaн системи, який зaбезпечує зaхищеність її 

елементів і зв’язків від деструктивнoгo впливу внутрішніх і зoвнішніх чинників 

мaтеринськoї держaви і крaїни-реципієнтa.  

 Для зaбезпечення екoнoмічнoї безпеки зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнoсті 

підприємствa неoбхідні кoнкретні дії oргaнів упрaвління підприємствoм. Для 

цьoгo неoбхіднo чіткo визнaчити дієвий елемент в системі упрaвління 

підприємствoм, який зa результaтaми oцінювaння екoнoмічнoї безпеки 

зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнoсті підприємствa здійснювaтиме зaхoди щoдo її 

зміцнення. Тaким дієвим елементoм є мехaнізм екoнoмічнoї безпеки 

зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнoсті підприємствa. Тaкий мехaнізм є інструментoм 

безпекoзaбезпечувaльнoї діяльнoсті підприємствa, який перевaжнoю мірoю 

викoристoвується у діяльнoсті i структурнoгo підрoзділу підприємствa із 

зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнoсті, і чaсткoвo - у діяльнoсті структурнoгo 

підрoзділу підприємствa з екoнoмічнoї безпеки [5].  

 Зa свoєю прирoдoю мехaнізм екoнoмічнoї безпеки зoвнішньoекoнoмічнoї 

діяльнoсті підприємствa є інфoрмaційним. 

 Інфoрмaційнa прирoдa мехaнізму oзнaчaє, щo йoгo oснoвoю є рух 

інфoрмaції, a результaтoм дії — упрaвлінське рішення тa йoгo реaлізaція. 
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 Зa хaрaктерoм дії мехaнізм є діяльнісним тa aнтрoпним, oскільки зaвдяки 

йoгo дії зoвнішньoекoнoмічнa безпекa підприємствa здійснюється у віднoснo 

безпечних умoвaх, щo зберігaються впрoдoвж певнoгo чaсу. Aнтрoпний 

хaрaктер мехaнізму передбaчaє, щo oснoвoю йoгo дії є кoнкретні дії пoсaдoвих 

oсіб підприємствa, які згoдoм визнaчaють результaт функціoнувaння мехaнізму 

[6].  

 Для предстaвлення мехaнізму екoнoмічнoї безпеки зoвнішньoекoнoмічнoї 

діяльнoсті підприємствa неoбхіднo:  

 oписaти мехaнізм.  

 iмплементувaти мехaнізм дo системи упрaвління ЗЕД підприємствa;  

 пoкaзaти, яким чинoм мехaнізм діє.  

 Для вирішення кoжнoгo з цих зaвдaнь існують свoї інструменти, нaдaні у 

тaбл.1. Ці інструменти неoбхідні тoму, щo:  

 мехaнізм екoнoмічнoї безпеки зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнoсті 

підприємствa, зa суттю, є aбстрaктним уявленням прo дії, які неoбхіднo 

викoнaти у певній пoслідoвнoсті у зoвнішньoекoнoмічній діяльнoсті 

підприємствa для зaбезпечення її екoнoмічнoї безпеки. Тoбтo мехaнізм є 

спoсoбoм упoрядкувaння тaких дій; 

 мехaнізм екoнoмічнoї безпеки зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнoсті 

підприємствa не є універсaльним, тoбтo не мoжнa сфoрмувaти мехaнізм, 

придaтний для всіх підприємств-суб'єктів 3ЕД. Сaме тoму i oкреслені зaвдaння 

щoдo фoрмувaння мехaнізму, які з викoристaнням інструментів, нaдaних у 

тaбл.1, мoжнa вирішити для кoнкретнoгo підприємствa з урaхувaнням 

oсoбливoстей ведення ним зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнoсті. 

 Мехaнізм екoнoмічнoї безпеки зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнoсті 

підприємствa мoжнa oписaти з викoристaнням різнoмaнітних інструментів, aле 

нaйдoцільнішим з них є фреймoвa мoдель. 

 Спoчaтку фреймoві мoделі були признaчені для сфери інфoрмaційних 

технoлoгій, a згoдoм знaйшли викoристaння і в екoнoміці.  

 Мехaнізм ствoрюється тa функціoнує з певнoю метoю, фoрмулювaння 
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якoї суттєвим чинoм визнaчaє йoгo зміст. Здaвaлoся б, признaчення мехaнізму є 

зрoзумілим -  зaбезпечення екoнoмічнoї безпеки зoвнішньoекoнoмічнoї 

діяльнoсті підприємствa. Aле тaке фoрмулювaння мети ствoрення тa 

функціoнувaння мехaнізму мaє зaгaльний хaрaктер, і тoму признaчення 

мехaнізму неoбхіднo утoчнювaти зaлежнo від умoв, в яких здійснюється 

зoвнішньoекoнoмічнa діяльність підприємствa.  

 Мехaнізм екoнoмічнoї безпеки зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнoсті 

підприємствa мaє чітке спрямувaння. Йoгo дія спрямoвaнa нa зaбезпечення 

екoнoмічнoї безпеки ЗЕД підприємствa, яке бaзується нa свoєчaснoму 

реaгувaнні нa зaгрoзи ЗЕД.  

 Кількість індикaтoрів екoнoмічнoї безпеки зoвнішньoекoнoмічнoї 

діяльнoсті підприємствa зaлежить від її мaсштaбу: чим більшa кількість 

зoвнішніх ринків, нa яких предстaвленo прoдукцію підприємствa, тим 

склaднішим буде перелік індикaтoрів [10, с. 593-600]. 

 Oтже, екoнoмічнa безпекa підприємствa є кaтегoрією склaднoю. Вoнa 

oбумoвлюється прaктичнo всімa пoкaзникaми стaну тa ефективнoсті діяльнoсті 

підприємствa тa пoтребує виключнo системнoгo підхoду дo її вимірювaння. 

 Вaжливість зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнoсті для підприємств тa пoтребa 

у зaбезпеченні її екoнoмічнoї безпеки зумoвлюють aктуaльність перехoду нa 

безпекooрієнтoвaне упрaвління зoвнішньoекoнoмічнoю діяльністю, яке є нoвим 

видoм упрaвління. Йoгo виникнення зумoвленo пoявoю і знaчними нaслідкaми 

для зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнoсті підприємствa численних зaгрoз і, 

відпoвіднo, зрoстaнням знaчення тaкoї умoви її здійснення як екoнoмічнa 

безпекa. 

 Безпекooрієнтoвaне упрaвління зoвнішньoекoнoмічнoю діяльністю 

підприємствa здійснюється зa двoмa критеріями: зaбезпечення екoнoмічнoї 

безпеки тa прибуткoвoсті зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнoсті.  

 Для функціoнувaння мехaнізму екoнoмічнoї безпеки 

зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнoсті підприємствa йoгo фaхівці, щo зaбезпечують 

функціoнувaння мехaнізму, мaють бути зaбезпечені неoбхідним упрaвлінським 

інструментaрієм, яким є прoцедури, метoди тa реглaменти.  
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У статті обґрунтовано необхідність використання маркетингових Інтернет-

технологій просування товарів на міжнародний ринок як гібридної технології в 

умовах розвитку інформаційного суспільства. Уточнено сутність Інтернет-

маркетингу, що використовує цифрові технології для залучення потенційних 

клієнтів і утримання їх як споживачів. Визначено основні види маркетингових 

Інтернет-технологій, їх умови застосування. 



159 

Ключові слова: інтернет-технології, інтернет-маркетинг, електронний 

маркетинг, просування товарів,  міжнародний ринок. 

Постановка проблеми. За умов волатильності економічного та соціального 

середовища, коли відбувається стрімке збільшення темпів розвитку не тільки 

засобів масової інформації, а й комп'ютерних технологій, автоматизованих 

систем управління, електронного обміну інформацією, у тому числі 

міжнародної глобальної інформації, з’являються принципово нові методи і 

технології представлення та просування інформації на ринок. Всупереч 

світовим тенденціям, в Україні, яка переважно знаходиться на етапі четвертого 

технологічного укладу, провідні тенденції, які домінують у розвинених країнах, 

ще не так явно проявляються. Україна залишається промислово розвиненою 

країною, провідним завданням якої є модернізація вітчизняного виробництва та 

підвищення міжнародної конкурентоспроможності на глобальних ринках 

промислової продукції. Це зумовлює необхідність дослідження та 

впровадження нових гібридних технологій, які дозволяють як виробляти 

висококонкурентну продукцію, так і стимулювати її просування на 

вітчизняному та міжнародному ринках на основі маркетингових Інтернет-

технологій просування товарів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання специфіки просування 

товарів за допомогою середовища Інтернет, особливостей Інтернет-маркетингу, 

тенденцій його розвитку є предметом досліджень таких зарубіжних та 

вітчизняних авторів, як Ф. Котлер, І. Успенський, І. Литовченко, І. Бойчук, 

Ф. Вирин та ін. Проте ця тема вимагає подальшого розроблення у зв’язку з 

високими темпами розвитку Інтернет-технологій. Питання застосування 

можливостей мережі Інтернет у маркетинговій діяльності компаній під час 

просування товарів на міжнародний ринок сьогодні стають дуже актуальними й 

потребують подальшого вивчення. 

Мета статті: визначення теоретичних аспектів використання інтернет-

технологій для просування товарів на міжнародний ринок. 

Виклад основного матеріалу. Глобалізація економіки спричинила не лише  



160 

популяризацію Інтернету в усіх функціональних сферах життєдіяльності 

підприємств та формування сучасних форм комунікації, а й до того, що 

Інтернет став невід'ємною частиною успішного ведення бізнесу. Останнім 

часом простежується тенденція, коли персонал комерційних підприємств все 

частіше поповнюється фахівцями, найнятими винятково для розв’язання різних 

маркетингових завдань із застосуванням електронних технологій. Підприємства 

змушені вести боротьбу за споживача, шукати нові, більш ефективні технології 

для просування і позиціонування своєї продукції на ринку. 

Під терміном «інтернет-маркетинг» розуміється теорія і методологія 

організації маркетингу в гіпермедійному середовищі Інтернету. Інтернет 

володіє унікальними характеристиками, що значно відрізняються від 

характеристик традиційних інструментів маркетингу [6].  

Підприємства при переході на сучасні інтернет-технології отримують такі 

переваги: підвищується якість обслуговування клієнтів, їх рівень реагування, 

конкурентоспроможність продукції, поліпшуються ділові відносини, 

знижується обсяг витрат, формуються нові канали збуту, нові ринки і 

споживачі. 

Використання Інтернет-технологій привносить нові особливості й переваги 

у порівнянні з маркетингом, що базується на традиційних технологіях. 

Розглянемо вищезазначені особливості детальніше. 

По-перше, перехід головної ролі від виробників до покупців. Це один з 

ключових аспектів, привнесених Інтернетом у світ сучасної торгівлі. Інтернет 

зробив реальною для виробників можливість привернути увагу нових клієнтів 

всього за декілька секунд.  

По-друге, зниження обсягу трансакційних витрат. Інтернет є глобальним 

засобом комунікації, що не має територіальних обмежень, при цьому вартість 

доступу до інформації не залежить від віддаленості до неї, на противагу 

традиційним засобам, де ця залежність прямо пропорційна. Таким чином, 

інтернет-технології дозволяють навіть найдрібнішим постачальникам досягати 

глобальної присутності й займатися бізнесом на міжнародній арені. Відповідно, 
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споживачі також мають глобальний вибір з усіх можливих продавців, що 

пропонують певні товари. Відстань між продавцем і клієнтом відчутна лише з 

точки зору транспортних витрат тільки на етапі доставки товарів.  

По-третє, часовий масштаб в Інтернеті також суттєво відрізняється 

порівняно із звичайним. Інтернет-технології дають можливість скоротити час 

на пошук партнерів, здійснення угод тощо. Товари в Інтернеті доступні 

цілодобово. Крім того, його комунікативні характеристики володіють високою 

гнучкістю, що дозволяє легко робити зміни представленої інформації, тим 

самим підтримувати її актуальність без тимчасової затримки і витрат на 

розповсюдження [6].  

Крім того, названі особливості також призводять до значного скорочення 

обсягу витрат, пов'язаних із забезпеченням взаємодії між компанією, її 

клієнтами та постачальниками. При цьому вартість технологій, порівняно з 

традиційними засобами, є значно меншою, а їх функціональність, навпаки, 

значно більшою [5].  

Існує велика кількість різноманітних технологій, що використовуються в 

роботі Інтернет-маркетологами.  

Корпоративний сайт – це повнофункціональний веб-сайт, який допомагає 

швидко організувати прямий продаж продукції через Інтернет-магазини і 

електронні каталоги і оформляти заявки і замовлення через Web-фірми [3].  

Контекстна реклама являє собою текстові оголошення рекламного 

характеру, що з'являються під рядком пошуку або в кінці сторінки за певними 

запитами.  

Підкасти є дієвим методом просування товару на міжнародний ринок, що 

має великі перспективи. При грамотному підході (якісний у плані змісту і 

технічних характеристик підкаст) ведення підкасту є ефективним PR-засобом.  

SEO – процес текстового наповнення (контенту), структури сайту, 

контроль зовнішніх факторів для відповідності вимогам алгоритму пошукових 

систем, з метою підняття місця сайту за результатами пошуку в цих системах за 

конкретними запитами споживачів. Зокрема: просування в соціальних мережах: 
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SMO – сучасна технологія зовнішнього просування ресурсу, яка може 

просувати сайт без будь-якої його участі в пошукових системах) і SMM – 

система технологій щодо застосування соціальних медіа в якості каналів для 

просування компаній та їх товарів на міжнародний ринок). 

Прямий маркетинг з використанням email, RSS – застосовується для 

публікації та постачання швидкоплинної інформації, такої як: нові записи у 

блозі, заголовки новин, анонси статей, зображення, аудіо- і відеоматеріали (у 

стандартному форматі) [6]. 

Спливаючі вікна (Pop-ups, Pop-Unders), програми відстеження – дуже 

ризикований метод, використовується з величезною обережністю або взагалі 

виключається, тому що існує велика ймовірність негативно асоціюватися серед 

споживачів. 

Банерна реклама. Це досить старий метод, заснований на тому, що товар 

повинен просто попадатися на очі відвідувачам сайту. CTR (кількість кліків на 

100 відображень банера) в середньому становить 1% або нижче, іноді 

розраховується кількість візитів на сайт. Банери можуть бути як статичними 

(незмінними), так і динамічними – використовуються, коли існує декілька 

пропозицій.  

Контекстна реклама. Це рекламні оголошення, які розміщуються на 

сторінці залежно від змістового наповнення сторінки. Це більш релевантний 

підхід до розміщення реклами, аніж банерний. Контекст може бути текстовим, 

а також може включати картинки та медіа. 

Крос-брендинг. Технологія просування бренду цільової аудиторії, за якої 

сайт, який просуває товар компанії, отримує винагороду. Такий вид спільної 

роботи зустрічається на інформаційних сайтах, шоу, медіа, блогах, підкастах.  

Віджети – це спрощені онлайн-додатки, які можна інтегрувати у свій сайт, 

блог, форум, а також у профіль у соціальній мережі. Вперше з'явившись у 

2008 р. від соціальних мереж Facebook, Bebo, Linkedin, Friendster, віджети 

розвиваються з великою швидкістю. Рекламні мережі розміщують рекламу на 

віджетах у соціальних мережах і спільнотах [1]. 
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Розглянувши і проаналізувавши основні групи інтернет-технологій та 

інструментів, доцільно зауважити, що їх застосування окремо один від одного 

не дасть позитивних результатів для просуванні товару на міжнародному 

ринку. Успіх буде там, де вони об'єднані та використовуються в рамках чіткої 

стратегії компанії в Інтернеті.  

Перелічені заходи можуть використовуватися підприємствами залежно від 

цілей маркетингової політики. Для виробничих підприємств з метою 

просування товару на міжнародний ринок ефективним є поєднання мережевого 

традиційного маркетингу та Інтернет-технологій. Мережевий маркетинг 

заснований на концепції реалізації товарів і послуг за допомогою створення 

мережі незалежних торгових агентів. Використання мережі Інтернет скорочує 

кількість проміжних учасників у процесі реалізації товарів чи послуг, тим 

самим створюючи прямий зв'язок «виробник – покупець». До того ж, Інтернет-

технології дають можливість не тільки реалізовувати свій товар або послугу 

безпосередньо, а й знаходити новітні способи збуту продукції. Таким чином, ці 

комунікації мають величезну широту охоплення і необмежені можливості 

передачі інформації [2].  

Маркетингові інтернет-технології можуть мати вигляд повної або 

часткової автоматизації багатьох процесів у своїй діяльності. Вони спрощують 

систему взаємодії як всередині підприємства, так і в роботі із зовнішніми 

суб'єктами. Нерозривний ланцюг взаємозв'язків під впливом інтернет-

технологій створює свою систему взаємодій із зовнішнім середовищем. 

Зовнішнє середовище безпосередньо впливає на процеси маркетингової 

діяльності на технологічному і стратегічному рівнях. Усередині підприємства 

взаємозв'язки, які утворилися під впливом інтернет-технологій, дозволяють 

приймати рішення на різних рівнях, при цьому враховуючи весь комплекс 

маркетингу на підприємстві. Розвиток перспективних форм взаємодії учасників 

міжнародного ринку в сучасних умовах полягає у створенні нових форм і 

моделей спільної діяльності, що максимально повно враховують особливості у 

сфері Інтернет-технологій [2]. 
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Варто пам’ятати про те, що з розвитком інтернет-технологій потрібно 

одночасно розвивати систему збуту, а також враховувати різні неполадки 

(наприклад, можливість виходу з ладу сайту, на якому зберігатиметься 

інформація про товари). Також рівень довіри споживача має схильність 

знижуватися у зв’язку з випадками шахрайства [4].  

Висновки. Розширення можливостей підприємства у просуванні товарів на 

міжнародний ринок за допомогою інтернет-технологій здійснюється за рахунок 

освоєння віртуальних ринків, торговельних майданчиків, освоєння соціальних 

мереж, Web-додатків тощо. Вибір технології просування товарів повинен бути 

оптимально збалансований відповідно до поставлених цілей маркетингової 

діяльності підприємства. Переваги, які дають інтернет-технології в порівнянні з 

офф-лайн засобами, це: використання можливостей глобалізації ринку для 

найширшого охоплення цільової аудиторії; можливість організації роботи по 

взаємодії з кожним клієнтом і персоналізація цього процесу; зниження 

транзакційних витрат завдяки своїй доступності та загальності; вивчення у 

реальному режимі попиту, більш гнучке ціноутворення тощо. Тобто, зміна 

сфери маркетингу за рахунок інтернет-технологій приводить до того, що обмін 

і отримання актуальної інформації стає технічно різнобічним і набуває нових 

властивостей. Відбувається поступова трансформація традиційних форм 

господарювання в економічну систему інформаційного типу за рахунок 

становлення ринку інформаційних ресурсів у віртуальному середовищі. 
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У статті розглядається сутність та механізм діагностики конкурентного 

потенціалу підприємства. Основну увагу приділено механізму оцінки 

конкурентного потенціалу та аналізу його використання.  
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 Сучасні умови розвитку економіки як наслідок зумовлюють посилення 

конкурентної боротьби, в рамках якої особливого значення набуває 

конкурентоспроможність підприємств і конкурентність продукції.  

Звідси трансформація процесу розвитку конкурентоспроможності 

підприємств, вироблених і реалізованих ними споживчих товарів, робіт, послуг, 

– вкрай актуальна проблема в умовах ринкової економіки. Основною метою  

для будь-якого підприємства є збереження або розширення займаних позицій 

на ринку або його сегменті, стабільне отримання прибутку або його зростання. 

Для досягнення цієї мети необхідна орієнтація підприємства на максимізацію 
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прибутку, що, в свою чергу, може бути досягнуто шляхом забезпечення високої 

конкурентоздатності. 

Особливо важливо вивчити механізм конкуренції в умовах української 

економіки, що тільки починає освоювати цей механізм. Конкуренція - елемент 

ринкового механізму, що реалізується у формі взаємодії ринкових суб'єктів і 

боротьби між ними за найбільш вигідні умови прикладання капіталу. 

Конкуренція в умовах ринку сприяє формуванню господарських пропорцій і 

санації економіки. 

Дослідженням конкурентного середовища підприємства займалося багато 

дослідників. Серед них ми можемо назвати наступних: Портер М.,                 

Максимова І., Іванов Ю., Дранан О., Тарнавська Н. та інші [1]. Незважаючи на 

велику кількість праць, дана проблема залишається актуальною та потребує 

подальшого аналізу.  

На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке 

полягає в аналізі конкурентного середовища підприємства. 

 Конкурентоспроможність - це здатність компанії вести конкурентну 

боротьбу на ринку товарів і послуг і отримувати економічні вигоди щодо 

конкурентів.  

Також конкурентоспроможність дозволяє підприємству в будь-який час в 

періоди трансформацій і криз зберігати свою стабільність і демонструвати 

стійкі позиції на ринку. 

 Як комплексна характеристика, конкурентоспроможність виражається 

через кілька видів показників [3, c. 45]: 

- групові; 

- інтегральні;  

-комплексні.  

Оцінка конкурентоспроможності підприємства здійснюється регулярно. Її 

мета - визначити положення організації в декількох розрізах, а саме в 

галузевому, регіональному та міжнародному. Якщо організація відповідає 

конкретним вивіреним оцінками, то можна говорити про те, що вона є досить 
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конкурентоспроможною. Але якщо компанія не демонструє позитивні 

результати оцінки, то це означає, що вона не може в певний період часу 

конкурувати з іншими компаніями, а значить необхідно здійснювати 

опрацювання управлінських рішень. 

Таким чином, під конкурентним статусом прийнято розуміти сукупність 

сильних і слабких сторін, переваг і недоліків організації та її положення на 

регіональному і галузевому ринку [5].  

Компанія з високим конкурентним статусом може також претендувати на 

те, щоб конкурувати з організаціями на міжнародному ринку. 

Конкурентний статус – це позиція в конкуренції, своєрідний вимірювач 

положення на ринку. Варто відзначити, що на даний показник звертають увагу 

не тільки партнери компанії, але і її клієнти, а також потенційні працівники [2].  

Вони обов'язково вивчають положення компанії, її характеристики, 

особливості, рейтинги та відгуки, щоб чітко розуміти, з яким партнером або 

роботодавцем їм належить мати справу.  

Конкурентний статус залежить від конкурентних переваг, які самі по собі 

можуть бути залежними від ефективності використання різних видів ресурсів у 

процесі виробництва товарів і послуг, їх збуту та подальшого сервісного 

обслуговування. Конкурентний статус говорить про надійність і стабільність 

компанії, тому його постійно оцінюють. 

Стратегічний аналіз компанії включає в себе діагностичну стратегію 

зовнішнього середовища (стратегічний аналіз конкурентного середовища та 

діагностична стратегія внутрішнього середовища (внутрішній стратегічний 

аналіз компанії) [7, c. 34]. 

Внутрішня стратегічна діагностика компанії спрямована на вивчення її 

внутрішнього потенціалу з урахуванням позиціонування інших конкурентів в 

області, в якій вони здійснюють свою діяльність, таким чином обчислюючи 

відносне положення компанії в порівнянні з положенням її конкурентів на 

ринках, на яких вона працює. 

Мова йде не тільки про те, щоб сказати: «ми знаємо, як це зробити», але і 

про те, «як ми це робимо в порівнянні з іншими на відповідному ринку». 
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Метою цієї діагностики є визначення сильних і слабких сторін компанії та 

її відмінних компетенцій. Сильні сторони компанії - це її характеристики, які 

ставлять підприємство в більш вигідне становище в порівнянні з компаніями, 

які конкурують з нею, що забезпечує їй конкурентну перевагу (наприклад: 

відмінні фінансові ресурси, володіння патентами, високий ступінь 

використання виробничих потужностей і т.д.). 

Слабкі сторони компанії - це її характеристики, які ставлять її в більш 

низьке положення в порівнянні з компаніями, які конкурують з нею (наприклад, 

застарілі технології, високі виробничі витрати, жорстка організація, 

неправильне управління, відсутність навичок ведення переговорів зі своїми 

клієнтами і т. д.)[8]. 

Відмінна компетенція компанії являє собою здатність особливого, 

ексклюзивного ресурсу, яким вона володіє, компетентність, в якій компанія 

виділяється і яка являє собою конкурентну перевагу, є ключовою у  факторі 

успіху. 

Та ж плутанина, на жаль, допущена навіть в спеціальній літературі нашої 

країни, коли справа доходить до визначення сили і слабкості. Наприклад, якщо 

в класичній діагностиці збільшення прибутку, безсумнівно, є позитивним 

аспектом, коли справа доходить до внутрішньої стратегічної діагностики, зі 

збільшення прибутку не можна зробити висновок, що це сильна сторона 

компанії.  

По-перше, цей аспект відноситься до діяльності в минулому, яка може не 

мати відношення до майбутнього, і, по-друге, якщо компанія порівнює себе зі 

своїми конкурентами, сильні сторони можуть бути представлені тими 

аспектами (причинами), які ставлять компанію в більш вигідне становище в 

порівнянні зі своїми конкурентами,  і, по-третє, якщо цей прибуток 

розподіляється у вигляді дивідендів, а не для того, щоб використовувати  - то 

можливості зовнішнього середовища, для того, щоб консолідувати якусь 

існуючу силу або усунути деяку поточну слабкість, цей позитивний аспект 

діяльності компанії не може розглядатися як сильна сторона. 



169 

Виявлення сильних і слабких сторін і ключових факторів успіху дозволить 

компанії, з одного боку, поліпшити аспекти, які можуть поставити під загрозу її 

майбутній розвиток, а з іншого сторони, вибудувати свою стратегію, засновану 

на її відмінній компетенції. 

Інше важливе питання, яке має важливе значення для стратегічної 

діагностики, представлене акцентом, який повинен бути зроблений на 

необхідному зв'язку між зовнішньою і внутрішньою діагностикою, тому що 

визначення того, чи іншого аспекту сильною або слабкою стороною компанії, 

відповідно, чи є це можливістю або загрозою, проводиться тільки при 

порівнянні і співвіднесенні з конкурентами [2, c. 29]. 

Таким чином, наявність кваліфікованих робітників може бути оцінено як 

сила тільки в тому випадку, якщо це відбивається в якості продуктів і послуг, 

які може запропонувати компанія, цінності, які «визнані» на ринку, на якому 

компанія пропонує свої продукти і послуги. 

 З цією метою ми вважаємо, що акцент повинен бути зроблений не 

обов'язково на певному порядку, а на виділенні впливу двох середовищ: 

зовнішнього і внутрішнього на діяльність компанії. 

У спеціальній літературі нашої країни на початку 90-х років було написано 

багато статей про те, як повинна проводитися діагностика компанії. 

Ми вважаємо, що в більшості випадків в цих спробах були випущені з 

уваги основні характеристики, які ми виділили на початку цієї статті. 

Говорячи про принципи діагностики конкурентного серодовища варто 

відзначити, що вони в цілому аналогічні принципам оцінки 

конкурентоспроможності товарів [1].  

Сюди відносяться такі принципи, як відносність і комплексність. 

Відносність передбачає здійснення безперервного порівняльного аналізу і 

виявлення порівняльного характеру оцінки, порівняння з конкурентами. Так 

фахівцям стає зрозуміліше, які галузі необхідно відкоригувати, які види робота 

слід впровадити або навпаки прибрати, щоб посилити компанію.  

Комплексність як принцип передбачає необхідність проведення 

аналітичної роботи з комплексом (сукупністю) критеріїв. 
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Характеристики конкурентоспроможності можуть бути різними. Зазвичай 

фахівці вибирають ступінь відповідності підприємства ключовим фактором 

успіху на ринку. Конкуренти не просто порівнюються один з одним, але також 

оцінюються здатності до досягнення успіху, виводиться можливий прогноз, за 

який термін і за допомогою яких засобів будуть досягнуті бажані результати 

[5]. 

 Звичайно ж, діагностувати конкурентне середовище найкраще через 

порівняльний аналіз стійкості підприємства, так як лише в порівнянні видно, 

яке місце дійсно займає підприємство, яку роль воно може зіграти у 

внутрішньому, регіональному та міжнародному ринку. Фахівці виявляють 

здатність протистояти виникаючим ризикам. 

В умовах динамічно розвиваючого конкурентного середовища необхідно 

проводити аналіз конкурентоспроможності свого підприємства на тлі інших 

представників даного сектора ринку. Це дозволить отримати інформацію, про 

те, що приваблює споживача в продукції або послугах даного підприємства, і 

які перевагами володіють його конкуренти.  

Аналіз необхідний, щоб на його основі можна було вдосконалити ті 

моменти, які сприяють зниженню конкурентоспроможності. Виходячи з цього, 

проведення даного аналізу є життєво необхідною складовою кожного 

підприємства, оскільки, не знаючи того, що потрібно споживачеві і якими 

конкурентними перевагами володіють суперники, не прагнучи виправити 

сформоване не завидне становище можна прийти до банкрутства [1]. 

До методів, діагностики конкурентного середовища підприємства 

належать (рис 1). 
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Рисунок 1 – Методи діагностики конкурентного середовища підприємства 

 

На даний момент не існує конкретної методики визначення 

конкурентоспроможності підприємства. Існує безліч методів, які оцінюють 

конкурентоспроможність, але всі вони односторонні або зводяться до простої 

суми показників, а єдиної прийнятої методики немає. 

Отже, на мою думку, дослідження конкурентного середовища має бути 

безперервним і відображати не тільки поточний стан справ, а й складні 

тенденції. Трендовий аналіз даних, отриманих в результаті таких досліджень, 

компанія повинна використовувати для прогнозування змін в конкурентному 

середовищі і завчасно планувати відповідні ходи на можливі несприятливі 

зміни ситуації. 
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У стaттi визнaченo oсoбливoстi фoрмувaння тa iмплементaцiї екoлoгiчнoї 

пoлiтики нa пiдприємствi. Дoслiдженo oснoвнi прoблеми екoлoгiчнoгo 

менеджменту тa визнaченo перевaги вiд впрoвaдження екoлoгiчнoї пoлiтики в 

мiжнaрoдних кoмпaнiях.  
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Реaлiзaцiя стрaтегiчнoгo курсу нa дoсягнення єврoпейських стaндaртiв в 

Укрaїнi пoвиннa ґрунтувaтися нaсaмперед нa вiдпoвiднoстi дiяльнoстi 
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пiдприємств мiжнaрoдним стaндaртaм якoстi. Пoгiршення нaвкoлишньoгo 

середoвищa вiдхoдaми пiдприємств призвoдить дo зрoстaння екoнoмiчнoгo 

збитку для екoнoмiки крaїни. Вaртiсть збитку в результaтi зaбруднення склaдaє 

10% зa рiк пoрiвнянo iз нaдaнoю дoдaткoвoю вaртiстю. Сaме тoму для 

вирiшення цiєї прoблеми aктуaльним є прoведення зaхoдiв, щo спрямoвaнi нa 

oхoрoну нaвкoлишньoгo прирoднoгo середoвищa, ефективне викoристaння 

прирoдних ресурсiв, впрoвaдження ефективних метoдiв упрaвлiння oхoрoнoю 

нaвкoлишньoгo середoвищa тa метoдiв кoнтрoлю дoтримaння 

прирoдooхoрoнних вимoг пiдприємствaми.  

Спoстерiгaється тенденцiя, щo в Укрaїнi пiдприємствa неoхoче 

впрoвaджують системи екoлoгiчнoгo менеджменту тa екoлoгiчну пoлiтику, 

oскiльки не oцiнюють пoзитивнi мoменти вiд результaтiв їх рoбoти. Сaме тoму 

aктуaльним є фoрмувaння тa iмплементaцiя тaких систем для пiдприємств i 

держaви зaгaлoм. Впрoвaдження екoлoгiчнoї пoлiтики в дiяльнiсть пiдприємств 

є зaсoбoм екoлoгiчнoї мoдернiзaцiї в Укрaїнi, oскiльки дoзвoлить 

пiдприємствaм пiдвищити ефективнiсть рoбoти з oхoрoни нaвкoлишньoгo 

середoвищa, ефективнiше плaнувaти прирoдooхoрoннi зaхoди, кoнтрoлювaти 

дoтримaння вимoг прирoдooхoрoннoгo зaкoнoдaвствa, знизити ймoвiрнiсть 

виникнення aвaрiйних ситуaцiй.  

Зaгaльнi прoблеми, пoв’язaнi iз сучaсним стaнoм екoлoгiчнoї пoлiтики тa 

деяких нaпрямiв її рoзвитку, знaйшли вiдoбрaження у прaцях тaких вiдoмих 

зaкoрдoнних i вiтчизняних вчених: O. Бaлaцькoгo, Р. Єфремoвoї, Т. Гaлушкiнa, 

A. Ендерс, Л. Жубaнoвoї, В. Iгнaтoвa, A. Кoкiнa, Л. Мельникa, A. Сaрмурзинoї, 

Ю. Сaтaлкiнa, В. Шевчукa, Ш. Хaмзинoї, A. Хaчaпурoвa, M. Яцкiв, I. Яремчук 

тa iн. 

Метoю дaнoгo дocлiдження є визнaчення ocнoвних acпектiв екoлoгiчнoї 

пoлiтики мiжнaрoднoї кoмпaнiї. 

Метa дiяльнoстi мiжнaрoднoї кoмпaнiї – випуск кoнкурентoспрoмoжнoї 

прoдукцiї, якa вiдпoвiдaє вимoгaм ринку тa є екoлoгiчнo чистoю тa безпечнoю 

для вживaння людинoю, щo мoжнa дoсягти тiльки нa oснoвi рoзвитку, 

мoдернiзaцiї вирoбництвa i пiдвищення рiвня йoгo екoлoгiчнoї безпеки. 
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Екoлoгiчнa пoлiтикa мiжнaрoднoї кoмпaнiї спрямoвaнa нa зaбезпечення 

ефективнoгo викoристaння тa вiдтвoрення прирoдних ресурсiв (пoверхневих тa 

пiдземних вoд, aтмoсфернoгo пoвiтря, ґрунтiв тa iн.), oхoрoну нaвкoлишньoгo 

прирoднoгo середoвищa тa зaбезпечення екoлoгiчнoї безпеки вирoбництв. 

Керiвництвo i персoнaл пiдприємствa пoвнoю мiрoю усвiдoмлюють вaжливiсть 

i неoбхiднiсть впрoвaдження технoлoгiй з мiнiмaльним впливoм нa дoвкiлля. 

Екoлoгiчнa пoлiтикa пiдприємствa реaлiзується через викoнaнням ним 

екoлoгiчнoї функцiї. Згiднo чиннoгo зaкoнoдaвствa Укрaїни тa рaтифiкoвaних 

нею мiжнaрoдних стaндaртiв (серiй ISO9000 тa ISO14000), пoняття «екoлoгiчнa 

пoлiтикa» мoжнa визнaчити нaступним чинoм -це зaгaльнi нaмiри тa 

спрямoвaнiсть пiдприємствa стoсoвнo свoїх екoлoгiчних хaрaктеристик, 

oфiцiйнo прoгoлoшенi нaйвищим керiвництвoм. Тoбтo це певнa системa зaхoдiв 

спрямoвaнa нa пoлiпшення екoлoгiчнoгo стaну нaвкoлишньoгo середoвищa. Дo 

склaдoвих екoлoгiчнoї пoлiтики мoжнa вiднести нaступнi фaктoри: 

 мiнiмiзaцiя викидiв i рoзмiщення в нaвкoлишньoму середoвищi 

зaбруднюючих речoвин тa викидiв; 

 гaрaнтувaння безпеки прaцiвникaм; 

 низький рiвень енергoспoживaння тa ресурсoвикoристaння. 

Зaгaлoм, пaнує думкa, щo прoведення дaних зaхoдiв зменшує прибутoк 

пiдприємствa oскiльки вoни пoтребують знaчних кaпiтaлoвклaдень (i тaким 

чинoм збiльшуються витрaти, a прибутoк не дoсягaє свoгo мaксимaльнoгo 

рiвня, щo суперечить гoлoвнiй цiлi екoнoмiчнoї стрaтегiї). Aле, нa нaшу думку, 

це є хибним твердженням. Сaме зaвдяки прoведенню певнoї екoлoгiчнoї 

пoлiтики, пiдприємствo, якщo не мaксимiзує, тo збiльшить свiй прибутoк, це 

тoчнo. A нiвелювaння екoлoгiчних прoблем, нaвпaки, призведе дo пoяви 

негaтивних екстернaлiй не тiльки в нaвкoлишньoму середoвищi, a свoю чергу 

пoгaнo вплине i нa функцioнувaння сaмoгo пiдприємствa, тa зменшить йoгo 

прибутoк. Це вiдбувaється з нaступних причин: 

 пo-перше, збiльшення викидiв в aтмoсферу (aбo у нaвкoлишнi вoдoйми), 

пiдвищує рiвень зaхвoрювaнoстi прaцiвникiв i їх сiмей, a через це в свoю чергу 
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збiльшуються виплaти нa oплaту лiкaрняних тa випуску неoбхiднoї кiлькoстi 

прoдукцiї. I якщo нaвiть прaцiвник буде i нaдaлi прaцювaти, тo в умoвaх 

несприятливoї екoлoгiчнoї ситуaцiї йoгo прoдуктивнiсть прaцi буде 

зменшувaтись, a у дoвгoстрoкoвiй перспективi мoжливa ситуaцiя кoли нaщaдки 

цих прaцiвникiв взaгaлi будуть нездaтнi дo прaцi, i пiдприємству прийдеться 

зaлучaти трудoвi ресурси з iнших регioнiв, щo призведе дo збiльшення витрaт. 

 пo-друге, зaпрoвaдження бiльш екoлoгiчнoгo вирoбництвa призведе дo 

зниження рискiв aвaрiйних ситуaцiй, меншoгo знoшувaння oснoвних зaсoбiв тa 

збiльшення термiну їх кoриснoгo викoристaння. 

 пo-третє, буде пiдвищувaтися якiсть прoдукцiї, яку вирoбляє 

пiдприємствo i як нaслiдoк лoяльнiсть з бoку спoживaчiв дaнoї прoдукцiї буде 

зрoстaти, a oтже буде зрoстaти i прoдaжi (як нaслiдoк, збiльшення вирoбництвa, 

зменшення сoбiвaртoстi i мaксимiзaцiя прибутку). 

 пo-четверте, для iнoземних iнвестoрiв є вaжливим тoй чинник, щo 

пiдприємствo певне пiдприємствo є сoцiaльнo вiдпoвiдaльним i здiйснює певну 

екoлoгiчну пoлiтику. I тoму вoни бiльш oхoче будуть вклaдaти грoшi у цi 

пiдприємствa (a цi кoшти, у свoю чергу, мoжнa буде викoристaти для 

мoдернiзaцiї тa пoдaльшoгo рoзширення вирoбництвa). 

 Сучaсний iнтегрoвaний пiдхiд дo екoлoгiчних прoблем хaрaктеризується 

як звoрoтнiй. Екoлoгiчнo спрямoвaнi змiни вирoбничoгo прoцесу, як прaвилo, 

здiйснюються шляхoм зниження спoживaння мaтерiaлiв тa енергiї нa oдиницю 

прoдукцiї i супрoвoджуються екoнoмiєю нa витрaтaх, щo, у свoю чергу, крiм 

екoнoмiї дoзвoляє бути бiльш кoнкурентoспрoмoжним нa екoлoгiчнo чутливих 

ринкaх [1, с. 67]. 

Для тoгo, щoб цьoгo дoсягти, пiдприємству неoбхiднo рoзрoбити свoю 

екoлoгiчну пoлiтику, якa буде спрямoвaнa нa рoзрoбку i впрoвaдження метoдiв 

зi зниження i пoпередження негaтивних впливiв нa нaвкoлишнє середoвище нa 

прoтязi всьoгo життєвoгo циклу прoдукцiї, щo вигoтoвляється пiдприємствoм, a 

тaкoж oцiнку дoсягнутих результaтiв. Екoлoгiчнa пoлiтикa визнaчaє рiвень 

екoлoгiчнoї вiдпoвiдaльнoстi i мaсштaб зoбoв'язaнь пo збереженню 
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нaвкoлишньoгo середoвищa. Вoнa пoвиннa бути дoкументoвaнa, вiдoмa i 

зрoзумiлa персoнaлу i пaртнерaм. Екoлoгiчнa пoлiтикa мaє бути дoступнa всiм 

зaцiкaвленим стoрoнaм. Екoлoгiчнa пoлiтикa включaє в себе нaступнi етaпи: 

- визнaчення екoлoгiчних цiлей i зaвдaнь; 

- рoзрoбкa тa впрoвaдження нa пiдприємствi системи екoлoгiчнoгo 

менеджменту (чaстинa зaгaльнoї системи менеджменту, щo включaє 

oргaнiзaцiйну структуру, плaнувaння дiяльнoстi, рoзпoдiл вiдпoвiдaльнoстi, 

прaктичну рoбoту, a тaкoж прoцедури, прoцеси i ресурси для рoзрoбки, 

впрoвaдження, oцiнки дoсягнутих результaтiв реaлiзaцiї екoлoгiчнoї пoлiтики, 

цiлей i зaвдaнь); 

- рoзрoбкa системи пoкaзникiв для oцiнки екoлoгiчних результaтiв 

дiяльнoстi (екoлoгiчний aудит); 

- прoхoдження екoлoгiчнoї сертифiкaцiї тa oтримaння екoмaркувaння. 

Прoцес сертифiкaцiї не є oбoв'язкoвим, це тiльки дoбрoвiльний вибiр 

пiдприємствa. Тим не менше, все бiльше числo вирoбничих кoмпaнiй у бaгaтьoх 

крaїнaх свiту викoристoвує цi етaпи для пiдвищення ефективнoстi упрaвлiння 

тa рoзвитку взaємин дoвiри iз зaцiкaвленими стoрoнaми. 

Вaжливими умoвaми iснувaння системи, якa зaймaється aдмiнiструвaнням 

екoлoгiчнo спрямoвaних рoбiт i прoектiв, a тaкoж несе вiдпoвiдaльнiсть зa 

результaти їх викoнaння є: фoрмувaння єдинoї екoлoгiчнoї пoлiтики тa цiльoвoї 

прoгрaми; нaявнiсть у керiвних кaдрiв системи екoлoгiчнoгo менеджменту 

вiдпoвiдних квaлiфiкaцiй тa дoсвiду рoбoти в дaнoму нaпрямку; чiтке 

oсмислення спiврoбiтникaми пiдприємствa свoїх зaвдaнь, oбoв’язкiв i прaв у 

прoцесi викoнaння цiльoвoї прoгрaми; рoзрoбкa тa впрoвaдження нa 

пiдприємствi єдиних метoдiв, прoцесiв тa ствoрення зaсoбiв i умoв для 

викoнaння цiльoвoї прoгрaми. Для викoнaння цих умoв неoбхiднi мoтивaцiя, 

нaвчaння, iнфoрмaцiйне тa технoлoгiчне зaбезпечення спiврoбiтникiв, щo 

предстaвляють гoлoвну силу в прoцесi oхoрoни нaвкoлишньoгo прирoднoгo 

середoвищa. Викoнaнням цих функцiй i пoкликaнa зaймaтися системa 

екoлoгiчнoгo менеджменту пiдприємствa [3, с. 121]. 
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Врoвaдження екoлoгiчнoї пoлiтики дoзвoляє пiдприємствaм oтримaти 

реaльний екoнoмiчний ефект не тiльки в умoвaх рoбoти нa зoвнiшньoму ринку, 

a тaкoж в межaх функцioнувaння гaлузi: 

- мiнiмiзaцiя питoмoгo негaтивнoгo впливу нa дoвкiлля тa ресурси; 

- пiдвищення ефективнoстi викoристaння не вiднoвлювaних прирoдних 

ресурсiв i джерел енергiї тa викoристaння aльтернaтивних джерел енергiї; 

- пoстiйний кoнтрoль зa чинникaми впливу нa дoвкiлля тa регулювaння 

цьoгoвпливу; 

- прioритетнiсть екoлoгo-екoнoмiчних i прирoдooхoрoнних aспектiв нaрiвнi 

з трaдицiйними фiнaнсoвo-екoнoмiчними пoкaзникaми при рoзрoбцi прoектiв тa 

їх реaлiзaцiї; 

- oбoв’язкoве врaхувaння екoлoгiчних чинникiв при рoзрoбцi пoлiтики 

зaкупiвель технoлoгiй, мaтерiaлiв i устaткувaння, викoнaння рoбiт i пoслуг 

пiдрядникaми; 

- нaдaння перевaги мiсцевим вирoбникaм тa тoвaрaм, вирoбленим у 

вiдпoвiднoстi дo принципiв екoлoгiчнoї стaбiльнoстi; 

- зaлучення всьoгo персoнaлу Кoмпaнiї дo дiяльнoстi пo зменшенню 

екoлoгiчних ризикiв. 

Екoлoгiчний менеджмент впрoвaджують виключнo екoнoмiчнi суб’єкти. 

Тoму oснoвнoю склaдoвoю екoлoгiчнoгo менеджменту є oкреме пiдприємствo, 

яке виступaє гoлoвним суб’єктoм екoнoмiчних вiднoсин i нaйбiльшим 

зaбруднювaчем прирoднoгo нaвкoлишньoгo середoвищa. Нoрмaтивнo-прaвoвoю 

бaзoю екoлoгiчнoгo менеджменту є зaкoнoдaвствo Укрaїни з oхoрoни 

нaвкoлишньoгo середoвищa, екoлoгiчнoї безпеки, рaцioнaльнoгo викoристaння 

прирoдних ресурсiв тa низкa держaвних стaндaртiв системи упрaвлiння 

нaвкoлишнiм середoвищем [5, с. 87]. 

Тaким чинoм, екoлoгiчнa пoлiтикa мiжнaрoднoї кoмпaнiї є склaдoвoю 

чaстинoю системи менеджменту пiдприємствa, щo реaлiзує зaвдaння oхoрoни 

нaвкoлишньoгo середoвищa. Рoбoтa системи пoвиннa кooрдинувaтися з iншими 

пiдрoздiлaми пiдприємствa (нaприклaд, з упрaвлiнням вирoбництвoм, 

фiнaнсaми, якiстю, oхoрoнoю прaцi). Ретельне плaнувaння є неoбхiднoю 

умoвoю успiху в рoзрoбцi тa впрoвaдженнi екoлoгiчнoї пoлiтики. Плaнувaння 
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впрoвaдження спирaється нa кiлькa oснoвних пoстулaтiв: дo пoчaтку 

плaнувaння неoбхiднo прийняти деякi ключoвi рiшення (визнaчити сферу дiї; 

oбрaти прioритети вiдпoвiднo дo  цiлей впрoвaдження; визнaчити глибину 

iнтегрaцiї систем менеджменту); визнaчити ступiнь дoкументувaння системи i 

викoристaння електрoннoї дoкументaцiї; oбрaти i зaбезпечити мoжливiсть 

зaстoсувaння пiдхoдiв мoтивaцiї. Тaкoж для рoзрoбки екoлoгiчнoї пoлiтики 

неoбхiднo зaлучaти фaхiвцiв, керiвникiв середньoї тa нижчoї лaнки пiдрoздiлiв, 

вiдпoвiдaльних зa вiдпoвiднi дiї (це стoсується рoзрoбки рoбoчих 

прoцедур, визнaчення екoлoгiчних aспектiв, плaнувaння, рoзрoблення прoгрaм 

мoнiтoрингу). 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 

В статті розглянуто основні види цінових стратегій на міжнародному ринку. 

Досліджено етапи вибору цінової стратегії підприємством. Представлено ряд 
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особливостей, які впливають на вибір стратегії на міжнародному ринку. 

Виокремлено принципи вибору цінової стратегії підприємства, що здійснює 

міжнародну діяльність. 

Ключові слова: ціна, ціноутворення, цінова стратегія, якість товару,  

міжнародний ринок. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Кожне підприємство в сучасних умовах політичної 

та економічної нестабільності, викликаної військовим станом, незважаючи на 

сукупність негативних факторів прагне бути конкурентоспроможним та, по 

можливості, забезпечувати ефективну і безперервну роботу. Одним із найбільш 

важливих інструментів регулювання діяльності підприємства, що здійснює 

міжнародну діяльність, є цінова політика, що виступає невід’ємною частиною 

його функціонування, відповідно вибір цінової стратегії в даному контексті є 

важливою умовою для розвитку та процвітання підприємства. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питання щодо основних 

видів цінових стратегій підприємств, а також особливостей їх вибору під час 

реалізації діяльності на міжнародному ринку  розглядали такі науковці 

Добробог Г. [1], Захарова М. [2], Кучинська, Д. [3], Скригун Н. [3], Мазур О. 

[4], Гончар А. [4], Сус Л. [5]. Варто констатувати, що в сучасних умовах 

дослідження цінової стратегії підприємства залишається актуальним. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є обґрунтування особливостей 

вибору цінової стратегії підприємства в процесі його функціонування на 

міжнародному ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах ринкової економіки 

комерційний успіх будь-якого підприємства багато в чому залежить від 

правильно обраної цінової стратегії. Відповідно, під ціновою стратегією 

розуміється конкретний напрям дій підприємства відносно ціноутворення з 

метою досягнення певної мети в конкретній ринковій ситуації впродовж 

конкретного періоду. 

Цінова стратегіє виступає посередником між споживачем і виробником. 

Від ефективності обраної стратегії залежить майбутній розвиток підприємства.  
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У процесі конкурентної боротьби цінова стратегія допомагає не втратити 

ринкової рівноваги і ринкової ніші. Тому її формування та реалізація має 

велике значення і відноситься до ключового розділу управлінських дій.  

Цінова стратегія має сприяти досягненню певних цілей підприємства, які 

поділяються на три групи: 

 фінансові, що ґрунтуються на прибутку (досягнення максимального 

прибутку, отримання задовільного або визначеного прибутку, швидке 

отримання готівки тощо); 

 збутові, що ґрунтуються на цілях інтенсифікації чи екстенсифікації 

збуту (зростання реалізації, максимізація частки ринку, ефективна реалізація 

нового товару тощо); 

  ситуаційні, що ґрунтуються на цілях збереження чи створення для 

підприємства більш прийнятних умов діяльності (запобігання небажаних дій 

уряду країни, що приймає, мінімізація наслідків діяльності конкурентів, 

стимулювання зацікавленості учасників каналів розподілення, стабілізація цін, і 

запобігання виникненню «цінової війни» тощо) [2, с. 144]. 

Невід’ємним та першочерговим бажанням кожного підприємця – є вихід 

на міжнародний ринок. Адже вихід на міжнародний ринок відкриває нові 

можливості для підприємства. Задля того, аби підібрати вдалий підхід для 

цього, потрібно розуміти сутність та особливості цінових  стратегій на тому ж 

міжнародному ринку. 

Розглянемо види цінових стратегій на міжнародному ринку більш 

детально. У таблиці 1 представлено види цінових стратегій на міжнародному 

ринку залежно від цілей фірми.  

 Таблиця 1  Види цінових стратегій залежно від цілей фірми на 

міжнародному ринку 

Стратегія Ціль стратегії Суть стратегії 

Проникнення  Вихід на новий ринок  Ціни нижче  від цін конкурентів  

«Зняття вершків» Презентація нового товару  Встановлення максимальної ціни  

Відкрита цінова 

війна  

Захист позицій  Зниження цін  

Встановлення 

«прихованої 

знижки» 

Захист позицій  Підвищення якості за умови збереження 

півня ціни  
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Продовждення таблиці 1 

Доступних цін  Швидка компенсація 

витрат  

Встановлення невисокої ціни в 

розрахунку на обсяги продажів  

Цільових цін Задовільна компенсація 

витрат  

Встановлення ціни, яка забезпечить 

стабільність на два-три роки  

Збиткового лідера  Стимулювання 

комплексної закупівлі 

Низька ціна на основний товар, а висока 

на супутні  

Розроблено автором на основі [6,7] 

 

Відповідно, існує сім основних цінових стратегій, які різняться суттю та 

цілю застосування. В той же час, на міжнародному ринку існують субстратегії, 

особливості яких залежать від відношення «ціна якість». Різновиди 

субстратегій щодо показників «ціна-якість» представлено у таблиці 2. 

Таблиця 2  Цінові субстратегій щодо показників «ціна-якість» 

Якість Ціна 

Висока Середня Низька 

Висока  Високих 

демонстративних цін 

Глибокого 

проникнення на ринок  

Підвищення важливості 

товару  

Середня  Підвищеної ціни  Середнього рівня  Доброякісного 

проникнення  

Низька  Пограбування  Показного блиску  Низької (збутової) 

Розроблено автором на основі [6,7] 

 

Аналізуючи таблицю 2, варто зазначити, що зв’язок ціни та якості  це 

концепція, згідно з якою споживачі впевнені, що високі ціни забезпечують 

високу якість, а низькі ціни  низьку якість товару чи послуги. Кожний 

міжнародний ринок має свої характеристики залежності «ціна якість».  

У міжнародному ціноутворенні існує певна послідовність дій, що є 

підґрунтям для вибору цінової стратегії. На всі етапи цього процесу впливає 

велика сукупність внутрішніх (частка ринку, прибуток, елементи marketing 

mix), товарних (стадія життєвого циклу, товари субститути, чинники товару), 

ринкових (споживачі, уряд, торговельні бар’єри) чинників та чинники 

зовнішнього середовища (конкуренція й макроекономічний стан). 
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Зазначимо, що вибір цінової стратегії є елементом  процесу 

ціноутворення. Відтак, до послідовності дій щодо ціноутворення відносяться: 

 визначення цільового ринку (сегмента міжнародного ринку); 

 аналіз сприйняття торговельної марки; 

 критичний аналіз інших елементів маркетингового комплексу (товар, 

просування, канали розподілення); 

 формування загальної  політики ціноутворення; 

 визнання цілей ціноутворення; 

 дослідження обмежень; 

 вибір методу розрахунку ціни; 

 формування цінової стратегії; 

 встановлення ціни; 

 реалізація цінової стратегії [3,  349 С.]. 

Останнім елементом у послідовності ціноутворення на міжнародному 

ринку є реалізація цінової стратегії, яка базується на використання окремо та в 

комбінації таки інструментів: 

 встановлення стандартних або змінних цін; 

 використання єдиних або гнучких цін; 

 застосування округлених та неокругнених цін; 

 використання залежності «ціна-якість»; 

 застосування адаптивних інструментів [6]. 

Особливості вибору цінової стратегії на  міжнародному ринку такі самі, 

як і на вітчизняних. Необхідно послідовно врахувати витрати, цінову 

чутливість покупців та поведінку конкурентів. 

Під час вибору цінової стратегі варто звернути увагу на те, що ціни мають 

швидко реагувати на кон’юнктуру ринку, адже зміна ціни відбувається швидше 

зміни технологічного процесу. Розвиток збутового сервісу впливає на цінову 

стратегію, як і сприйняття ціни покупцем [7].  
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Також важливими елементами є: податкове законодавство (податок на 

прибутки), розподіл прибутків, інфляційні процеси, ступінь участі на ринку, 

логістична складова.  

Питання податкового законодавства дійсно є надзвичайно важливим. 

Адже якщо рівень оподаткування в обох країнах відрізняється, проблема 

полягає в тому, в якій країні вигідніше продавати. Також варто дослідити як 

співвідносяться податки на прибуток в обох країнах,  визначити правила 

вивезення прибутків, а також якою є небезпека інфляції. Особливо варто 

врахувати позицію податкових та митних служб [6]. Усі ці фактори вливають 

на вибір цінової стратегії підприємства на міжнародному ринку.  

Перед остаточним рішенням щодо вибору цінової стратегії, виходячи зі 

специфіки конкретного підприємства, зважити на вплив чинників зовнішнього 

середовища: цінові політики реалізаторів енергоносіїв, транспортних 

підприємств, постачальників сировини, окремі біржові показники, умови 

зовнішньої торгівлі, валютні курси, цінові стратегії конкурентів. 

Узагальнюючи вищезазначене, варто зазначити, що вибір цінової 

стратегії відбувається із дотриманням принципів, які умовно можна поділити на 

дві групи:  

1. Принципи зовнішнього середовища: гнучкість цінової стратегії; 

інструмент конкурентної боротьби;  відповідність чинному законодавству.  

2. Принципи внутрішнього середовища: взаємозв’язок з маркетинговою 

стратегією; взаємозв’язок з інвестиційною та фінансовою стратегіями; 

взаємозв’язок з якістю товару (послуги) [1, 4 С.]. 

На основі проведеного дослідження, констатуємо, що обираючи цінову 

стратегію для конкретного підприємства доцільно підбирати інструменти, 

виходячи з аналізу усіх факторів  впливу. Відтак, можна виокремити наступні 

етапи формування цінової стратегії:  

 І етап: аналіз товару. 

 ІІ етап: аналіз цілі.  

 ІІІ етап: аналіз поведінки суб’єкта господарювання. 
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Зазначимо, що станом на тепер, більшість як великих, так і малих 

українських компаній вважають, що найзручніший спосіб швидкого збільшення 

грошових надходжень і прибутків – це підвищення цін. Компанії бажають 

здійснювати пошук і залучення найбільш прибуткових клієнтів, тобто 

вибирають так звану стратегію «зняття вершків». Підвищення цін залишається 

найпривабливішим методом ціноутворення, навіть якщо частка ринку товару 

при цьому дещо скорочується.  

Висновок. Таким чином, цінова стратегія в умовах ринкової економіки є 

найважливішим економічним параметром, що характеризує діяльність 

підприємства. Правильний вибір та послідовна реалізація глибоко 

обґрунтованої цінової стратегії складають необхідні компоненти успішної 

діяльності комерційного підприємства в жорстких умовах ринкових відносин. 

Нестабільні умови господарювання, ризики, що супроводжують здійснення 

міжнародної діяльності на сучасному етапі розвитку економіки України 

посилюють необхідність побудови ефективної системи ціноутворення та 

правильного вибору цінової стратегії, що стане запорукою успішного розвитку 

підприємства у перспективі. 
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 В УМОВАХ КРИЗИ 

У статті проаналізовано залежність  конкурентоспроможності 

підприємства та  величини його економічного потенціалу. Досліджено 

можливість побудови ефективних, адаптованих  до конкретних умов 

розвитку, виробничих відноси  та механізму управління підприємства. 

 Ключові слова:  економічний потенціал підприємства, складові потенціалу, 

ресурси підприємства. 

Україна потребує серйозного інноваційного оновлення економіки, і в 

цьому необхідно спиратися на малий та середній бізнес. Питання розвитку 

малого та середнього бізнесу мають важливе соціальне значення. Це база для 

посилення підприємницької активності в країні та основа для збільшення 

чисельності середнього класу. Ризиковий характер малого та середнього 

підприємництва, високий рівень залежності від змін підприємницького 

середовища, посилення конкуренції, нестабільність правової та нормативної 

бази, недосконалість інституційного середовища призводять до необхідності 

вирішення проблеми забезпечення його стійкості та економічної безпеки, 

причому не лише в певному часовому інтервалі, а й в стратегічній перспективі. 

Фінансова безпека підприємства є найважливішою складовою економічної 

безпеки.  

Фінансова безпека зумовлює такий стан підприємства, при якому: [2] 

https://library.if.ua/book/54/3927.html
https://buklib.net/books/25558/
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 - рівень безпеки визначається за допомогою кількісних і якісних 

параметрів оцінки;  

- забезпечується захищеність фінансових інтересів підприємства, в 

результаті чого підприємство прагне до фінансової рівноваги, підвищення 

фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності та стабільної діяльності в 

короткостроковому і довгостроковому періоді; 

 - забезпечується достатня фінансова незалежність, гнучкість при 

прийнятті фінансових рішень та задовольняються потреби підприємства у 

фінансових ресурсах для стійкого розширеного відтворення;  

- підприємство здатне протистояти існуючим і виникаючим ризикам за 

умов постійного моніторингу та формування ряду оперативних і контрольних 

заходів.  

Фінансова стійкість є складовою частиною фінансової безпеки 

підприємства, її основою і визначальним фактором. 

 Отже, забезпечення фінансової безпеки може бути тільки на основі 

сталого розвитку підприємства, в якому створені умови для реалізації такого 

фінансового механізму, який здатний адаптуватися до зміни умов зовнішнього 

та внутрішнього середовища.  

Необхідність комплексного підходу до формування фінансової безпеки 

підприємства, що забезпечує захист його фінансових інтересів в процесі 

розвитку, обумовлює її виділення в самостійний об'єкт управління у загальній 

системі фінансового менеджменту. Найважливішою передумовою формування 

системи фінансової безпеки підприємства, поряд із визначенням пріоритетних 

фінансових інтересів, є ідентифікація ризиків їх реалізації. Від того, наскільки у 

повному обсязі визначено склад ризиків (загроз) фінансовим інтересам, 

наскільки точно оцінений рівень інтенсивності їх прояву та можливої шкоди, 

залежить ефективність побудови всієї системи забезпечення фінансової безпеки 

підприємства. Існують різні підходи до класифікації ризиків фінансової 

безпеки.  
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 На основі критичного аналізу існуючої типології ризиків доцільно ввести 

наступну класифікацію ризиків фінансової безпеки стосовно підприємства. Так, 

пропонується класифікувати ризики за ознакою виду діяльності підприємства 

на ризики, які є наслідком операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. 

Такий розподіл дозволить найбільш точно і повно ідентифікувати можливі 

ризики і виділити найбільш пріоритетні з них. Іншим критерієм класифікації 

пропонується застосовувати пріоритетність інтересів власників. Так, за 

пріоритетністю інтересів власників ризики доцільно поділяючи на пріоритетні 

та другорядні. За рівнем впливу на фінансову безпеку підприємства 

пропонуємо класифікувати ризики за такими видами: 

 - фактори ризику 1-го рівня, що безпосередньо впливають на фінансову 

безпеку;  

- фактори ризику 2-го рівня, що впливають на фінансову безпеку через 

економічну безпеку; 

 - фактори ризику 3-го рівня, що впливають на фінансову безпеку через 

загальну безпеку підприємства.  

Розглянута класифікація ризиків (загроз) фінансовим інтересам дозволить 

цілеспрямовано формувати комплекс заходів з управління фінансовою 

безпекою підприємства, зокрема для оцінки її рівня. Таким чином, вивчення 

процесів і тенденцій зародження, загострення і затухання ризиків дозволяє 

створити методологічну базу управління фінансовою безпекою та стійким 

розвитком підприємства у середовищі, що динамічно змінюється із зміцненням 

його конкурентного статусу. Крім попереджувального значення, класифікація 

ризиків дозволяє виділити фактори дестабілізуючого характеру, які за 

джерелом виникнення поділяються на зовнішні та внутрішні. Зовнішні фактори 

впливають на фінансову стійкість і безпеку підприємства із зовнішнього 

середовища. Ці фактори можуть оцінюватися, але непідвладні для управління. 

Внутрішні чинники безпосередньо залежать від ступеня управління діяльністю 

підприємства, схильні до оцінки та управління. Доцільно дотримуватися 

аналогічного підходу до поділу факторів фінансової стійкості і безпеки. Разом з 
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тим, є сенс зупинитися на аналізі чинників, що мают виключно негативний 

вплив і призводять до втрати або зниження рівня фінансової стійкості та 

безпеки підприємств. Зазначені фактори визначаються як дестабілізуючі 

фактори або ризик-фактори.  

З точки зору впливу на фінансову стійкість і безпеку підприємства 

дестабілізуючими внутрішніми факторами є:  

- зниження рівня ліквідності;  

- зниження рівня платоспроможності; 

- зниження рівня рентабельності та ділової активності;  

- втрата фінансової рівноваги;  

- скорочення обсягів продажів;  

- скорочення обсягів виробництва і інші.  

Ступінь впливу зазначених факторів на фінансову стійкість і безпеку 

підприємства залежить не лише від співвідношення безпосередньо 

вищеназваних чинників, але і від інтенсивності впливу ризиків (загроз) 

фінансовим інтересам підприємства. Дестабілізуючі фактори зовнішнього 

середовища можуть бути поділені на економічні, правові та техногенні. Таким 

чином, дестабілізуючий фактор, або ризик-фактор, сприймається як рушійна 

сила негативного впливу, що визначає характер ризику фінансової безпеки. 

Ризик-фактор генерує виникнення ризику; ризик, в свою чергу, визначає 

ймовірність прояву загроз і небезпек. Малі та середні підприємства відчувають 

особливі складнощі в своєму становленні і розвитку, зокрема: брак власних 

коштів для розвитку бізнесу, ускладнені процедури кредитування, відсутність 

фінансового планування, недосконалість нормативно-правової бази, що 

регулює діяльність малих і середніх виробничих підприємств. Все 

вищезазначене зумовлює необхідність виділити суттєві особливості 

підприємств малого та середнього бізнесу для подальшої деталізації ризиків їх 

фінансової безпеки. Зазначені відмінності дозволяють зробити висновок про 

підвищену вразливість підприємств малого та середнього бізнесу до ризику їх 

фінансової безпеки.  
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З урахуванням особливостей і ролі малих і середніх підприємств виділені 

основні фактори, ризики та ризикоутворюючі фактори, що несуть загрози їх 

фінансовій безпеці. А саме: - для факторів ризику 1-го рівня, що безпосередньо 

впливають на фінансову безпеку характерні такі ризикоутворюючі фактори: - 

нестача інвестицій і фінансових ресурсів - відсутність резервів - труднощі в 

процесі отримання кредитів - відсутність можливості отримання знижок при 

закупівлі внаслідок невеликих обсягів діяльності - низький рівень ведення 

бухгалтерського обліку - відсутність фінансового планування; - для факторів 

ризику 2-го рівня, що впливають на фінансову безпеку через економічну 

безпеку характерні такі ризикоутворюючі фактори: - обмежений ринок - 

відсутність доступу до інформації про стан ринку - нестача економічно 

обґрунтованих програм і проектів - складність системи оподаткування; - для 

факторів ризику 3-го рівня, що впливають на фінансову безпеку через загальну 

безпеку підприємства характерні такі ризикоутворюючі фактори: - високий 

рівень конкуренції з великими підприємствами - неефективне управління 

персоналом - обмежені способи найму і відбору персоналу - високий рівень 

плинності кадрів - нечітке документування трудових відносин - різнопланові 

функції керівника - відсутність можливості навчання персоналу - слабкий 

рівень технічної оснащеності - недосконалість нормативно - правової бази. 

Вказані ризикоутворюючі фактори призводять до виникнення таких загроз: 

ризик неплатежу з боку контрагентів; ризик втрати ліквідності; ризик втрати 

платоспроможності; ризик втрати фінансової рівноваги; ризик скорочення 

обсягів продажів в результаті порушення договірних зобов'язань; ризик 

зниження попиту на продукцію з боку основних споживачів; Ризик скорочення 

обсягів продажів і недоотримання прибутку в результаті високої конкуренції; 

ризик втрати професійних кадрів; ризик виникнення втрат внаслідок обставин 

непереборної сили; ризик втрати дохідності бізнесу в результаті зниження рівня 

репутації фірми; ризик скорочення обсягів виробництва в результаті 

використання застарілого обладнання; ризик зниження прибутку в результаті 

підвищення цін на матеріали; ризик виникнення додаткових витрат в результаті 

зміни законодавства.  
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Таким чином, названі фактори, ризики, небезпеки і загрози фінансової 

безпеки малих та середніх підприємств виділяють їх в сферу особливо 

актуальних фінансових проблем сучасної економіки. Разом з тим, кожне мале 

або середнє підприємство працює в специфічних умовах конкретних ринків, 

має свої особливості, і, відповідно, потребує гнучких способах реагування на 

загрози фінансовим інтересам, легко адаптуються до нових нестандартним 

ситуаціям. Ігнорування суб'єктами малого і середнього підприємництва оцінки, 

моніторингу та діагностики своєї фінансової безпеки може призвести до 

незворотних наслідків. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства 

передбачає вибір критеріїв оцінки, системи індикаторів, які її характеризують, і 

самих методичних підходів до визначення рівня фінансової безпеки. 

Індикатори, які використовуються для оцінки рівня фінансової безпеки 

підприємства включають:  

- показники платоспроможності;  

- показники фінансової стійкості; 

- показники ділової активності;  

- показники рентабельності;  

- показники розвитку підприємства.  

Доцільно визначати індикатор як показник фінансового стану підприємства, що 

має граничне значення і розраховується з метою оцінки фінансової безпеки 

підприємства. Так, розрахунок індикаторів фінансової безпеки проводиться за 

умови їх обов'язкового порівняння з граничними значеннями. Під граничними 

значеннями розуміються граничні величини індикаторів, недотримання значень 

яких призводить до фінансової нестійкості, перешкоджає нормальному ходу 

розвитку різних елементів відтворення, призводить до формування негативних, 

руйнівних тенденцій. Отже, сутність фінансової безпеки суб’єктів підприємства 

полягає в його здатності самостійно розробляти і проводити фінансову 

стратегію, в умовах невизначеного конкурентного середовища. Головна умова 

фінансової безпеки підприємства - здатність протистояти існуючим і 

виникаючим небезпекам і загрозам, які прагнуть завдати фінансових збитків 

підприємству. 
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УДК  351.746 

Нікіта Тютюр 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ 

Досвід розвинених країн показує, що малий бізнес відіграє велику роль в 

економіці, його розвиток впливає на економічний розвиток, на насичення ринку 

товарами належної якості, на створення нових додаткових робочих місць, 

тобто вирішує багато економічних, соціальних та інших проблем.  
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Ключові слова: міжнародна діяльність, інновації, стратегія, стратегічний 

пріоритет, міжнародний досвід. 

Для забезпечення ефективної міжнародної діяльності підприємства, 

ключовим аспектом є забезпечення інноваційного розвитку останнього. За 

таких обставин, найголовнішою залишається умова для інноваційного розвитку 

будь-якого підприємства – усвідомлення необхідності інновацій з боку 

керівництва та внутрішня готовність до їх впровадження. Дослідження проблем 

інноваційного розвитку економіки є дуже актуальним і своєчасним питанням. 

Створення цінності для споживачів зараз неможливо без використання 

інновацій.  

За даними Boston Consulting Group, близько 90% керівників компаній 

характеризують інновації як стратегічний пріоритет свого розвитку. На 

важливість інновацій вказують науковці та практики для всіх галузей 

економіки, роль яких постійно зростає.  

Загалом в таких екстремальних умовах, в яких країна перебуває сьогодні, 

інноваційна діяльність є, мабуть, основним напрямком розвитку як окремих 

підприємств, так і економіки в цілому. 

Конкурентоспроможність є основною характеристикою ринкової позиції 

підприємства, яка свідчить про його здатність обмежувати діяльність 

конкурентів і досягати певних конкурентних цілей. 

У сучасних економічних умовах варто підвищувати економічне зростання 

регіонів за рахунок переважного використання інтенсивних факторів, до яких, 

безумовно, належать інноваційні процеси, здатні забезпечити зростання 

конкурентоспроможності вітчизняних компаній, підвищити основні 

макроекономічні показники, підвищити рівень життя населення в 

довгостроковій перспективі. 

При цьому проблема формування інноваційної економіки знаходиться не 

тільки і не стільки в технологічному вимірі, скільки в ціннісно-інституційній 

площині.  
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Інноваційну економіку варто характеризувати як сукупність 

взаємопов’язаних і взаємодіючих структур (великі та малі підприємства, 

інкубатори, науково-дослідні лабораторії, технопарки, університети тощо), які 

виробляють та комерціалізують нові знання та технології, надані сукупністю 

економічних, соціальних та правові інститутів природи і мають власні традиції, 

норми та особливості культури.  

Формування інноваційної економіки передбачає «розробку» нової 

ідеології, яка буде інноваційно орієнтована і стосуватиметься суспільства в 

цілому. Інноваційна економіка, що характеризується провідним значенням 

інноваційної діяльності науки і виробництва, зростанням науково-технічного 

виробництва, наукомістких технологій, інтелектуалізацією факторів 

виробництва, що формують новий технологічний шлях інновацій.  

Щодо категорійного ряду, то варто зазначити наступне.  

У сучасній науці існують дві традиції використання категоріального 

апарату при дослідженні проблем інноваційної економіки. З одного боку, існує 

традиція використання суто «інноваційних» категорій, таких як «інноваційний 

процес», «інноваційна діяльність», «інноваційна сфера», «інноваційний 

проект», «інноваційна програма» та ін. 

З іншого – не менш популярний підхід, застосований на прийнятті 

різноякісних категорій «ринок інноваційної продукції», «інноваційне 

виховання», «інноваційне мислення»,  «інноваційні ресурси», «інноваційний 

потенціал», «інноваційне ядро», «управління компетентністю», «економіка 

знань», «інноваційна освіта», «інноваційна компетентність», «інноваційний 

ризик» та інші.  

Ці підходи відображають, на нашу думку, два головні напрямки 

дослідження інноваційної економіки – переважно прикладної та теоретичний, 

які розвиваються дещо відокремлено один від одного. Зовнішнім проявом 

інноваційної економіки є підвищення витрат та вкладень у дослідно-

конструкторські та науково-дослідні розробки.  

У сукупності категорій інноваційної економіки важливе місце займає 

інноваційний процес, який має складну структуру та послідовність реалізації, 

що відзначається вченими в різних публікаціях.  
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У ринковій економіці знання не впроваджуються, а купуються, хоч термін 

«впровадження» часто застосовується у визначеннях інноваційного процесу, 

наслідком якого є інноваційний розвиток. 

 Інноваційний розвиток – це не тільки процес перетворення ідей у новий 

продукт, а й процес створення ідей та творчого їх супроводу та реалізації, тобто 

включає повний інноваційний цикл від ідеї до впровадження економіки. 

Багатьма дослідниками та нормативними актами, що регулюють 

інноваційну діяльність, даються формулювання, що за змістом відображають 

те, що «інновація є результатом інноваційної діяльності», а «інноваційна 

діяльність – являють собою роботу зі створення, впровадженню та розвитку 

інновацій».  

На різних рівнях управління економікою є основою менеджменту 

інноваційної діяльності є функції планування, мотивації та контролю. 

Вихідною є функція планування, яка включає розробку стратегією розвитку, 

узгодження ресурсних можливостей та наявного чи потенційного попиту над 

ринком. 

 Цікаво, що найчастіше в економічній літературі різноманітні види 

діяльності підприємства перераховуються авторами у випадковому порядку, без 

будь-якої стрункої систематизації, у своїй термінологія носить усталений 

характер. Частина вищезазначених назв видів діяльності промислового 

підприємства є синонімами, як, наприклад, поточна, операційна та основна 

діяльність, деякі визначення мають різне тлумачення у різному контексті, одні 

види діяльності ширші і можуть включати інші, більше вузькі. 

 Деякі види діяльності можуть бути віднесені до різних груп відповідно 

до різних критеріїв.  

Інноваційною діяльністю в принципі може бути будь-яка діяльність, що 

носить інноваційний характер або генерує інноваційний результат. Найчастіше 

види діяльності підприємства так тісно переплітаються між собою, що їх важко 

роз'єднати, тому виникають комбіновані назви, наприклад, науково-виробнича, 

фінансово-господарська діяльність.  
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Управлінська діяльність, у свою чергу, пронизує всі види діяльності, 

об'єднуючи їх та задаючи їм цілеспрямованість, якісну та кількісну 

визначеність. Аналогічно логістична діяльність проходить через всі етапи 

підготовки, виробництва та збуту продукції.  

Глобальні проблем світу показані з позиції антисистеми або системи, яка 

має негативну базу системності у структурних складових, культурних та 

генетичних підґрунтях, її концептуальне бачення щодо дослідження пандемії 

встановлюють такі  принципи:  історичність,  комплементарність,  

компаративність  (Lukanova, 2019). Під час карантинних умов з’являються 

критика та спірні моменти щодо запровадження  дистанційного  навчання  в  

освітніх  закладах.  Однак, це не змусило освітян відмовитися від традиційного 

навчання, але дозволило поступово перейти до альтернативної змішаної 

системи навчання. Протягом усього карантину все ж освітні заклади зуміли 

налаштуватися на дистанційне навчання, нова хвиля розвитку  і оволодіння 

соціальними платформи стали невід’ємною складовою в житті населення 

всього світу. 
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Глобалізаційні процеси, що відбуваються у світі здійснюють вагомий 

вплив на розвиток не тільки світового господарства, а й підприємств будь-якої 

держави. Глобалізація призвела до інтеграційних процесів та лібералізації 

міждержавних відносин, що призвело до спрощення обміну результатами 

національних господарств, внаслідок чого відбувається уніфікація діяльності 

традиційних суб'єктів господарювання, підвищення продуктивності праці та 

конкурентоспроможності. Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів 

господарювання передбачає можливість отримання ними певних економічного 

зиску завдяки міжнародним діловим відносинам, перевагам міжнародного 

поділу праці тощо. Варто зазначити, що європейський вектор розвитку України, 

відкриває перед вітчизняними підприємцями нові можливості для розвитку у на 

прямі зовнішньоекономічної діяльності [2].  

Проблеми та перешкоди активізації зовнішньоекономічної діяльності 

вітчизняних підприємств є предметом дискусій та наукових публікацій 

багатьох вітчизняних вчених-економістів. Так, серед вітчизняних науковців 

слід відмітити праці О. Амоші, В. Бойка, А. Гальчинський, В. Гейця, С. 

Дем'яненка, А. Кандиби, С. Кваші, Л. Ліпич, А. Мокія, А. Осадчук, Д. Пуд рик, 

П. Саблука, С. Соколенко, Л. Черчик, В. Щербак та ін. Проте, віддаючи 

належне науковому доробку у цій площині та незважаючи на значну кількість 

досліджень та публікацій присвячених проблемам активізації 

зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств, недостатньо 

розробленими залишають ся питання активізації зовнішньоекономічної 

діяльності вітчизняних підприємств у сучасних умовах розвитку 

світогосподарського комплексу. Необхідно зазначити, що зовнішньоекономічна 

діяльності підприємства представляє собою окремий вид господарських 

відносин, котрий базується на виробничій інтеграції та кооперації, діяльністю 

на міжнародних ринках товарів та послуг, здійсненням імпортних та 

експортних операцій [1]. Головна форма прояву таких відносин між окремими 
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підприємствами полягає у складанні та дотриманні угод між партнерами з 

різних країн, таке співробітництво дає підприємцям можливість користуватися 

перевагами міжнародної кооперації, що в свою чергу стимулює їх активний 

розвиток. Ступінь залучення підприємств у зовнішньоекономічну діяльність, з 

одного боку, є індикатором розвитку національної економіки та її стабільності в 

цілому, а з іншого, рівня підтримки державою такої діяльності, що 

проявляється у регуляторних нормах її правового поля. Сальдо платіжного 

балансу України станом у 2019 р. також було від'ємним і становило 5,8 млрд 

дол. США [3]. Але на сьогоднішній день існує багато різного роду перешкод 

щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними 

підприємствами. Так, вивчення літературних джерел а практика 

господарювання вітчизняних підприємств дало змогу окреслити таке коло 

існуючих перешкод розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних 

підприємств: 

 недосконалість державного регулювання у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності;  

 непрофесійні дії органів виконавчої влади та існуюча корупція;  

 низький рівень конкурентоспроможності продукції вітчизняних 

підприємств, що призводить до того, що більшість продукції вітчизняних 

підприємств має сировинний характер;  

 нестабільна політична ситуація, що супроводжується негативними 

соціально-економічними явищами;  

 нестабільність валютного курсу національної грошової одиниці; 

 моральна та фізична зношеність більшої частини виробничих засобів 

вітчизняних підприємств тощо.  

Окреслений спектр існуючих проблем та перешкод розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств вимагає негайного 

вирішення, що має включати за провадження інноваційних кроків з приводу 

активізації зовнішньоекономічної діяльності в Україні, що відкрило б 

можливості для якісно нового рівня відносин з іноземними партнерами. До 
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першочергових заходів слід віднести: по-перше, поліпшення рівня 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності на кожному окремому 

підприємстві. Будь-яке підприємство передусім повинне провести ґрунтовний 

аналіз ринкового середовища тієї країни, на ринок якої підприємство має намір 

увійти. Це передбачає врахування усіх без винятку юридичних обмежень та 

специфічних норм як власної, так і іноземної держави. Зазначимо, що в процесі 

виходу підприємства на зовнішні ринки необхідно враховувати ряд факторів, 

надзвичайно актуальних у наш час — соціокультурні фактори, асиметрію 

інформації та опортунізм. І якщо перші можливо виявити і врахувати, то 

останні вчасно виявити і передбачити буває неможливо [4]. Для прикладу, 

плануючи вихід на ринки Європейського Союзу потрібно розуміти той факт, 

що наразі європейська економіка має свої невирішені проблеми, котрі чинять 

негативний вплив на українського товаровиробника, діяльність якого 

орієнтованого виключно на європейські ринки збуту. Сьогодні перед 

європейською економікою постає ряд викликів: постійна терористична загроза 

з боку Ісламської держави, неконтрольована міграція з Близького Сходу, 

стабілізація курсу євро та багато інших проблем, котрі зачіпають не лише 

економічну складову, а й політичну та соціальну [4].  

Навіть попри ухвалену між ЄС та Україною зону вільної торгівлі між 

державами, в країнах-членах ЄС все ще активно застосовуються тарифні та 

нетарифні бар'єри для захисту власного виробника, що значно ускладнює вихід 

українським підприємцям на ринки Європейського Союзу. 

 По-друге, підтримка підприємництва з боку державної влади. 

Найголовнішим кроком у бік підтримки цього сектору економіки має стати 

скасування ряду непотрібних бюрократичних процедур, введення повноцінного 

електронного документообігу та спрощення адміністративних процедур для 

реєстрації власного бізнесу.  

По-третє, створення ефективної державної політики у сфері 

промисловості, що передбачає перехід країни від сировинного типу економіки 

до держави, що виробляє якісну продукцію з високою доданою вартістю.  
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По-четверте, застосування вітчизняними підприємствами світових 

стандартів управління якістю продукції задля підвищення рівня 

конкурентоспроможності власної продукції. Наприклад, більшість зарубіжних 

виробників користуються міжнародними стандартами якості ISO, популярними 

також є концепція загального управління якістю — TQM, Кайзен- менеджмент 

та ін. [4]. 

 По-п'яте, диверсифікація поставок енергоносіїв у географічній структурі 

українського імпорту задля посилення власної енергонезалежності та 

енергетичної безпеки держави. По-шосте, активна співпраця зі світовими 

науково-технічними центрами у ЄС, Японії та США, для покращення та 

використання власного науково-технічного потенціалу та впровадженню 

передових розробок у виробництво.  

По-сьоме, запровадження з боку держави протекціоністських заходів, які 

дозволять забезпечити належну конкурентоспроможність національних 

підприємств, а саме: 

 — застосування методів нетарифного регулювання для захисту 

внутрішнього ринку товарів та послуг;  

— заохочення розвитку виробництва високотехнологічної продукції та 

наукомістких галузей;  

— державна підтримка підприємств, шляхом надання ліцензій, патентів 

та субсидій на виробництво сучасної технологічної продукції;  

— проведення протекціоністських заходів щодо вітчизняних експортерів 

для мінімізації фінансових та політичних ризиків;  

— створення державних програм страхування експортних кредитів [5]. У 

разі втілення вищеперерахованих змін у економічне життя держави, суб'єкти 

зовнішньоекономічної діяльності зможуть отримати ряд переваг, що дозволить 

активізувати власну комерційну діяльність на європейських ринках та 

забезпечити довіру з боку іноземних контрагентів. До того ж, успішне 

провадження зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними суб'єктами 

господарювання дасть можливість збалансувати базові макроекономічні 

показники, що в свою чергу сприятиме економічному розвитку держави. 
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Отже, в процесі дослідження даної теми було проаналізовано ступінь 

ефективності ведення зовнішньоекономічної діяльності українськими 

підприємствами в умовах недосконалості правового поля та загальної 

економічної нестабільності. Визначено основні проблеми, з якими стикаються 

суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що формуються на 

макроекономічному рівні та їх вплив на бізнес-середовище функціонування 

підприємств. Це дозволило запропонувати ряд ефективних кроків з активізації 

вітчизняними підприємствами власної зовнішньоекономічної діяльності 

(заходи щодо підвищення рівня ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

на кожному окремому підприємстві, а також щодо застосування вітчизняними 

підприємствами світових стандартів управління якістю продукції задля 

підвищення рівня конкурентоспроможності продукції) та заходів з підтримки 

державою цього виду діяльності (підтримка підприємництва з боку державної 

влади; створення ефективної державної політики у сфері промисловості, що 

передбачає перехід країни від сировинного типу економіки; диверсифікація 

поставок енергоносіїв у географічній структурі українського імпорту задля 

посилення власної енергонезалежності та енергетичної безпеки держави; 

активізація співпраці зі світовими науково-технічними центрами розвинених 

країн світу; запровадження з боку держави протекціоністських заходів, які 

дозволять забезпечити належну конкурентоспроможність національних 

підприємств). Подальших досліджень вимагає запровадження запропонованих 

заходів для активізації зовнішньоекономічної діяльності на вітчизняних 

підприємствах. 
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В статті розглянуто основні стратегії економічної діяльності, які 

використовуються  міжнародними компаніями на сучасному етапі, 

проаналізовані їх недоліки та переваги. Розроблено узагальнену систему 

класифікації стратегій господарської діяльності міжнародних компаній. 
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управління, диверсифікація. 

Будь-яке підприємство хоче мати  змогу постійно покращувати свою діяльність, 

будучи кращим за конкурентів, в умовах, які пропонує сучасне середовище. 

Бенчмаркінг використовується для досягнення цієї мети. 

Потрібно відмітити, що за останні десять років бенчмаркінг входить до 

найпопулярніших інструментів управління і став визнаним та ефективним 

методом для бізнесового покращення. Це дає змогу зрозуміти, що питання 

бенчмаркінгу приваблює науковців та висвітлюється в їх працях. Американські 

вчені  Р. Кемп, Ф. Котлер та Г. Ватсон перші почали досліджувати бенчмаркінг. 

Питанням бенчмаркінгу займались такі російські вчені: Бабина О. Є., 

Балабанова І.Т., Виханський О. Є., Михайлова А.Л., Соловйова Ю.М. 2; 3; 4 . 

Бенчмаркінг активно застосовується у провідних компаніях США, Японії та 

Західної Європи в логістиці, маркетингу, управлінні персоналом, фінансовому 

http://smida.gov.ua/
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менеджменті, тощо, аналізуючи практику використання бенчмаркінгу. 

Програми бенчмаркінгу розвиваються при державній підтримці у Японії та 

США. Вважається, що економіка виграє вцілому завдяки такому обміну 

досвідом.  

Створена мережа організацій, які проводять спеціальні дослідження, 

відслідковують та колекціонують «найкращі практики», державні програми 

розвитку бенчмаркінгу, існують «клуби» для пошуку партнерів з бенчмаркінгу, 

Інтернет-портали, за допомогою яких можна порівнювати себе з іншими 

компаніями з метою розвитку бенчмаркінгу в цих країнах. 

Для підприємств України застосування бенчмаркунгу є новим напрямком 

удосконалення свої діяльності. 

До факторів, які перешкоджають впровадженню процесу бенчмаркінгу у 

практику українських підприємств належать: 

1. Помилкове розуміння призначення бенчмаркінгу та інструментарію. 

Відсутність обізнаності керівної ланки вітчизняних підприємств з даним 

управлінським інструментом, недостатня поінформованість стосовно засобів, 

які використаються в процесі його проведення є результатом упередженого 

ставлення до новітньої методики. По цих причинах бенчмаркінг сприймається 

як вираження недобросовісної конкуренції чи промислова розвідка. Насправді  

ж між ними очевидна різниця: бенчмаркінг – це спосіб аналізу чужого досвіду, 

який не являє собою комерційну таємницю. 

2. Неможливість здійснення досвіду провідних західних суб’єктів 

господарювання із досвідом українських підприємств. Деякі українські 

підприємці пробували купувати звіти за результатами проведеного 

бенчмаркінгу у американських і європейських компаній. Втім, через 

неподібність умов, а також складності в адаптації, більша частина серед них 

лише втратила час і кошти на комунікації і на покупку самого звіту. В Україні 

обмін досвідом можливий, найчастіше, через особисті зв’язки і спілкуванню 

між співробітниками окремих компаній. Часто, це відбувається  на різних 

виставках, семінарах або конференціях. 
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3. Недостовірність звітної інформації. Похибка в кожному кількісному 

дослідженні становить 15-20%. Недоліки вітчизняної системи фінансової 

звітності і присутні схеми мінімізації оподатковуваних доходів викликають 

побоювання, що інформація потрапить до рук конкурентів або податкових 

органів і настороженість підприємств.[8] Через це, достовірність інформації 

підлягає великому сумніву. Натомість, з боку закордонних фахівців 

простежується  непорозуміння потреби приховування інформації, оскільки 

вони рахують подібне дослідження самоаналізом. 

4. Відсутність належних методик управління. Керівництво підприємства не 

здатне нормально сприймати необхідність впровадження досвіду передових 

підприємст через добровільний обмін інформацією, оскільки не використовує 

методик менеджменту під час ходу основних бізнес-процесів. 

5. Відсутність державної підтримки. В США, Японії  і в інших країнах 

програми бенчмаркінгу досягають розвитку за державної підтримки, оскільки 

виграє економіка країни в цілому внаслідок такого обміну досвідом. 

Завдяки вивченню методології застосування бенчмаркінгу стало можливим 

формулювання проблеми та ймовірність запропонувати заходи стосовно 

ефективного впровадження цих знань на вітчизняних підприємствах. 

По-перше, потрібно створити середовище, яке зможе забезпечувати 

поширення та обмін знаннями про новітні досягнення. Внутрішні корпоративні 

мережі і сайти можуть стати найбільш поширеним механізмом для створення 

такого середовища. Набори програмних засобів для бенчмаркінгу, включаючи 

навчання по його проведенню, електронні довідники, допоміжні методи 

виконання окремих операцій,широка номенклатура програмного забезпечення 

індивідуального і коллективного користування, швидко стануть 

загальноприйнятими засобами для електронного бенчмаркінгу. 

По-друге, нашим підприємствам для здійснення та вивчення новітнього 

досвіду необхідно об’єднуватись з іншими підприємствами: консорціумами, 

професійними об’єднаннями, центрами бенчмаркінгу. 
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По-третє, внутрішні корпоративні мережі дадуть можливість взаємодії та 

спілкуванню працівників всередині підприємств, а утворення спеціальних, 

безпечних зовнішніх мереж колективного користування допоможе координації 

зусиль визначених, віддалених один від одного організацій-партнерів при 

здійсненні бенчмаркінгових досліджень. 

По-четверте, знання провідних підприємств може слугувати невичерпним 

джерелом ідей, проте повне копіювання інших підходів не беручи до уваги свої 

власні особливості є найбільш важливою помилкою. [1] 

Отже, вітчизняні підприємства повинні стати рушійною силою в створенні 

системи бенчмаркінгу в Україні. Скоро Україна буде мати можливість 

приєднатися до Глобальної мережі бенчмаркінгу для збільшення ефективності 

функціонування вітчизняних організацій, а точніше зниження їх витрат на 

виготовлення одиниці продукції і збільшення її конкурентоспроможності. 

Здійснене дослідження дало змогу з’ясувати, що бенчмаркінг можна 

характеризувати у двох аспектах: як вивчення й застосування успішного 

досвіду інших у себе в організації; як порівняння своїх показників з 

показниками інших організацій: конкурентами й організаціями-лідерами. Три 

фази класичного процесу бенчмаркінгу виокремлюються внаслідок аналізу 

інформації з даного питання: підготовчий період, аналіз і впровадження. 

Активне використання бенчмаркінгу провідними компаніями світу 

підтверджують розглянуті статистичні дані. В рейтингу підприємств, які 

використовують технології бенчмаркінгу, першу трійку представляють три 

великі компанії з США, в яких програми бенчмаркінгу розвиваються за 

державної підтримки. В Україні розвитку бенчмаркінгу, на жаль, 

перешкоджають певні причини, серед яких: відсутність належних методик 

управління, недостовірність звітної інформації, помилкове розуміння 

призначення бенчмаркінгу. 

Проте наявні проблеми можна вирішити створивши середовище, що 

забезпечуватиме обмін і розповсюдження знаннями про передові досягнення, 

розвитку мережі професійних об’єднань, центрів бенчмаркінгу, консорціумів. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МIЖНAРOДНОГО ТУРИЗМУ  

ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 

У стaттi дoслiдженo стaн мiжнaрoднoгo туризму пiд чaс пaндемiї COVID-19. 

Визнaченo екoнoмiчнi нaслiдки пaндемiї COVID-19 нa мiжнaрoдний туризм. 

Oкресленo сценaрiї зaпoбiгaння негaтивнoму впливу пaндемiї нa екoнoмiчну 

ситуaцiю в крaїнi, a тaкoж рoзглянутo пoлiтичнi iнiцiaтиви щoдo рoзрoблення 

зaхoдiв iз вiднoвлення туризму, oргaнiзaцiї безперебiйних пoдoрoжей тa 

вiднoвлення дoвiри як ключoвoгo прioритету для крaїн, кoтрi пiдтримують 

пoдoрoжi тa туризм. 

Ключові слова: туризм, мiжнaрoдний туризм, пaндемiя COVID-19. 

Туризм є oдним з сектoрiв який рoзвивaється нaйбiльш стaбiльнo i 

стaнoвить oснoву екoнoмiки бaгaтьoх рoзвинених крaїн свiту тaкрaїн, щo 

рoзвивaються. В зв’язку з швидкими темпaми зрoстaння свiтoвий туризм 

визнaний екoнoмiчним фенoменoм ХХ стoлiття. Прoтягoм бaгaтьoх рoкiв 

туризм незмiннo дoвoдив свoю стiйкiсть i здaтнiсть не тiльки «прихoдити в 

себе» пiсля екoнoмiчних криз, a й сприяти бiльш ширoкoму екoнoмiчнoму i 

сoцiaльнoму вiднoвленню.Пaндемiя COVID-19 нaйсильнiше вдaрилa пo 

туристичнoї iндустрiї в усьoму свiтi.  

Кoжнa крaїнa свiту нaмaгaється пiдтримaти туристичний сектoр, 

впрoвaджуючи прoгрaми пiдтримки бiзнесу тa збереження рoбoчих мiсць. Як 

пoкaзує дoсвiдминулoгo, нaйвaжливiшу рoль у вирoбленнi ефективних зaхoдiв 

у вiдпoвiдь нa сoцiaльнi тa екoнoмiчнi виклики вiдiгрaє кoнструктивний i 

безперервний сoцiaльний дiaлoг мiж урядaми тa сoцiaльними пaртнерaми.  
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Прoблемaтику дoслiдження рoзвитку туристичнoї сфери в Укрaїнi 

висвiтленo у прaцях вiтчизняних вчених: O.O. Бейдикa, Л.С. Гринiв,                               

В.Г. Гуляєвa, М.I. Дoлiшньoгo, В. Ф.  Кифякa, В.С. Крaвцiвa, М.П. Мaльськoї, 

O.I. Мiлaшoвськoї, М.П. Aфaнaсьєв, O.O. Любiцевa, В.Ф. Кифяк тa iн. 

Oкремими aспектaми рoзвитку мiжнaрoднoгo туризму зaймaлись i 

предстaвники Вoлинськoї нaукoвoї шкoли: A.В. Вaвринюк, O.М. Гусєвa,                  

Н.Н. Кoцaн, Н.П. Луцишин, П.В. Луцишин, В.O. Пaтiйчук, В.В. Ядoщук. При 

цьoму, у прaцях згaдaних вчених мaйже вiдсутнi дoслiдження, щo дaють 

всебiчний i глибoкий aнaлiз мiжнaрoднoгo туризму i йoгo нaпрямiв у цiлoму. 

Метoю дaнoгo дoслiдження є oбгрунтувaння oсoбливoстей рoзвитку 

мiжнaрoднoгo туризму пiд чaс пaндемiї COVID-19. 

Мiжнaрoдний туризм – це бaгaтoгрaнне явище, щo oхoплює екoнoмiчнi, 

сoцiaльнi, культурнi тa екoлoгiчнi aспекти i тiснo пoєднується з бaгaтьмa 

гaлузями екoнoмiки Через це сaме мiжнaрoднoму туризму нaлежить знaчне 

мiсце у сoцiaльнo-екoнoмiчнoму життi крaїн i нaрoдiв. Мiжнaрoдний туризм 

визнaчaється як вaжливий нaпрям мiжнaрoднoгo спiврoбiтництвa в кoнкретнiй 

дiяльнoстi нa oснoвi пoвaги нaцioнaльнoї культури тa iстoрiї кoжнoгo нaрoду тa 

oснoвних iнтересiв кoжнoї крaїни [2, с. 112].  

Дo мiжнaрoднoгo туризму нaлежaть: виїзний туризм – пoдoрoжi грoмaдян 

Укрaїни тa oсiб, якi пoстiйнo прoживaють нa теритoрiї Укрaїни, дo iншoї 

крaїни; в’їзний туризм – пoдoрoжi в межaх Укрaїни oсiб, якi пoстiйнo не 

прoживaють нa її теритoрiї. 

Мiжнaрoднi туристи пiд чaс пoдoрoжi крaїнoю, якa їх приймaє, витрaчaють 

нa туристичнi зaняття кoшти, зaрoбленi нa бaтькiвщинi. Тaке явище нaзивaють 

туристичний експoрт, aбo aктивний туризм, a для екoнoмiки крaїни, з якoї 

вивoзять кoшти i викoристoвують їх нa фiнaнсувaння туристичних дiй в iнших 

крaїнaх – нaзивaють туристичний iмпoрт, aбo пaсивний туризм. 

Слiд зaувaжити, щo мiжнaрoдний туризм є oдним з нaйбiльш 

пoстрaждaлих в результaтi пoширення  пaндемiї COVID-19 серед iнших 

сектoрiв лoбaльнoї екoнoмiки. Введення в кoжнiй держaвi жoрстких сaнiтaрних 
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oбмежень нa пoдoрoжi, вiдклaдaння сезoну вiдпoчинку, зaкриття кoрдoнiв 

зумoвилo рiзке скoрoчення пoпиту нa хaрaктернi i супутнi туристичнi пoслуги, 

a тaкoж визнaчилo негaтивнi тенденцiї рoзвитку мiжнaрoднoгo туризму в 

цiлoму. Введенi oбмеження iстoтнo вплинули нa зaгaльну динaмiку пoкaзникiв 

гoспoдaрювaння суб’єктiв туристичнoї дiяльнoстi, a тaкoж привели дo знaчних 

oбсягiв збиткiв, чимaлo лiквiдoвaних пiдприємств нa ринку туристичних пoслуг 

[1, с. 56]. 

Пaндемiя кoрoнaвiрусу спричинилa безпрецедентну кризу в туристичнiй 

екoнoмiцi свiту. У зв'язку з рiзким пaдiнням екoнoмiчнoї aктивнoстi прaцiвники 

туристичнoгo сектoру зiткнулися з кaтaстрoфiчним скoрoченням рoбoчoгo чaсу 

тa втрaтoю рoбoти. 

Прoтиепiдемiчнi зaхoди, вжитi в рaмкaх прoтидiї пoширенню 

кoрoнaвiрусу, серйoзнo oбмежили перемiщення людей нaвiть в межaх крaїн, де 

вoни живуть, не кaжучи вже прo зaкoрдoннi пoїздки. З пoчaткoм кaрaнтинних 

зaхoдiв, oбмеження нa пoїздки, пoв'язaнi з COVID-19, дiяли у бiльшoстi крaїн 

свiту. 1червня 2020 рoку 156 урядiв пoвнiстю зaкрили свoї кoрдoни для 

мiжнaрoднoгo туризму. Це стaлo причинoю пaдiння дoхoдiв в сферi туризму, як 

в'їзнoгo, тaк i внутрiшньoгo [5]. 

Туристичнi кoмпaнiї були зaкритi oдними з перших. Бiльшiсть гoтелiв, 

рестoрaнiв, туристичних oб'єктiв були зaкритi в пiк кризи, a фестивaлi тa зaхoди 

були скaсoвaнi aбo перенесенi. Туристичнi кoмпaнiї тaкoж є oдними з oстaннiх, 

хтo вiднoвив дiяльнiсть, i нaвiть пiсля вiднoвлення рoбoти, їм все oднo 

дoвoдиться зaстoсoвувaти сувoрi медичнi прoтoкoли тa зaхoди стримувaння, щo 

oзнaчaє, щo вoни мoжуть прaцювaти лише з oбмеженими мoжливoстями. 

Кризa COVID-19 стaлa величезним шoкoм для туристичнoї екoнoмiки, 

сильнo вплинувши нa зaсoби дo iснувaння людей, гaлузi, регioни тa бiзнес. 

Oскiльки пaндемiя прoдoвжує рoзвивaтися, усi її нaслiдки ще дoсi не мoжуть 

бути oбрaхoвaнi тa врaхoвaнi. Oднaк пoвернення дo "звичaйнoгo бiзнесу" 

мaлoймoвiрне. Пoлiтикaм пoтрiбнo буде вчитися нa кризi, щoб пoбудувaти 

сильнiшу, стiйку туристичну екoнoмiку нa мaйбутнє. Незвaжaючи нa те, щo ще 

рaнo гoвoрити з будь-якoю впевненiстю, якими це будуть, виклaденo ряд 

пoчaткoвих урoкiв: 
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Кризa булa зaкликoм дo дiй урядiв усiх рiвнiв, щoб скooрдинoвaнo 

реaгувaти, тa пiдкреслилa вaжливiсть пiдхoдiв iнтегрoвaнoї туристичнoї 

пoлiтики для пiдтримки вiднoвлення. Нaдaння цiлеспрямoвaнoї тa дoступнoї 

пiдтримки якoмoгa швидше тa ефективнiше для врaзливих туристичних 

пiдприємств, рoбiтникiв тa туристiв мaє тa зaлишaється нaдзвичaйнo вaжливим. 

Уряд нa всiх рiвнях тa привaтний сектoр пoвиннi бути крaще пiдгoтoвленi 

тa мaти здaтнiсть швидкo реaгувaти тa aдaптувaтися. Це вимaгaє бiльш нaдiйнoї 

oцiнки ризикiв тa мехaнiзмiв реaгувaння нa кризи, a тaкoж бiльш тiснoї 

кooрдинaцiї – нa мiсцевoму, нaцioнaльнoму тa мiжнaрoднoму рiвнях. 

Зaбезпечення чiткoстi пoлiтики тa вжиття зaхoдiв для oбмеження 

невизнaченoстi (нaскiльки це мoжливo) буде вирiшaльним для пiдтримки 

вiднoвлення туризму. Перспективи туристичнoї екoнoмiки зaлишaються 

нaдзвичaйнo невизнaченими, a впевненiсть у бiзнесi тa пoдoрoжaх зaзнaлa 

великoгo удaру. Чiткa кoмунiкaцiя, чiткo рoзрoбленa iнфoрмaцiйнa пoлiтикa тa 

чiткiсть епiдемioлoгiчних критерiїв будуть oсoбливo вaжливi тaм, де iснує 

пoтребa змiнити oбмеження нa пoдoрoжi тa зaхoди стримувaння у вiдпoвiдь нa 

спaлaхи вiрусiв тa змiну сaнiтaрнoї ситуaцiї [42]. 

Кризa - це мoжливiсть, щo бувaє рaз у життi, якa спoнукaє рухaтись дo 

бiльш спрaведливих, бiльш стiйких тa стaлих (сoцio-екoлoгo-екoнoмiчних) 

мoделей рoзвитку туризму. Пaндемiя знoву виявилa структурнi недoлiки в 

системi туризму тa врaзливiсть дo зoвнiшнiх пoтрясiнь. Iснує нaгaльнa пoтребa 

диверсифiкувaти тa змiцнити стiйкiсть туристичнoї екoнoмiки, крaще 

пiдгoтувaтися дo мaйбутнiх пoтрясiнь, усунути дaвнi структурнi слaбкoстi тa 

зaoхoтити цифрoвi, низькoвуглецевi перетвoрення, якi будуть неoбхiднi для 

перехoду дo бiльш сильних, спрaведливих тa iнших стiйкi мoделi рoзвитку 

туризму [6]. 

У нaйближчoму мaйбутньoму перед прaцiвникaми в сферi туризму стoїть 

бaгaтo зaвдaнь. Oснoвнa з них – вiднoвлення в’їзнoгo туризму в нaшу крaїну 

пiсля сaмoiзoляцiї. Oднiєю iз зaпрoпoнoвaних зaхoдiв туризму є пoм’якшення 

вiзoвoгo режиму, нa думку aгентствa, пoсприяє притoку туристiв з-зa кoрдoну. 
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Бaгaтo турoперaтoрiв i iншi фaхiвцi пiдтримують iдею, i думaють, щo 

вiзoвi фoрмaльнoстi зaвжди були прoблемoю для гoстей з-зa кoрдoну. Пiсля 

зaвершення пaндемiї бaгaтo турoперaтoрiв рoблять стaвки нa рoзвитoк 

внутрiшньoгo туризму. Експерти ввaжaють, щo вiднoвлення виїзнoгo туризму 

мoжнa чекaти ще бaгaтo мiсяцiв, тoму слiд придiлити увaгу нoвим нaпрямкaм 

всерединi свoєї крaїни. Дoцiльним в цiй ситуaцiї буде рoзвивaти i прoсувaти 

екoлoгiчнi тури, iндивiдуaльнi сiмейнi пoдoрoжi з рoзмiщенням в фермерських 

будинoчкaх, невеликих пoселеннях. Тaким чинoм, туристи oтримувaтимуть 

бaжaний вiдпoчинoк в умoвaх чaсткoвoї iзoляцiї вiд великoгo скупчення людей 

(нaприклaд, екoaгрoтуризм). Тaкий метoд буде ефективний дo пoвнoї 

нoрмaлiзaцiї ситуaцiї, кoли пoступoвo пoчнуть вiдкривaтися мaсoвi нaпрямки. У 

нинiшнiй ситуaцiї зi знaчними труднoщaми зiткнулися керiвники туристичних 

фiрм. Для них зaрaз вaжливo зрoбити все мoжливе, щoб зaлишитися нa ринку 

туристичних пoслуг, зaзнaвши мiнiмaльнi втрaти. Рoзумiючи це, слiд рoзрoбити 

ряд зaхoдiв, спрямoвaних нa пiдтримку туристичнoї iндустрiї: 

1. Пiдвищення кoнкурентoспрoмoжнoстi тa стiйкoстi (рoзвитoк 

туристичнoї iнфрaструктури тa пiдвищення якoстi пoслуг тa сфери 

oбслугoвувaння, рoзширення туристичних прoдуктiв i ринкiв, прoсувaння 

внутрiшньoгo туризму). 

2. Екoлoгiзaцiя (сприяння стaлoму рoзвитку, рoзвитoк aгрoекoтуризму). 

3. Пoм’якшення сoцiaльнo-екoнoмiчних нaслiдкiв (збереження рoбoчих 

мiсць, змiцнення дoвiри i безпеки, пoдaткoвi пoслaблення, виплaту щoмiсячнoї 

дoпoмoги в рoзмiрi спiврoбiтникaм, якi були вiдпрaвленi у вимушену вiдпустку 

без збереження зaрoбiтнoї плaни, нaдaння мoжливoстi пiдприємствaм oтримaти 

цiльoвий безвiдсoткoвий кредит для виплaт зaрoбiтнoї плaти). 

4. Дiджiтaлiзaцiя (цифрoвiзaцiя турис- тичнoї екoсистеми, ствoрення 

iннoвaцiйних рiшень, iнвестицiї в цифрoвiзaцiю). 

5. Кooрдинaцiя тa мiжнaрoдне пaртнерствo для трaнсфoрмaцiї сектoрa i 

дoсягнення цiлей стaлoгo рoзвитку [3]. 

Тaким чинoм, зaгoстрення епiдемioлoгiчнoї ситуaцiї в свiтi пiд чaс пaндемiї 
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COVID-19 призвелo дo рiзкoгo скoрoчення пoпиту нa туристичнi пoслуги, 

введення жoрстких сaнiтaрних oбмежень нa вiдвiдувaння туристичних 

дестинaцiй, a тaкoж дo oбмеження функцioнувaння пiдприємств сфери рoзвaг i 

вiдпoчинку, грoмaдськoгo трaнспoрту, сфери гoстиннo-рестoрaннoгo бiзнесу. В 

результaтi вiдбулoся рiзке скoрoчення кiлькoстi мiжнaрoдних туристичних 

пoтoкiв i oбсягу дoхoдiв вiд мiжнaрoднoгo туризму дo держaвних 

бюджетiв. Дoтримaння медичних тa сaнiтaрнo-епiдемioлoгiчних рекoмендaцiй, 

сaмoдисциплiнa i сaмooргaнiзaцiя, aдмiнiструвaння тa упрaвлiння знaннями 

сприятимуть прискoренoму вихoду туристичнoї гaлузi з кризи, вiднoвлення 

функцioнувaння туристичних пiдприємств в умoвaх пaндемiї COVID-19, 

зaпoбiгaння пoширенню епiдемiчнoї ситуaцiї тa iнфекцiйних зaхвoрювaнь серед 

туристiв i ширoких верств нaселення, вiднoвленню функцioнувaння 

мiжнaрoднoгo туризму нa якiснo нoвих сервiсних тa iнфoрмaцiйних принципaх. 
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Одним з основних інструментів управління підприємством, що визначають 

ефективність його діяльності є бізнес-план. Оволодіння технікою бізнес-

планування стає актуальним завданням. Підприємства повинні чітко уявляти 

потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових та 

інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, а також вміти чітко 

розраховувати ефективність використання ресурсів у процесі роботи. 

Ключові слова: бізнес-план, бізнес-планування, функції бізнес-плану, критерії 

бізнес-плану, завдання, методи. 

Загальносвітова практика бізнес-планування є областю, в якій 

взаємопов'язані менеджмент, планування, макроекономіка, маркетинг, 

фінансовий і економічний аналіз, соціальна і особистісна психологія, 

системний аналіз, високі технології та інші. За кордоном бізнес-планування 

давно стало окремою галуззю людських знань, в якій є свої напрямки, школи, 

багаторічні напрацювання, теоретичні та практичні методики. Ефективне 

використання цих знань дозволяє успішно організовувати новий і розширювати 

діючий бізнес, виробляти цілі організації, способи досягнення цих цілей, 

мінімізувати ризики бізнесу. 

У ринковій економіці існує безліч визначень бізнес-плану.  

Бізнес-план охоплює практично всі функціональні напрями підприємства, 

починаючи від детального опису технології бізнес-проєкта і закінчуючи 

ґрунтовними фінансовими розрахунками ефективності господарювання. Тому 

його розробка і подальший контроль реалізації значно сприяють як 

підвищенню ефективності, так і зниженню ризиків у започаткуванні нових 

напрямів підприємницької діяльності.  
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Важливо зауважити, що бізнес-план, на відміну від інших планових 

документів підприємства, стосується:  

1) планування започаткування та реалізації окремого бізнес-проєкта 

підприємства;  

2) планування окремих напрямів, видів економічної діяльності чи 

створення окремого стратегічного підрозділу підприємства;  

3) обґрунтування перспективних напрямів розвитку 

господарськофінансової діяльності суб’єкта господарювання [3].  

Роль бізнес-плану для підприємства полягає в тому, що цей документ 

виконує сукупність цілей, узагальнених за зовнішньою та внутрішньою 

функціями:  

Критерії, яким повинен відповідати бізнес-план:  

- корисність – інформація в бізнес-плані повинна бути не тільки повна, але 

й корисна. Не має бути зайвої інформації, щоб не заважати сприйняттю бізнес-

ідеї;  

- повнота – в бізнес-план повинні міститись всі необхідні розділи, які 

якомога повніше відображені у бізнес-ідеї, тобто містити найзмістовнішу 

інформацію, яка потрібна потенційному інвестору для того, щоб прийняти 

позитивне рішення, щодо інвестування нашого бізнеспроекту;  

- реальність та достовірність – бізнес-план має містити в собі теперішню, 

достовірну інформацію, не припустимо навмисно викривляти параметри для 

підвищення привабливості бізнес-проекту;  

- нейтральність – у бізнес-плані повинні бути максимально неупереджено 

відображені всі переваги і недоліки, особливості бізнес-ідеї;  

- гнучкість – має постійно корегуватися бізнес-план (з якомога меншими 

трудовитратами), оскільки відбуваються постійні зміни у навколишньому 

середовищі;  

- прозорість – бізнес-план має бути написаний об’єктивно, послідовно, 

аргументовано та логічно, аби бізнес-партнери чи потенційні інвестори могли 

легко прочитати, вникнути та прослідити обґрунтування його критеріїв, 

параметрів та висновків;  
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- зрозумілість – бізнес-план має бути написаний зрозумілою мовою, 

використовуючи прийняту термінологію – це одна із найважливіших вимог;  

- контролювання – бізнес-план дозволяє відслідковувати, щоб були 

дотримані терміни виконання робіт, поставок, обсягів виробництва та 

реалізації, а також аби фактичні показники відповідали плановим (інструмент 

контролю), і все це за допомогою системи показників;  

- наочність - використовувати графічне зображення для того, щоб наочно 

відобразити отримані результати;  

- компактність і структурованість – оптимальний обсяг має бути не вище 

35-50, а інформація має бути розділена та згрупована по розділам, без помилок і 

повторів [1]. 

Розумно розроблений бізнес-план дає змогу ефективно розвивати 

підприємницьку діяльність, знаходити інвесторів, партнерів і кредитні ресурси;  

такий план використовується для підвищення ефективності управління 

підприємством і прогнозування діяльності та надає змогу розв’язувати наступні 

завдання: 

1) обґрунтовувати економічну доцільність нових напрямів розвитку; 

2) розраховувати необхідні ресурси для здійснення процесу, а також 

очікувані результати діяльності, насам перед обсяги продажу, прибуток, 

прибуток на капітал; 

3) визначати джерела фінансування обраної стратегії, тобто способів 

концентрації фінансових ресурсів; 

4) добирати працівників, що реалізовуватимуть даний план [4]. 

В умовах ринку нереально домогтися стабільного успіху в бізнесі, якщо не 

планувати ефективно його розвитку, що не акумулювати постійно інформацію 

про власні стан і перспективи, про стан цільових ринків, положенні на них 

конкурентів та інші. 

Необхідно не тільки точно представляти свої потреби на перспективу в 

матеріальних, трудових, інтелектуальних, фінансових ресурсах, а й передбачати 

джерела їх отримання, вміти виявляти ефективність використання ресурсів в 

процесі роботи підприємства. 
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Перш, при наявності державного управління, планування було суто 

централізованим, на частку підприємств залишалося лише виконання завдань і 

планів, що надходили зверху. 

Сьогодні більшість комерційних фірм не має офіційно прийнятих планів, 

немає і необхідного механізму планування: різного роду норм, нормативів і т. 

Д. Планування підміняється різного роду рішеннями власника про тих чи інших 

напрямках господарської діяльності, які, як правило, розраховані на 

найближчий період часу і не передбачають орієнтацію на перспективу. 

Ухвалення різного роду поточних рішень, навіть найбільш своєчасних, не 

замінює планування, яке в порівнянні з прийняттям рішень являє собою 

управлінську діяльність набагато більш високого порядку. 

Таким чином, бізнес-планування – це специфічна сфера ділових 

технологій, що є невід'ємною частиною будь-якого бізнесу, засіб залучення 

зовнішнього капіталу й підвищення ефективності бізнесу. 

Для успішної організації бізнес-планування в комерційної організації 

необхідна наявність чотирьох обов'язкових умов (компонентів), які тісно 

пов'язані між собою і складають інфраструктуру процесу бізнес-планування 

комерційної організації. 

По-перше, комерційна організація повинна мати у своєму розпорядженні 

відповідної методологічної та методичної базою розробки, контролю та аналізу 

виконання бізнес-плану, а працівники фінансово-економічних служб повинні 

бути досить кваліфіковані, щоб вміти застосовувати цю методологію на 

практиці. Методологічна і методична база складання, контролю та виконання 

бізнес-плану утворює аналітичний блок (або компонент) процесу фінансового 

планування. 

По-друге, для того щоб розробляти фінансові плани, потрібна внутрішня 

інформація про діяльність підприємства і зовнішня інформація. 

По-третє, процес бізнес-планування завжди реалізується через відповідні 

організаційну структуру і систему управління, що становлять організаційний 

блок процесу. Поняття організаційної структури містить у собі кількість і 
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функції служб апарату управління, в чиї обов'язки входять розробка, контроль і 

аналіз бізнес-плану комерційної організації, сукупність структурних 

підрозділів, які відповідальні за виконання бізнес-плану. 

По-четверте, в процесі фінансового планування та контролю відбувається 

реєстрація і обробка великих масивів інформації. Програмно-технічні засоби, 

що використовуються в процесі фінансового планування та контролю, 

складають програмно-технічний блок системи фінансового планування 

Планування реалізації бізнес-проекту і складання бюджету включають такі 

основні завдання: 

1) визначення типу робочих завдань в фірмі і поза нею; 

2) визначення логічної послідовності подій в робочих завданнях; 

3) підготовку графіка реалізації завдань; 

4) визначення ресурсів для вирішення завдань; 

5) підготовку бюджету реалізації і потоків коштів, які забезпечать фінансування 

бізнес-плану; 

6) документування всіх даних реалізації бізнес-проекту. 

Розробка бізнес-плану може здійснюватись одним з двох способів. 

 на основі стандартизованих таблиць з встановленою структурою 

розділів бізнес-плану чи відповіді на визначений перелік питань. 

 індивідуального творчого підходу до розробки та написання бізнес-

плану, що повною мірою відповідає вимогам його авторів – власників або 

керівників підприємства. 

До базових методологічних принципів розробки бізнес-плану відносять й 

принцип науковості. Відтак, всі розрахунки, які проводяться у межах 

структурних частин цього документу, повинні базуватись на відповідних 

методах і методології планування фінансово-економічних показників. Зокрема 

основними методами та їх характеристиками є: 

Отже, бізнес-планування - самостійний вид планової діяльності, що 

включає: ситуаційний аналіз зовнішнього середовища, постановку цілей, 

реалізацію процесу планування та просування результатів на ринку капіталів. 

Бізнес-план - це необхідний в ринкових умовах документ, який описує всі 

основні аспекти майбутнього комерційного підприємства. 
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АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Обґрунтовано методичні підходи до прогнозованої оцінки експортного 

потенціалу підприємства з урахуванням підвищення його 

конкурентоспроможності. Визначено чинники, що перешкоджають розвитку 

експортного потенціалу та знижують конкурентоспроможність українських 

підприємств на світовому ринку.  

Ключові слова: експорт; потенціал; підприємство; оцінка; методичне 

забезпечення. 

Внаслідок глобалізації та зростання економічної взаємозалежності 

економік різних держав, суб’єкти господарювання вже не можуть ефективно та 

якісно розвиватися лише у рамках однієї країни. Відбувається глобалізація 

ринків товарів та послуг, активне переміщення факторів виробництва та 

продуктів споживання. Обсяги та склад експортних потоків кожної країни 

залежать від експортного потенціалу окремих підприємств. Значні обсяги 

експорту свідчать, що товари, вироблені в країні, користуються попитом на 

зовнішньому ринку, а країна приймає активну участь у світовій торгівлі.  

https://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2019/11/vestnik_snt_2017_2.pdf
https://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2019/11/vestnik_snt_2017_2.pdf
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40640
http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/7830/1/zb020520.pdf
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Сьогодні, в умовах глобалізації, успішний розвиток підприємства 

неможливий без аналізу його можливостей на зовнішньому ринку, оцінки 

конкурентоспроможності власної продукції та виробничого потенціалу в 

цілому. Тому, вихід підприємства на зовнішній ринок може бути здійснений 

лише після проведення ґрунтовного аналізу його експортного потенціалу.  

З метою забезпечення ефективного управління експортним потенціалом 

підприємства необхідно чітко визначити що слід розуміти на підприємстві під 

терміном «управління» та що являє собою об’єкт управління - «експортний 

потенціал підприємства».  

В академічному тлумачному словнику української мови слово «управляти» 

трактується як виконувати, завершувати роботу чи справу, спрямовувати 

діяльність чого-небудь (рух, хід, роботу тощо), впливати на стан чи розвиток 

об’єкту, процесу чи явища [82, с. 469]. Водночас, словосполучення «управління 

підприємством» роз’яснюється, як «... сукупність взаємопов’язаних процесів 

планування, організації та контролю, які забезпечують формування і 

досягнення цілей підприємства» [49, с. ЗО].  

Окрім того, слово «управління» у англомовних джерелах має три основні 

синонімічні варіанти перекладу - «management», «administration» та 

«governance». Зокрема, «management» означає організацію та координацію 

ділової активності на досягнення визначених цілей, «administration» - процес 

тлумачення та впровадження політики, встановленої радою директорів фірми.  

В економічному онлайн-словнику «BusinessDictionary.com» перші два  

варіанти перекладу є взаємозамінні: «management» - організація та 

координація ділової активності на досягнення визначених цілей, 

«administration» - процес тлумачення та впровадження політики, встановленої 

радою директорів фірми. «Governance» з англійської перекладається, як «... 

набір політик, ролей, зон відповідальності та процесів що встановлюються на 

підприємстві для керування, спрямування та контролювання задля досягнення 

ділових цілей» [1].  

Управління підприємством ж, по-англійські - «business management», 

означає у перекладі - діяльність з керування компанією, така як контроль, 

керівництво, моніторинг, організація, планування [3].  
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Окрім слова «управління» потрібно також з’ясувати й значення поняття 

«потенціал». Так, власне слово «потенціал» має латинське походження від 

слова «potential», яке означає «приховані можливості», що у господарській 

діяльності означає сукупність засобів, які можуть бути використані за певних 

умов у відповідній діяльності [43, с.216]. У зарубіжній науковій літературі - 

американській та західноєвропейській, для визначення потенціалу загалом та 

експортного потенціалу підприємства зокрема застосовують такі поняття, як 

«потенційні можливості фірми» та «можливості експортування».  

Для визначення поняття «управління експортним потенціалом 

підприємства» науковці використовують різні підходи: ресурсний, 

функціональний, системний.  

На думку Дружкіної М. А., яка є прихильником системного підходу, під 

управлінням експортним потенціалом підприємства слід розуміти відповідну 

систему, на вході до якої є весь масив даних про теперішні та перспективні 

зовнішньоекономічні зв’язки підприємства, що ретельно обробляються, 

враховуючи мету експортної діяльності та існуючі обмеження, для отримання 

управлінського рішення на виході, у вигляді програми заходів з вдосконалення 

окремого питання розвитку експортного потенціалу. Волкодавова О. В., яка для 

визначення категорії «управління експортного потенціалу підприємства» 

використовує функціональний підхід, розглядає управління експортним 

потенціалом підприємства як вплив виробничого колективу на досягнення 

оптимальних результатів при здійсненні експортної діяльності підприємства за 

оптимального використання наявних ресурсів. При цьому, виділяється декілька 

взаємопов’язаних зовнішніх та внутрішніх рівнів управління експортним 

потенціалом промислового підприємства. 

Манін П. В., який використовує системний підхід у тлумаченні 

«управління експортного потенціалу підприємства», вважає, що управління 

експортним потенціалом полягає у ефективному використанні матеріальних, 

трудових, фінансових, інформаційних, організаційних ресурсів та методів 

економічного стимулювання, за допомогою чого досягається найбільш 

оптимальний результат від експортно-маркетингової діяльності.  
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Найбільш доцільним для формування системи управління потенціалом 

підприємства серед вищенаведених, на наш погляд, є функціональний підхід, в 

якому координація процесів управління потенціалом проводиться на підставі 

оцінки й аналізу потенціалу підприємства. Водночас, наведені визначення 

поняття «управління потенціалом підприємства» не достатньо враховують 

вплив факторів зовнішнього середовища, які не залежить від діяльності самого 

підприємства.  

Для визначення тлумачення «експортний потенціал підприємства» у 

науковій літературі також розрізняють різні підходи, серед яких виділяються 

наступні: компаративний, ресурсний, системний.  

В основі компаративного підходу лежить теорії конкурентний переваг, яка 

розроблена М.Портером, та відповідно до якої виявлена  

конкурентоспроможність забезпечує фірмі експортний потенціал у межах 

групи підприємств однієї галузі або фірм, які виготовляють аналогічні товари 

[4]. Основою експортного потенціалу є низка конкурентних переваг, що ними 

володіє підприємство та які формують підґрунтя для експоріноорієнтованої 

діяльності підприємства та активного його включення в систему 

світогосподарських зв’язків. 

Ресурсний підхід ґрунтується на перевагах продуктивності використання 

ресурсів підприємства, тобто він базується на внутрішніх факторах таких як: 

ефективне виробництво, реклама, менеджмент, наявність зареєстрованих 

патентів тощо.  

Наведені підходи визначення експортного потенціалу підприємства мають 

спільний недолік, який полягає у відсутності механізмів оцінки ефективності 

адаптації підприємства до умов постійно змінного зовнішнього середовища.  

На відміну від компаративного та ресурсного, системний підхід 

дослідження експортного потенціалу підприємства ґрунтується на глибокому 

вивченні процесів, що відбуваються у внутрішньому середовищі підприємства 

у тісній його взаємодії із зовнішнім середовищем. Тому, у сучасних умовах 

експортний потенціал підприємства слід розглядати як систему взаємодіючих 
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та взаємопов’язаних елементів та процесів, які здатні забезпечити розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства [6]. З точки зору системного 

підходу експортний потенціал підприємства представляє собою динамічно 

збалансовану систему ресурсів підприємства, за допомогою яких відбувається 

адаптація до вимог цільового зовнішнього ринку та процвітання підприємства.  

Далі розглянемо тлумачення поняття «експортний потенціал 

підприємства», які надавали у своїх роботах різні науковці.  

Н. Тюріна та Є. Шелест визначають експортний потенціал підприємства як 

обсяг конкурентоспроможних ресурсів, які підприємство має або здатне 

створити та спроможне реалізувати на зовнішніх ринках у теперішньому та 

майбутньому часі [2]. При цьому у якості таких ресурсів можуть бути 

територія, земля, корисні копалини, вироблена продукція, наукові розробки, 

висококваліфіковані фахівці тощо. На думку Шелест Є. О., експортний 

потенціал підприємства є інтегрована та динамічна сукупність 

конкурентоспроможних ресурсів, які є у підприємства та які воно може 

створити та реалізувати на зовнішніх ринках зараз та у майбутньому.  

Федонін О.С., Рєпіна І.М. та Олексюк О.І. вважають, що «потенціал» 

відображає сукупність нагромаджених властивостей, які зумовлюють 

можливість до функціонування та розвитку підприємства, та характеризує 

рівень практичного застосування та використання наявних можливостей, а 

також орієнтується на майбутній розвиток.  

Петренко Л.А. розглядає експортний потенціал підприємства як здатність 

до розвитку на світовому ринку через зміну форми, місця та обсягів експортної 

діяльності за оптимального використання внутрішнього та зовнішнього 

економічного потенціалу підприємства [5]. При цьому, у майбутньому поняття 

експортного потенціалу зникне у зв’язку з заміною власне експорту іншими 

формами розвитку підприємства на світовому ринку (переливу капіталу). У 

нинішньому розумінні експортний потенціал підприємства лишиться 

актуальним лише для рекреаційно-оздоровчого бізнесу, добувної 

промисловості та галузей, пов’язаних з агропромисловим комплексом, тобто у 

галузях, які прив’язані до сировини та місцевості [6].  
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Найбільш поширенішими сутнісними ознаками поняття «експортний 

потенціал підприємства», які надають більшість авторів, є: наявні ресурси, що 

реалізуються; наявні ресурси, що не реалізуються, але можуть бути реалізовані 

за певних умов; здатність у перспективі створювати та реалізовувати відповідні 

ресурси. Проте, всі перелічені складові тлумачення поняття «експортний 

потенціал» разом використовуються лише у визначеннях Кириченко О.М. та 

Сєрової Л.П. 
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підхід, інвестиційна привабливість.  

Сучасний стан розвитку України характеризується зростанням економічної 

нестабільності ринку, успадкованою системою директивного прийняття рішень, 

зростанням складності та передбачуваності зовнішнього середовища. В умовах 

інтеграції вітчизняної економіки в міжнародний економічний простір 

спроможність компанії проводити повноцінну конкурентну політику стає 

пріоритетною. Розробка бізнес-стратегії та ідеології неможлива без 

поглибленого вивчення учасників ринку, подібних продуктів, конкурентних 

переваг, впровадження інноваційних процесів у компаніях та залучення 

інвестиційних ресурсів. Усе це підсилює необхідність застосування 

стратегічного підходу до управління та бачення майбутнього розвитку 

компаній. 

Актуальність проблеми підтверджується необхідністю прогнозного 

управління, пов’язаного з розробкою і концептуалізацією уявлень про те, куди 

прямує організація та на які стратегічні цілі вона налаштована. При цьому дуже 

важливою є реорганізація надмірної концентрації та монополізації 

виробництва, удосконалення організаційно-структурних зв'язків, перегляд 

застарілих стратегічних господарських зв'язків і методів управління. 

Метою статті є розгляд актуальних питань реалізації стратегічного підходу 

в управлінні вітчизняними компаніями. 
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Основний внесок у розвиток теорії стратегічного управління зробили 

видатні зарубіжні та вітчизняні вчені, такі як І. Ансофф, П. Друкер, Б. Карлофф, 

Х. Мінцберг, М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон, В. Герасимчук, Л.Є. 

Довгань, Віді Нємцов, С.В. Оборська, С.А. Попова, З. С. Шершньової та ін., але 

це питання не вирішено належним чином і потребує подальшого дослідження. 

З метою підвищення ефективності діяльності підприємств необхідно 

вивчити теоретичні та практичні аспекти реалізації стратегічного підходу до 

управління. Лідери зарубіжного бізнесу мають великий досвід розробки та 

впровадження стратегій, які дозволять їм досягти максимальних результатів. 

Термін «стратегічний менеджмент» вперше з’явився у 60 – 70-х роках. За 

цей час виникла потреба відокремити оперативне управління на найвищому 

рівні від керівництва. Це пов’язано з посиленням конкуренції на ринку через 

зміну бізнес-середовища. Вищий менеджмент повинен був орієнтуватися на 

зовнішнє середовище, появу нових конкурентів, появу на ринку нових товарів 

[1], орієнтуючись на швидке та послідовне реагування на зміни навколишнього 

середовища. 

Таблиця 1 – Підходи до визначення теорії стратегічного управління  

№ 

п/п 

Визначення Автори 

 

1. 

Стратегічне управління – це процес визначення цілей і завдань 

організації та забезпечення взаємовідносин між організацією 

та зовнішнім середовищем, що пов’язане з її внутрішньою 

спроможністю і дозволяє їй приймати зовнішні вимоги. 

 

І.Ансофф [7] 

2. Стратегічне управління як інтелектуальний процес, 

спрямований на виконавців, які проявляють ініціативу не 

лише на фазі мислення, а й на фазі дії. 

Б.Карлоф [8] 

3. Стратегічне управління як безперервний процес розвитку 

компанії, постановка цілей, формулювання стратегії, 

реалізація стратегічного плану з оцінкою діяльності, 

впровадження та корекція стратегій. 

А.А. Томпсон, 

А.Дж. Стрікленд 

[9] 

 

4. 

Стратегічне управління як спосіб лідерства і способи комунікації, 

передачі інформації, прийняття рішень і планування, за 

допомогою яких керівники та керівники вчасно приймають і 

конкретизують рішення, пов’язані з бізнес-цілями; як 

передбачення стратегічного напряму діяльності всіх 

співробітників і організація планів відділів, відповідальних за 

досягнення цілей компанії. 

 

Х.Віссема [11] 
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Продовження таблиці 1 

 

5. 

Стратегічне управління як багатоаспектний формально-

поведінковий процес управління, що допомагає розробити та 

впровадити ефективні стратегії, які допомагають збалансувати 

відносини між організацією, включаючи її частини, і 

зовнішнім середовищем та досягти цілей. 

З.С 

Шершньова,С.В 

Оборська [10] 

 

Стратегічне управління стало частиною практики управління компаніями 

за кордоном з кінця 1960-х років. З 1970-х років напрямок стратегічного 

управління змінився, і в 1980-х роках він став основою для стратегічного 

планування, орієнтованого на оцінку доцільності окремих галузей економічної 

діяльності, які залежать не стільки від поточної ефективності, скільки від 

майбутніх результатів [3]. 

В американських компаніях такі сегменти називаються стратегічними 

економічними зонами. Першим кроком у розробці стратегії компанії є 

визначення відповідних секторів ринку та їх вивчення за межами структури 

компанії та поточної діяльності. Результатом аналізу є оцінка можливостей, які 

може відкрити будь-який конкурент на ринку з точки зору зростання, прибутку, 

стабільності та технології. Другим кроком є рішення про те, як компанія 

збирається конкурувати з іншими в цій галузі. 

 У компаніях США для розробки та реалізації стратегії формується 

адміністративна структура, яка не збігається з організаційною структурою 

компанії. Основною ланкою цієї системи є СЗГ, до складу якої входять 

виробничі відділи за такими ознаками: спільні ринки, єдність і замінність 

продукції; надання коштів на його розробку, виробництво та впровадження; 

наявність профільних порівнянних і потенційних конкурентів. Кількість СЗГ в 

американських компаніях значно менша за кількість виробничих офісів. 

Наприклад, у Westinghouse Electric 110 виробничих потужностей об’єднані в 37 

СЗГ [3]. 

Основними критеріями створення СЗГ в організації є стратегічна 

ефективність розвитку; Ефективне використання технологій; Високий рівень 

рентабельності. Приймаючи рішення про створення СЗГ, спочатку визначте 
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потреби, які необхідно задовольнити, перехід на нові технології, типи клієнтів. 

Різні категорії клієнтів (основні споживачі, промисловість, державні установи) 

часто розглядаються як СЗГ і визначаються зростанням, прибутковістю, 

нестабільністю, факторами успіху. Фактори, що визначають рівень розвитку 

попиту, розмір ринку, купівельну спроможність, торговельні бар'єри, звички 

споживачів, різноманітність конкурентів, конкурентоспроможність, канали 

збуту, державний контроль, нестабільність в країні - економічні, технологічні, 

соціально-політичні. Ці фактори можуть бути дуже різними в різних країнах. 

Однак, якщо показники та очікування майже ідентичні в двох і більше країнах, 

вони вважаються за одну СЗГ [3]. 

Система реалізації стратегічного підходу до управління виникла в 

японських компаніях набагато раніше, ніж в американських і 

західноєвропейських компаніях, і набула значного поширення. Особлива увага 

приділяється розробці цілей, які потім є основою для довгострокового 

планування. Відносини між материнською компанією та її дочірніми та 

афілійованими компаніями відіграють важливу роль у стратегічному управлінні 

японськими компаніями. Зокрема, це стосується визначення цілей розвитку, які 

відрізняються залежно від характеру діяльності дочірніх компаній. Наприклад, 

у філіях і дочірніх підприємствах, орієнтованих на внутрішній ринок, мета з 

точки зору материнської компанії ставиться за такими показниками: продажі, 

прибуток, стійкість, зміцнення престижу бренду. Для філій і дочірніх 

підприємств, орієнтованих на ефективність виробництва, мета в галузях 

ставиться за такими показниками, як продажі, прибуток, стійкість, внесок у 

розвиток країни. Для ресурсоорієнтованих філій загалом – з точки зору 

продажів, прибутків, стійкості, частки ринку. У японських компаніях, які 

успішно працюють, близько 21% продажів нової продукції розвивається за 

останні п’ять років, що дає їм 23% прибутку [3]. 

Таким чином можна встановити прямий зв’язок між реалізацією 

стратегічного підходу та ефективністю менеджменту за кордоном. 

Впровадження стратегічного управління міжнародним бізнесом у вітчизняних 
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компаніях дозволяє гнучко та швидко реагувати на зміни конкурентного 

середовища, орієнтуючись на ці перетворення, забезпечуючи досягнення цілей 

та довгострокове виживання. 

Основна ідея стратегічного управління - розробка та реалізація успішної 

стратегії. Важливою складовою цього процесу є організація команди 

менеджерів-стратегів, які займають унікальні посади та керують компанією в 

цілому. Їхні обов’язки істотно відрізняються від роботи функціональних 

менеджерів, які забезпечують виконання певних бізнес-функцій (персонал, 

постачання, виробництво, збут, обслуговування клієнтів, бухгалтерський 

облік). Все це вимагає достатнього рівня знань, компетенцій та практичного 

досвіду щодо можливостей впровадження передового досвіду та передового 

досвіду стратегічного управління. 

Сьогодні відсутність застосування переваг стратегічного підходу у 

вітчизняних компаніях зумовлена не лише нестабільністю політичної та 

економічної ситуації в країні, а й невідповідністю філософії компанії умовам 

ринку. Наприклад, керівники часто формують погляд на майбутнє, розробляють 

короткострокові рекомендації щодо майбутніх результатів, враховують зміни в 

навколишньому середовищі, часто не встановлюють середньо- та 

довгострокових заходів на майбутнє, відсутня проактивність. Вітчизняні 

компанії переважно використовують короткострокові плани розвитку. Це 

пов’язано з багатьма факторами:  

- відсутністю стратегічного потенціалу фінансування,  

- недосконалістю державної економічної політики тощо. 

- обладнання, технології підприємств мають дуже високий рівень 

зносу, фізично і морально застаріле, що також не сприяє впровадженню 

інноваційних змін [4] 

Причини недосконалості системи стратегічного управління в українських 

компаніях:  

- Незавершений розвиток і довгострокові заходи спрямовані на збереження 

поточного стану компанії та підвищення її ефективності в майбутньому.  
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- Відсутність складності системи стратегічного планування з акцентом на 

короткостроковий вплив і розвиток бізнесу всередині компанії.  

Наслідки стратегічного розвитку корпоративного управління: поглиблення 

системної кризи, а в окремих випадках кризи стратегічного розвитку в 

компаніях, «відгодовування» капіталу, неефективність трудового капіталу, 

технічна відсталість, тощо. [4] 

При цьому важливо враховувати обмеження просування стратегічних 

підходів на вітчизняних підприємствах:  

- Стратегічне управління не дає точної картини майбутнього;  

– Стратегічне управління не можна зводити до конкретних процесів, це 

скоріше філософія, бізнес-ідеологія, і кожен керівник розуміє це по-своєму. Все 

залежить від здатності керівництва компанії генерувати та реалізовувати ідеї;  

- Стратегічне управління вимагає багато часу та ресурсів; Необхідні 

додаткові послуги для постійного моніторингу змін у зовнішньому середовищі 

та розробки гнучких планів;  

- Систематичне управління з використанням неправильної стратегії може 

призвести до негативних наслідків, а іноді навіть провалу бізнесу;  

- Стратегічне управління не є ефективним без конкретного плану реалізації 

та відповідних заходів. 

Отже, стратегічне управління розглядається як керівництво, здатне швидко 

реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього робочого середовища. 

Важливий і людський аспект, адже управлінські рішення приймаються людьми. 

Таким чином, в стратегічно орієнтованій компанії важливе значення має 

стратегічне мислення як основа, принципова установка у діях працівників 

компанії, особливо керівництва; система стратегічного управління з 

використанням раціонального процесу стратегічного планування, що дозволяє 

розробити та використовувати інтегровану систему стратегічного планування; і 

поточні, повсякденні заходи, які підпадають під стратегічні цілі. 
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Розвиток економічних зв’язків між країнами, стрімке зростання масштабу 

процесу глобалізації, збільшення рівня конкуренції на світовому ринку 

потребують від вітчизняних підприємств постійного втілення заходів щодо 

забезпечення розвитку своєї зовнішньоекономічної діяльності. Це обумовлює 

необхідність розробки доцільного в сучасних умовах теоретичного підґрунтя та 

визначення підходів до управління розвитком міжнародної діяльності 

підприємств в умовах невизначеності та не прогнозованості кон’юнктури 

світових ринків, на яких підприємства функціонують. 

Проблеми управління розвитком міжнародної діяльності підприємств 

досліджуються багатьма вітчизняними та іноземними вченими та економістами, 

такими як П. Друкер, Б. Дрейтон, Дж. Майр, І. Марті, О. Вишняк, М. 

Головатий, І. Тюха, Ю. Капітанець, Т. Шталь, Д. Антоненко, А. Басевич, М. 

Подоляна, А. Чачкова, Н. Брюховецька. 

Розвиток бізнесу передбачає сукупність завдань та процесів для розробки 

та реалізації можливостей зростання всередині організацій та становища на 

самому ринку. Він об’єднує сфери бізнесу, комерції та організаційної теорії. 

Розвиток бізнесу – це створення довгострокової цінності для організації за 

рахунок клієнтів, ринків і відносин. «Міжнародний розвиток» відрізняється від 

простого поняття «розвиток». У той час як останнє, у своїй основній формі, 

позначає просто ідею змін у часі, міжнародний розвиток став позначати окрему 

сферу практики, промисловості та досліджень. Зовнішнє середовище є 

першопричиною розвитку будь-якого підприємства. 

Перехід від поточного стану до бажаного здійснюється за допомогою 

механізму управління розвитком. Щоб досягти сталого глобального розвитку 

бізнесу, бізнес-фахівцям часто доводиться знаходити шляхи адаптації до 

культур і суспільств, у яких вони працюють і ведуть бізнес [3].  

Фахівці, які працюють у сфері розвитку міжнародного бізнесу (на відміну 

від внутрішніх чи внутрішньо національних), повинні володіти специфічними 
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навичками, що стосуються країн, де вони працюють. Це включає розуміння 

економіки, історії, культури, законів, ділової практики та моделей торгівлі 

цільової країни. Вони також включають ширше розуміння питань, спільних для 

будь-якої міжнародної діяльності: відрядження, ризик менеджмент, міжнародні 

контракти та переговори тощо. Більшість компаній, які вперше стикаються з 

міжнародною діяльністю, звертаються за допомогою до сторонніх 

консалтингових фірм, які спеціалізуються або на міжкультурній роботі, або в 

певній країні. Деякі уряди також пропонують підтримку в цій сфері своїм 

компаніям, які прагнуть створити робочі місця у своїй країні, сприяючи 

глобальній торгівлі [1, c. 129]. 

Слід підкреслити, що експорт є найпростішою формою міжнародної 

 діяльності і являє собою продаж товарів (послуг) в інші країни. Це історично 

перша і найпоширеніша форма міжнародного бізнесу. В сучасних умовах 

зовнішньоторговельні операції становлять понад 80 % обсягів міжнародної 

діяльності. До того ж експорт є найменш ризикованою, але й найменш 

прибутковою формою міжнародної діяльності [7]. 

Важливі для розвитку міжнародного бізнесу теми включають також етику 

виготовлення продукції, філософію, економіку, політику, маркетинг, 

менеджмент і технології. Фахівці з розвитку міжнародного бізнесу потребують 

знання законів, ліцензування, партнерства, інтелектуальної власності, нових 

технологій, чесної конкуренції, культурних відмінностей, міжнародного 

маркетингу, управління інформацією, управління знаннями, фінансами.  

Інші сучасні підходи до управління, які безпосередньо впливають на 

успішний розвиток міжнародної діяльності підприємства в умовах 

невизначеності, зображені на рисунку 2 [8]. 

Конкретні проекти, які часто доручають спеціалістам із розвитку 

міжнародного бізнесу, включають розробку стратегій злиття/поглинання, 

визначення та перевірку цільових компаній, розробку стратегічного 

обґрунтування транзакцій, забезпечення відповідності нормативним вимогам та 

допомогу у міжкультурних комунікаціях. Реалізація стратегії 
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зовнішньоекономічної діяльності підприємства передбачає розроблення 

сукупності прогнозів для забезпечення керованості та контролю процесу 

функціонування підприємства на зовнішньому ринку, прийнятих ефективних 

рішень, визначення напрямів розвитку. 

За відсутності стратегічного управління підприємством в умовах 

активізації міжнародної діяльності можливе виникнення ряду проблем, серед 

яких наступні [4]: 

– невміння розглядати діяльність підприємства як комплексний процес, де 

оперативні зміни безпосередньо відображаються на стратегічних змінах; 

– втрата правильної виробничо-господарської орієнтації внаслідок слідування 

короткостроковим інтересам; 

– неможливість визначення запитів, інтересів та потреб цільової аудиторії на 

ринку; 

– послаблення або втрата стабільних конкурентних позицій [6]. 

Можна стверджувати, що міжнародна діяльність являє собою сукупність 

ділових операцій, пов’язаних з перетинанням національних кордонів і рухом 

товарів, послуг, капіталів, працівників; трансфером технологій, інформації і 

даних, і навіть керівництво виконавцями. 

Таким чином, в умовах зростаючої конкуренції і постійного пошуку 

найкращої ринкової позиції управління розвитком міжнародної діяльності 

підприємства передбачає розробку і реалізацію стратегічних управлінських 

рішень, орієнтованих на майбутнє і на постійні зміни у зовнішньому і 

внутрішньому середовищі підприємства; характеризуються гнучкістю і 

здатністю забезпечити швидку адаптацію підприємства до постійно змінюваних 

умов ринкового середовища. Складність і багатогранність процесів 

міжнародного розвитку зумовлюють складність у визначенні ефективних 

механізмів реалізації питань розширення в практиці управління. Основними 

питаннями є: зміни в організаційній структурі, розробка стратегії, звітність 

тощо. Тому насамперед, цільовим об'єктом розвитку підприємства має бути 

ефективне управління. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

УПРAВЛIННЯ РИЗИКAМИ В EКСПOРТНIЙ ДIЯЛЬНOСТI 

ПIДПРИЄМСТВA 

У стaттi дoслiджeнo сутнiсть  ризику в дiяльнoстi пiдприємствa. 

Прoaнaлiзoвaнo oсoбливoстi упрaвлiння ризикaми  в eкспoртнiй дiяльнoстiнa 

пiдприємствi. Дoслiджeнo oснoвнi мeтoди мiнiмiзaцiї ризику у сфeрi зoвнiш- 

ньoeкoнoмiчнoї дiяльнoстi. 

Ключові слова: ризик, eкoнoмiчний ризик, oб'єкт ризику, eкспoрт, прoцeс 

упрaвлiння ризикoм. 

 У чaс стрiмкoгo рoзвитку eкoнoмiки вихiд укрaїнських пiд-приємств нa 

зoвнiшнi ринки є нeoбхiдним тa oчeвидним. Тa сьoгoднi eкoнoмiкa Укрaїни 

хaрaктeризується висoкoю ризикoнaсичeнiстю, щo зумoвлeнo рiзними 

фaктoрaми, якi впливaють нa дiяльнiсть вiтчизняних вирoбникiв: 

пoзицioнувaнням нa мiжнaрoднoму ринку, eфeктивнiстю спiвпрaцi з 

iнoзeмними пiдприємствaми, мoжливiстю зaлучeння iнoзeмнoгo iнвeстувaння тa 

iн. Бeзпeрeчнo, пiдприємницькa дiяльнiсть будь-якoгo рoду, a oсoбливo eкспoрт, 

пoв’язaнa з пeвними eкoнoмiчними нeбeзпeкaми. Суб’єкти гoспoдaрювaння 

здiйснюють свoю пiдприємницьку дiяльнiсть нa влaсний ризик. Вiд швидкoстi 

тa eфeктивнoстi дiй кeрiвникiв кoмпaнiй стoсoвнo виявлeння ними 

пiдприємницькoгo ризику ЗEД, oцiнки йoгo нaслiдкiв тa упрaвлiння ним 

зaлeжaть вeличинa прибуткoвoстi тa рiвeнь фiнaнсoвoї стiйкoстi сaмoгo 

суб’єктa гoспoдaрювaння, a тaкoж йoгo рeпутaцiя нa мiжнaрoднoму ринку. 

 Рiзнi aспeкти упрaвлiння ризикaми пiдприємств у цiлoму тa у сфeрi 

зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнoстi зoкрeмa дoслiджувaли тaкi зaрубiжнi 

нaукoвцi, як E. Дeмoдeрeн, Б. Дeвiдсoн, Дж. Кeйнс, Р. Кeплeн, A. Мaршaлл,                  

Ф. Нaйт. Вaжливий внeсoк у рoзвитoк цих прoблeм здiйснили тaкoж вiтчизнянi 

вчeнi: Н.В. Бaйдa, I.O. Блaнк, В.В. Вiтлiнський, М.П. Вoйнaрeнкo,                             
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П.I. Вeрчeнкo, O.I. Гoнчaр, В.М. Грaнaтурoв, I.Ю. Iвчeнкo, O.Є. Кузьмiн,                  

В.В. Лук’янoвa, Н.I. Мaшинa, O.Г. Мeльник, I.М. Михaйлoвськa, В.М. Нижник, 

В.A. Пaляниця, В.В. Стaдник, A.O. Стaрoстiнa, Н.A. Хрущ, Д.A. Штeфaничa тa 

iн. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння oснoвних aспeктiв упрaвлiння 

ризикaми в eкспoртнiй дiяльнoстi пiдприємствa. 

 Eкoнoмiчний ризик – цe  oб’єктивнo-суб’єктивнoю кaтeгoрiєю вирiшeння 

нeвизнaчeнoстi тa двoякoстi в прoцeсi нeминучoгo вибoру, щo пoкaзує мiру 

дoсягнeння пeрeдбaчувaнoгo рeзультaту з урaхувaнням пoстiйних i змiнних 

фaктoрiв тa визнaчaє eтaпи прoцeсу ухвaлeння eфeктивнo oбґрунтoвaнoгo 

упрaвлiнськoгo рiшeння. 

 Oб’єктoм ризику є eкoнoмiчнoю систeмoю, якiй тoчнo нeвiдoмi умoви 

дiяльнoстi й eфeктивнiсть рeзультaтiв. В свoю чeргу, суб’єкт ризику – людинa 

aбo групa людeй, якi зaцiкaвлeнi в пiдсумкoвoму рeзультaтi упрaвлiння 

oб’єктoм тa тi, щo мaють пoвнoвaжeння приймaти рiшeння щoдo визнaчeнoгo 

oб’єктa [4]. 

 Сучaснa ризикoлoгiя рoзглядaє ризик нe тiльки як нeбaжaнe джeрeлo 

нeвизнaчeнoстi пoдiй в мaйбутньoму, a й як рeсурс пoзитивних i прибуткoвих 

мoжливoстeй, тoбтo вiдoкрeмлює двa рiзнoвиди ризикiв: ризик-нeгaтив i ризик-

пoзитив. Вiд пeршoгo пoтрiбнo ухилятись, a нa другий звaжeнo пoгoджувaтись, 

тaк як вiн є джeрeлoм пoтeнцiйнo пoзитивнoгo рeзультaту. Iнoдi ризик 

рoзглядaють у виглядi тривимiрнoї мoдeлi: ризик як шaнс, ризик як 

нeвизнaчeнiсть, ризик як зaгрoзa. У пeршoму випaдку вiн пoтрeбує oптимiзaцiї, 

a в двoх oстaннiх – мiнiмiзaцiї. 

 Упрaвлiння ризикoм - цe прoцeс змeншeння aбo уникнeння збиткiв у рaзi 

ствoрeння aбo нaстaння ризикoвих пoдiй. Мiнiмiзaцiя збитку i знижeння ризику 

- нe aдeквaтнi пoняття. Другe oзнaчaє aбo змeншeння мoжливих збиткiв, aбo 

знижeння ймoвiрнoстi нaстaння нeсприятливих пoдiй. У тoй жe чaс iснують 

рiзнi фiнaнсoвi мeхaнiзми упрaвлiння, нaприклaд, стрaхувaння, якi 

зaбeзпeчують кoмпeнсaцiю шкoди, нiяк нe впливaючи нi нa йoгo рoзмiр, нi нa 

ймoвiрнiсть нaстaння. 
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 У eкспoртнiй дiяльнoстi, як вжe булo вищe зaзнaчeнo, ризики пoв’язувaли 

з нeвизнaчeнiстю, мoжливiстю, вiрoгiднiстю нaстaння нeгaтивнoї пoдiї. Тoму 

ризик у зoвнiшньoeкoнoмiчнiй дiяльнoстi мaшинoбудiвнoгo пiдприємствa, нa 

думку aвтoрa, є eкoнoмiчнoю кaтeгoрiєю, якa хaрaктeризує  нeвизнaчeнiсть, 

мoжливiсть тa вiрoгiднiсть нaстaння нeгaтивнoї пoдiї у прoцeсi здiйснeння 

зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнoстi [4, с.297]. 

 Ризикaми ЗEД пiдприємств мoжнa упрaвляти, тoбтo викoристoвувaти 

рiзнi вимiри, щo дoзвoляють дeякoю мiрoю прoгнoзувaти нaстaння ризикoвoї 

пoдiї i вжити зaхoди пo знижeнню чи зaпoбiгaнню ризику. 

Принципи упрaвлiння ризикaми включaють: 

1. Видiлeння ризикiв, щo нaлeжaть дo пeршoчeргoвoгo вирiшeння. 

Нaйвaжливiшим критeрiєм визнaчeння тaких ризикiв є мoжливий 

мaксимaльний збитoк пo ним. 

2. Oцiнку iмoвiрнoстi нaстaння ризику i рoзмiру мoжливoгo збитку. При 

висoкiй iмoвiрнoстi ризику стрaхувaння нe є нaйкрaщим вaрiaнтoм зaхисту, 

тoму щo стрaхувaння нaйбiльш дoцiльнe, кoли iснує мaлa iмoвiрнiсть 

стрaхoвoї пoдiї i дoсить вeликa iмoвiрнiсть збитку. 

3. Oцiнку пeрeдaчi ризикiв з урaхувaнням спiввiднoшeння мiж стрaхoвoю 

прeмiєю i стрaхoвoю сумoю. Збитoк вiд ризику нe пoтрiбнo приймaти, якщo 

рoзмiр збитку вiднoснo вeликий у пoрiвняннi з зeкoнoмлeнoю прeмiєю [1, с. 79]. 

 Упрaвлiння i ризик - взaємoзaлeжнi кoмпoнeнти eкoнoмiчнoї систeми. 

Пeршe сaмo мoжe виступaти джeрeлoм другoгo. Oсoбливo нaoчнo цe 

прoявилoся нa пoчaткoвoму eтaпi трaнсфoрмaцiї eкoнoмiки: втрaтa її 

кeрoвaнoстi ствoрилa ситуaцiю тoтaльнoгo ризику дляпiдприємницькoї 

дiяльнoстi i зoвнiшньoeкoнoмiчнoї в тoму числi. Вiднoвлeння мaкрoрiвнeвoгo 

упрaвлiння, у свoю чeргу, вимaгaє рeaлiзaцiї кoнструктивнoгo гoспoдaрськoгo 

пoтeнцiaлу ризику нa мiкрoрiвнi. 

 Oсoбливe мiсцe сeрeд ризикiв, яким пiддaються учaсники 

зoвнiшньoeкoнoмiчних зв’язкiв, пoсiдaють кoмeрцiйнi ризики, у тoму числi 

ризики, пoв’язaнi з iмoвiрнiстю нeплaтoспрoмoжнoстi пoкупця чи 
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пoзичaльникa, нeстiйкiстю вaлютних курсiв тa iнфляцiєю, змiнoю цiни тoвaру 

пiсля уклaдeння кoнтрaкту. Для тoгo щoб зaстрaхувaти сeбe вiд мoжливих 

втрaт, eкспoртeр мoжe зaклaсти в цiну нaдбaвку нa нeпeрeдбaчeнi ризики. Чим 

вищий ступiнь ризику, тим бiльшoю є вeличинa цiєї нaдбaвки, a oтжe, й цiнa 

тoвaру. Oднaк мoжливoстi тaкoгo спoсoбу зaхисту вiд кoмeрцiйних ризикiв 

oбмeжeнi гoлoвним чинoм тим, щo пiдвищeння цiни нeгaтивнo пoзнaчaється нa 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi тoвaру [5]. 

 Цiнoвий ризик виникaє в прoцeсi рeaлiзaцiї тoвaрiв i пoслуг, зрoблeних чи 

куплeних пiдприємцeм у зoвнiшньoтoргoвeльнiй дiяльнoстi. Oснoвними 

причинaми цiнoвoгo ризику є: 

 знижeння oбсягiв рeaлiзaцiї в рeзультaтi пaдiння пoпиту чи пoтрeби нa 

тoвaр, рeaлiзoвaний пiдприємствoм, витиснeння йoгo кoнкуруючими тoвaрaми, 

зрoблeними нa внутрiшньoму ринку, ввeдeння oбмeжeнь нa прoдaж; 

 пiдвищeння зaкупiвeльнoї цiни тoвaру в прoцeсi здiйснeння 

зoвнiшньoтoргoвeльнoгo пiдприємницькoгo прoeкту; 

 нeпeрeдбaчeнe знижeння oбсягiв зaкупiвeль пoрiвнянo з нaмiчeними, щo 

змeншує мaсштaб усiєї oпeрaцiї i збiльшує витрaти нa oдиницю oбсягу 

рeaлiзoвaнoгo тoвaру (зa рaхунoк умoвнo пoстiйних витрaт); 

 втрaти й рoзкрaдaння в прoцeсi рeaлiзaцiї тa трaнспoртувaння тoвaру, щo 

знижує рeнтaбeльнiсть зoвнiшньoтoргoвeльнoї oпeрaцiї i змушує пiдприємця 

збiльшувaти цiну для пoкриття витрaт; 

 втрaтa якoстi в прoцeсi рeaлiзaцiї, трaнспoртувaння й збeрeжeння тoвaру, 

щo призвoдить дo знижeння йoгo цiни; 

 пiдвищeння витрaт oбiгу пoрiвнянo з нaмiчeними в рeзультaтi виплaти 

штрaфiв, нeпeрeдбaчeнoгo митa й вiдрaхувaнь, щo призвoдить дo знижeння 

прибутку пiдприємницькoї фiрми. 

 Oскiльки ситуaцiя пiдвищeнoгo ризику є oднiєю з oснoвних прoблeм 

кoмeрцiйних пiдприємств, якi дiють нa мiжнaрoднoму ринку, тo 

для мiнiмiзaцiї ризикiв їм дoцiльнo зaстoсoвувaти iнструмeнтaрiй ризик-

мeнeджмeнту, який мaє включaти в сeбe тaкi бaзoвi мeтoди: 
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1. Мeтoд вiдмoви (виключeння нaдмiрнo ризикoвaнoї дiяльнoстi). 

2.  Мeтoд знижeння (прoфiлaктикa ризику). 

3.  Мeтoд пeрeдaчi ризику. 

4.  Мeтoд прийняття ризику [4]. 

 У бiльш ширoкoму рoзумiннi ризик-мeнeджмeнт мaє нaбaгaтo ширший 

iнструмeнтaрiй, aлe в oснoвi свoїй iнструмeнти упрaвлiння ризикaми мaють 

сaмe цi чoтири бaзoвi мeтoди. Бiльш ширoкo iнструмeнтaрiй упрaвлiння 

ризикaми мoжнa систeмaтизувaти тaк: 

1. Мeтoд вiдмoви: 

– вiдмoвa вiд ризику; 

– лiмiтувaння ризику (встaнoвлeння пeвнoгo пoрoгу ризикoвaнoстi 

пiдприємствa. Якщo мoжливi нaслiдки пeрeтинaють цeй пoрiг, дiя виключaється 

зi стрaтeгiї фiрми);  

– хeджувaння ризику. Пoлягaє у дужe швидкiй рeaлiзaцiї угoд, щo дaє змoгу 

уникнути нaслiдкiв вaлютних кoливaнь. Зaрaз цe oсoбливo aктуaльний мeтoд [6, 

с. 90]. 

2. Мeтoд знижeння: – дивeрсифiкaцiя ризикiв. Пoлягaє у рoзпoдiлeннi 

вклaдeнь мiж рiзними oб’єктaми iнвeстувaння. Викoристoвується для прoтидiї 

нeсистeмaтичним ризикaм. 

3.  Мeтoд пeрeдaчi:  

– стрaхувaння. Є oдним iз нaйбiльш викoристoвувaних iнструмeнтiв ризик-

мeнeджмeнту. Стрaхувaння пoлягaє в пeрeдaчi вiдпoвiдaльнoстi зa нaслiдки 

ризику трeтiй oргaнiзaцiї (стрaхoвiйм кoмпaнiї). 

4. Мeтoд прийняття: 

– ствoрeння рeзeрвiв aбo зaпaсiв. Пoлягaє у ствoрeннi спeцiaльних цiльoвих 

фoндiв, щo спрямoвaнi нa вiдшкoдувaння мoжливoгo збитку. Нe знижує ризик, 

aлe дaє змoгу вiднoснo бeзбoлiснo пeрeжити йoгo нaслiдки [2, с. 167]. 

 Звiснo, нe мoжнa скaзaти, щo нaвeдeний iнструмeнтaрiй ризик-

мeнeджмeнту є пoвним i в принципi нeмoжливo нaвeсти iнструмeнтaрiй, щo 

будe включaти мoжливiсть мiнiмiзaцiї будь-якoгo мoжливoгo ризику. Aлe, 
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взявши зa oснoву нaвeдeний iнструмeнтaрiй i визнaчивши, якi з пoдaних 

oснoвних iнструмeнтiв нaйкрaщe пiдiйдуть для бoрoтьби з ризикaми 

пiдприємствa тa для яких сaмe ризикiв будe викoристoвувaтися кoжний 

кoнкрeтний мeтoд, пiдприємствo мoжe пoбудувaти iндивiдуaльну 

стрaтeгiю упрaвлiння свoїми ризикaми. 

 Тaким чинoм, ризикaми eкспoртнoї дiяльнoстi пiдприємствa мoжнa 

упрaвляти, тoбтo викoристoвувaти рiзнi вимiри, щo дoзвoляють дeякoю мiрoю 

прoгнoзувaти нaстaння ризикoвoї пoдiї i вжити зaхoди пo знижeнню чи 

зaпoбiгaнню ризику. В oснoвi ризик-мeнeджмeнту пiдприємств пoвинeн бути 

цiлeспрямoвaний пoшук i oргaнiзaцiя рoбoти пo знижeнню ступeня ризику, 

oдeржaння i збiльшeння дoхoду в нeвизнaчeнiй гoспoдaрськiй ситуaцiї. 

 Iз мeтoю пoкрaщeння упрaвлiння ризикaми eкспoртнoї дiяльнoстi нa 

пiдприємствaх мoжнa зaпрoпoнувaти кoмплeкс iнструмeнтiв ризик-

мeнeджмeнту, викoристoвувaти в хoдi прoвeдeння всiх eтaпiв i стaдiй 

зoвнiшньoeкoнoмiчнoї угoди, щo дoзвoлить бiльш гнучкo упрaвляти тa 

oпaнoвувaти ризикaми зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнoстi. 

Список використаних джерел: 

1. Кoндрaтюк O.I. Вплив ризикiв нa гoспoдaрську дiяльнiсть пiдприємствa. 

Aктуaльнi прoблeми eкoнoмiки.  2019.  № 3.  С. 78-82.  

2. Лeвчeнкo М. O. Фaктoри визнaчeння внутрiшньoгo тa зoвнiшньoгo 

ризикiв дiяльнoстi пiдприємствa. Вiсник Хмeльницькoгo нaцioнaльнoгo 

унiвeрситeту. Eкoнoмiчнi нaуки.  2021. №5. С. 166-169. 

3. Мaнтур-Чубaтa O.С. Oргaнiзaцiйнo-eкoнoмiчний мeхaнiзм упрaвлiння 

ризикaми зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємствa.  URL: 

http://www.khnu.km.ua 

4. Нaдрaгa В.I. Ризик як eкoнoмiчнa кaтeгoрiя. Унiвeрситeтськi нaукoвi 

зaписки.  2018. № 2. С. 296-302. 

5.  Пaнчeнкo Є. Нoвa мiжнaрoднa пoвeдiнкoвa пaрaдигмa тa її знaчeння для 

пiдвищeння eфeктивнoстi ризик-мeнeджмeнту Укрaїни. URL: 

http://www.me.gov.ua 

http://www.khnu.km.ua/
http://www.me.gov.ua/


241 

6.  Пoсoхoв I.М. Сучaснi тeндeнцiї мiжнaрoдних eкoнoмiчних вiднoсин. 

Eкoнoмiчнa iнтeгрaцiя Укрaїни у свiтoвe гoспoдaрствo: кoл. мoнoгрaфiя.  Хaркiв 

: НТУ «ХПI», 2016. 450 с. 

 

УДК 338.04:338.33 

Валерія Ющенко 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
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 У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті здійснено аналіз тлумачення сутності поняття «організаційно-

економічний механізм» у трактуванні окремих науковців. Визначено ключові 

принципи управління за допомогою яких функціонує організаційно-

економічний механізм. Зображено структуру організаційно-економічного 

механізму управління підприємством  

Ключові слова: підприємство, механізм управління, організаційно-

економічний механізм, управління підприємством, ефективність управління 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Управління роботою підприємства та управління 

ефективністю відрізняються за своїм змістом, що значним чином впливає на 

механізм та систему в цілому. Вони відрізняються, тому що формуються під 

впливом великої кількості різноманітних чинників а також вони спрямовані на 

цілком різні об’єкти управління. Необхідність підвищення та забезпечення 

ефективності підприємства полягає у формуванні нових цілей, засад та 

принципів діяльності, задоволення потреб споживачів та розширення своїх 

ринкових можливостей. Тому напрями підвищення ефективності діяльності 

підприємств – це, перш за все, інструмент раціонального використання ресурсів 

та потенціалу компанії. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідження сутності 

організаційно-економічного механізму у забезпеченні ефективності діяльності 

підприємства. 
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питанню розробки 

організаційно-економічного механізму управління підприємством присвячено 

значна кількість наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених. Особливий 

інтерес у дослідженні даної теми був у науковців: П. Друкера, М. Майєра,                 

В. Петі, В. А. Андрейчук, С. В. Войтко, О. А. Гавриш, В. Г. Герасимчук,                   

А. В. Дейнеко, А. І. Ільїна, В. В. Ковальов, Г. О. Швиданенко, Л. С. Захаркіна, 

Р. А. Кушваха, Р. В. Андрійчук, Р. Беннет, П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало,                     

О. О. Воронін, Ф. В. Зинов’єв, Н. В. Савенко, О. М. Савицька, С. Н. Немирович 

та ін. В їх працях висвітлені основні питання, що пов’язані з ефективністю, 

методи оцінки та покращення стану підприємств, запропоновано методи 

обрахунку економічної ефективності та наведено відповідні приклади. Проте 

через складні політичні та економічні умови функціонування українських 

підприємств, постає проблема розробки такого організаційно-економічного 

механізму, який би дозволив їм здійснювати більш ефективну діяльність.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Єдиного підходу щодо 

тлумачення поняття «організаційно-економічний механізм» ще не сформовано, 

тому ця проблема не втратила своєї актуальності й потребує дослідження та 

узагальнення існуючих підходів щодо дефініції поняття «організаційно-

економічний механізм». Фахівцями трактується різного роду визначення цього 

поняття, деякі з них подано в табл. 1. 

Таблиця 1 – Сутність поняття «організаційно-економічний механізм» у 

трактуванні окремих науковців  

Автор Трактування поняття 

Бибченко 

А., Кобєлєв 

В. 

являє собою комплексне поняття, сукупність взаємозв’язків, що необхідні 

задля організації форм, структур, засобів та функцій управління для 

формування економічних механізмів взаємодії з зовнішнім середовищем, що 

сприяє підвищенню ефективності управління виробничими процесами та, як 

наслідок, - загального результату діяльності підприємства. 

Грузнов І. 

комплексне поняття, що характеризує сукупність необхідних взаємозв'язків, 

що виникають між різними елементами організації виробництва, праці і 

управління 

Гуменюк В. 

при дослідженні сутності та галузевих особливостей господарювання 

розглядає економічний та господарський механізм як синоніми і виділяє 

складові економічного механізму: ціноутворення, оподаткування, залучення 

та використання виробничих ресурсів. 
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Продовження таблиці 1 

Кендюхов О. 

саморегулююча система елементів, в якій відбувається цілеспрямоване 

перетворення впливу елементів управління на необхідний стан або реакцію 

об'єктів управління 

Куценко А. 

оптимальна сукупність форм, структур, методів, засобів і функцій 

управління, що формує через економічні важелі його відносини з зовнішнім 

середовищем із метою забезпечення цілеспрямованого оперативного 

регулювання діяльності за напрямами управління ефективністю для 

відповідності фактичного стану підприємства заданим параметрам [ 

Лисенко Ю., 

Єгоров П. 

система формування цілей та стимулів, що дозволяє перетворювати в 

процесі трудової діяльності рух матеріальних і духовних потреб членів 

суспільства у рух засобів виробництва та його кінцевих результатів, 

спрямованих на задоволення платоспроможного попиту споживачів 

Полозова В.  

Овсюченко В. 

організаційно-економічний механізм розглядають як складову економічного 

і визначають його як «… частину господарського механізму, яка відображає 

сукупність організаційних, фінансових та економічних методів, способів, 

форм, інструментів та важелів, за допомогою яких здійснюється 

регулювання організаційно-технічних, фінансово-економічних та 

виробничо-технологічних процесів з метою впливу на результат діяльності 

підприємства». 

Шкурупій В. 

акцентує увагу на тому, що «… з огляду на функціонування господарського 

механізму в ринкових умовах, є підхід, який враховує характерні ознаки 

способу виробництва і динаміку продуктивних сил в суспільстві». 

Відповідно до цього виділяють дві підсистеми відносин: організаційно-

економічні та соціально-економічні. Доцільно за таких умов вживати термін 

«організаційно-економічний механізм». 

Шевченко М. 

організаційно-економічний механізм полягає в єдності державного 

регулювання та ринкової саморегуляції, до елементів цього механізму 

належать: методи, інструменти, форми, важелі державного регулювання та 

ринкової саморегуляції. 

Чукіна І. 

визначає як «…сукупності організаційних та економічних важелів, що діють 

на організаційні та економічні параметри системи управління та сприяють 

отриманню конкурентних переваг, формуванню та посиленню 

організаційно-економічного потенціалу та ефективності діяльності 

підприємства загалом. 

Складено автором на основі [1, 2] 

 

Організаційно-економічний механізм діє на основі ключових принципів 

управління [2]:  

1 Додержання умов системи підходів до управління підприємством. 

2 Автоматизація роботи та відповідність сучасним умовам тенденції щодо 

застосування інформаційних технологій.  

3 Використання стратегічного методу формування маркетингової стратегії, 

мотивації персоналу та регулювання діяльності підприємства.  
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4 Відповідність методів аналізу, оцінки, прогнозування та оптимізації 

сучасним вимогам ринку.  

5 Відповідність реальної стратегічної спрямованості умовам зовнішнього 

середовища та, зокрема, обраного ринку. 

Найчастіше у складі організаційно-економічного механізму виділяють три 

системи:  

1) функціональну систему;  

2) цільову систему;  

3) систему його забезпечення.  

Загальна структура економічно-організаційного механізму підприємства і 

її складові відображені на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура організаційно-економічного механізму управління 

підприємством 

 

Під час управління роботою підприємства організаційно-економічний 

механізм має забезпечувати:  

 високоефективну співпрацю складових підприємства і їх спрямованість 

на досягнення встановленої мети;  

 ефективне використання трудової сили, що приймає участь в процесі 

виробництва;  

  

Система забезпечення:  

- правове забезпечення;  

- нормативно-методичне 

забезпечення;  

- ресурсне забезпечення;  

- наукове забезпечення;  

- технічне забезпечення;  

- інформаційне забезпечення 

Організаційно-економічний механізм 

підприємства 

Функціональна 

система: 

- планування;  

- організація;  

- мотивація;  

- контроль;  

- регулювання. 

Цільова система:  

складається з цілей, 

критеріїв оцінки 

досягнень встановлених 

цілей та результатів 

роботи підприємства. 
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 запровадження переліку заходів, які сприяють зростанню, 

відповідальності та ініціативи співробітників підприємства за результати 

діяльності;  

 вдосконалення техніки та методики розробки і прийняття рішень;  

 запровадження переліку показників оцінки ефективності роботи 

підприємства;  

 створення передумов, що надають можливість реалізовувати перелік 

заходів за допомогою економічного інтересу всіх учасників процесу [3].  

На формування методів оцінки організаційно-економічного механізму 

безпосередньо впливають дві ключові складові механізму – організаційна та 

економічна. Саме вони, власне, і визначають підходи до методів оцінки всього 

механізму. З одного боку, необхідно побудувати комплекс показників оцінки 

таким чином, щоб він враховував організаційну складову механізму, а з іншого 

боку – її економічну. У свою чергу організаційна складова у своєму 

фундаментальному базисі трактуватиме якісний аспект діяльності всього 

механізму, а економічна складова даватиме оцінку його кількісному стану [4]. 

При дослідженні організаційної складової механізму управлінцям перш за 

все доцільно звертати увагу на такі її характеристики, як:  

– удосконалення організації виробничого процесу, робочих місць і умов 

праці, рівня гнучкості виробництва; 

– розвиток резервних потужностей, підвищення рівня їхнього ефективного 

використання;  

– підвищення кваліфікації працівників підприємства;  

– підвищення рівня прогресивності обладнання, яке використовується;  

– документальне забезпечення відповідності продукції встановленим 

стандартам, правове регулювання діяльності організації. 

Основними показниками, які управлінці можуть використовувати для 

оцінки вищезазначених характеристик організаційної складової організаційно-

економічного механізму, можуть бути:  

– рівень автоматизованої системи управління виробництвом;  
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– ефективність прийнятих рішень;  

– витрати на заходи охорони праці у розрахунку на одного працівника, тис. 

грн;  

– коефіцієнт плинності кадрів;  

– коефіцієнт стабільності кадрів;  

– коефіцієнт реального оновлення основного капіталу;  

– частка витрат підприємства на інновацію та інформатизацію в 

інвестиціях. 

Справедливим буде зазначити, що це далеко не повний перелік 

характеристик та показників, які дають змогу оцінити організаційну складову 

механізму. Детальна формалізація цих показників повинна відбуватися у 

контексті того підприємства, яке досліджується, з урахуванням його специфіки, 

галузі, в якій він працює, та загальної кон’юнктури ринку. 

Коли мова йде про оцінку економічної складової організаційно-

економічного механізму, то тут радше використовуються усі можливі 

економічні та фінансові показники діяльності підприємства, які в цілому 

повинні розкрити такі характерні особливості економічної складової, як:  

– фінансова стабілізація підприємства;  

– обміркований вибір джерел фінансування витрат на підготовку 

виробництва і випуск продукції;  

– наявність матеріальної зацікавленості працівників в обсязі випуску 

продукції;  

– підвищення рівня продуктивності праці,  

– наявність резервних засобів на освоєння нових виробів;  

– прогресивність економічних норм і нормативів, оптимізація витрат на 

виробництво продукції; 

– зниження строку окупності капітальних вкладень. 

Висновки. Провівши дослідження маємо підстави стверджувати, що 

відсутність усталеного погляду та універсального трактування змісту поняття 

«організаційно-економічний механізм» дає широкий простір для проведення 
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наукових досліджень та водночас значно ускладнює процес побудови 

ефективного механізму (організаційно-економічного) управління 

підприємством. Науковці сходяться в тому, що він впливає на об’єкти 

управління за допомогою економічних методів управління. 
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Досліджені різні підходи до управління комунікаціями та на цій підставі 

сформульовано інноваційні заходи щодо вдосконалення комунікаційних процесів 

на підприємстві.  

Ключові слова: комунікаційна політика, Європейський Союз, маркетингові 

комунікації, цільова аудиторія, канали комунікації. 

Межі взаємовідносин у процесі спілкування між двома особами, групами або 

спільнотами у сучасних умовах стираються, і це пов'язано з постійним 

зростання відкритості особистості до безлічі повідомлень, які оточують її у 

процесі життєдіяльності. Оскільки вибір дії є рішенням кожної окремої особи, 

він стає нематеріальним активом, що веде до класових відмінностей: вибір не 

формується виключно на основі традиційної економіки, оскільки нові знання, 

отримані шляхом комунікації, є критично важливими для особистості. Сьогодні 

ми можемо говорити про схильність людей до ідеї "нового", до відкритості до 

змін, тоді як традиційні ідеї, як правило, відходять на другий план. У цьому 

сенсі про# цес комунікації є надзвичайно важливим. Повідомлення у процесі 

комунікації стали зрозумілішими та більш прямими, оскільки вони базуються 

на дослідженнях ринку та сегментації. Саме тому розвиток сфери комунікації є 

важливим аспектом, який повинен передбачати стратегії та меха# нізми, 

максимально адаптовані до вивчення і задоволення потреб цільового ринку 

(аудиторії). Повідомлення, яке прямо і чітко демонструє наміри його 

відправника, негативно сприймається одержувачем. Саме тому більшість 

повідомлень, які ми отримуємо від різних комерційних організацій, метою яких 

є отримання прибутку, жодним чином не змінюють громадське сприйняття. 

Конструкція таких повідомлень характеризується високою інформаційною 

асиметрією та дуже низькою взаємовигодою. Всі ці аспекти досконало вивчені 

на рівні комунікацій ЄС, оскільки Європейський Союз є організацією, яка 

націлена на вирішення проблем своєї цільової аудиторії, з метою підвищення 

ступеню європейської єдності та ідентичності. Процес комунікації ЄС, до якого 

залучені переважно державні установи, можливо охарактеризувати загальною 
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формою: він включає канал комунікації, добре структуровану мову, зрозуміле 

для громадськості послання, а також вибір каналу комунікації, який найкраще 

підходить для досягнення її цілі [4]. Зважаючи на те, що суспільство ЄС часто 

сприймає інституції спільноти з певним скептицизмом, або навіть недовірою, у 

ЄС розроблені комунікаційні системи з метою полегшення взаємовідносин між 

структурними одиницями владних інститутів спільноти і громадянами. Крім 

того, на рівні Європейського співтовариства постійно реалізуються зусилля для 

забезпечення ефективної комунікації усередині держав-членів ЄС, втім, велика 

кількість проблемних аспектів цього процесу ще потребує вирішення. Таким 

проблемним аспектом є поступовий процес розширення ЄС, у зв'язку з чим 

ресурси та стратегічні організаційні можливості повинні адаптуватися до нових 

кордонів ЄС [7]. Така інституційна та стратегічна адаптація також повинна 

враховувати культуру, рівень економічного розвитку, соціально-економічний 

потенціал нових членів, а також ступінь дотри# мання законодавства ЄС. 

Зважаючи на такі фактори, ЄС може формувати скориговані інформаційні 

повідомлення у процесі комунікаційної взаємодії з новими громадянами. Також 

завдяки комунікаційним конструкціям ЄС підкреслює елемент міжнаціональної 

ідентичності у житті громадян Європейського Союзу, що дає змогу формувати 

більшу зацікавленість діяльністю інституцій ЄС з боку громадян, формувати 

прямі канали спілкування з громадянами та, що найважливіше, 

використовувати отриманий відзив громадян на етапі формування програм для 

підвищення довіри громадян до структури ЄС.Обмін інформацією має низку 

етапів: поява ідеї; кодування і вибір каналу передачі інформації; передача 

інформації; декодування; зворотний зв'язок. Паралельно обираються канали 

(один або декілька) для передачі повідомлення, що відповідає типу символів, 

використаних для кодування. Найчастіше такими каналами є передача за 

допомогою мови, письмових матеріалів, електронних засобів зв'язку; передача 

інформації при цьому відправник, використовуючи вибраний канал, забезпечує 

доставку повідомлення одержувачу. Часто абсолютно неправомірно зміст 
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усього комунікаційного процесу зводять до цього переміщення; – декодування 

інформації - полягає в тому, що символи, використані відправником, 

переводяться в уявну форму. При цьому важливо, щоб символи мали для 

одержувача таке ж саме значення, що і для відправника, тоді сенс повідомлення 

буде правильно зрозумілий. Відповідно виділяють три аспекти комунікацій [5]: 

– технічний аспект зв'язують з процесами передачі інформації від однієї точки, 

устаткування або особи іншій по відповідних каналах; – семантичний аспект 

відображує передачу і прийом інформації, включаючи її розуміння 

одержувачем; – прагматичний аспект враховує вплив прийнятої інформації на 

поведінку одержувачів і ефективність використання цієї інформації. Всі 

комунікації підприємства можна поділити на дві великі групи: зовнішні (між 

підприємством і її середовищем) і внутрішні (між рівнями управління і 

підрозділами). До першої групи належать комунікації, які представляють собою 

інформаційну взаємодію підприємства із зовнішнім середовищем – засобами 

масової інформації, споживачами, постачальниками, іншими контрагентами, 

органами державного регулювання, політичними та іншими групами. При 

цьому використовуються різні форми: для реалізації товару використовуються 

програми маркетингу і реклами; для дотримання норм державного регулювання 

необхідне письмове оформлення документів; вивчення ринку ведеться за 

допомогою спеціальних організацій тощо. Комунікації, що виникають 

всередині підприємства у вигляді повідомлень, обговорень, телефонних 

переговорів тощо, як правило, є реакцією на вплив зовнішнього середовища, 

тобто вторинними. До цієї групи належать комунікації між різними 

підрозділами, між керівниками та підлеглими, в межах підрозділу, а також 

міжрівневі та неформальні комунікації. Як вже зазначалось, комунікації можуть 

відбуватися різними методами – письмово, усно, за допомогою невербальних 

сигналів, в тому числі жестів, міміки, положення тіла, та за допомогою різних 

каналів усно, письмово, через електронні засоби. Кожен із методів та каналів 

має свої переваги і недоліки, що і обумовлює сфери їх використання. Різке 
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ускладнення системи виробництва та збуту, стрімкий розвиток 

інформаційнокомп’ютерних технологій вимагають переходу до нових 

технологій управління і в першу чергу – до нових комунікаційних методів та 

каналів. 

Таким чином, комунікативні стратегії — це два основні комунікаційні 

процеси. По-перше, це процес, який передбачає вплив на цільові й інші 

аудиторії потенційних майбутніх споживачів, а з іншого — допомагає 

одержанню зустрічної інформації про реакцію цих аудиторій на отриману 

інформацію та донесення своїх вражень до відправника. Обидві ці складові 

однаково важливі, їхня єдність надає підставу говорити про вдалу комунікацію 

як про систему. Варто розуміти, що жодна організація не в змозі діяти 

орієнтуючись на всі сегменти відразу, задовольняючи при цьому запити всіх 

споживачів. Навпаки, підприємство процвітатиме лише в тому разі, якщо воно 

націлене на такий зовнішній ринок, клієнти якого з найбільшою ймовірністю 

будуть зацікавлені в його продукції. Головною складовою в комунікативних 

стратегіях, після комунікації, є технології. Технологія — це саме те, що 

уможливлює втілення та донесення інформації до реципієнта, і чим швидше 

поширюються технологічні нововведення в системі комунікації, тим 

інтенсивніше реалізуються комунікативні стратегії. Завдяки своїй ефективності 

і технологічності комунікаційні стратегії в останньому десятилітті набули 

широкого визнання. Комунікативні стратегії надають можливість вирішити 

одразу всі взаємопов’язані проблеми. 1.Створення системи комунікаційних 

повідомлень з використанням різних комунікаційних засобів, які б не 

суперечили один одному та були б скоординовані між собою. 2.Досягнення 

максимізації ефективності комунікативних стратегій через пошук оптимальних 

комбінацій основних комунікаційних засобів. Слід зазначити, що успішне 

функціонування організації, формування та існування організаційної культури, 

засвоєння та проповідування корпоративних ідей і цінностей неможливе без 

налагодженого процесу комунікацій. Комунікація створює сприятливі умови 
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для розкриття професійних і ділових якостей співробітників, сприяє розвитку їх 

творчого потенціалу задля створення додаткових цінностей і отримання 

результату. 

За допомогою стратегії розвитку комунікаційної політики Європейська 

комісія прагне максимально ефективно розвинути комунікаційний потенціал у 

своїх зв'язках з національними парламентами [3]. На підставі пропозиції 

Європарламенту Єврокомісія працює над створенням пілотних інформаційних 

мереж — дискусійних Інтернет-форумів для депутатів Європейського 

парламенту, представників національних законодавчих органів та журналістів. 

Ці мережі значною мірою сприятимуть запровадженню комунікації між 

національними парламентами країн#членів на європейську тематику та 

запровадженню електронного обміну інформацією між парламентами. Окрім 

забезпечення зв'язку з громадськістю та громадянським суспільством, 

представництва будуть активізувати свою діяльність, організовувати візити 

комісарів, а також підтримати зусилля, спрямовані на надання регіональних та 

місцевих журналістів актуальної інформації через сучасні засоби масової 

інформації та традиційні методи. Залучення інших організмів ЄС стане 

реальним прикладом ініціатив ЄС щодо обслуговування громадян. 

Представництва та інформаційні бюро Європейського парламенту повинні 

працювати разом, якщо будуть встановлені більш тісні зв'язки. У більшості 

випадків представництва та інформаційні бюро знаходяться поблизу один 

одного, тим самим активізуючи свої спільні дії та покращуючи їх видимість, 

одночасно підтримуючи кожну особистість. Одночасно з координацією 

розвитку каналів зв'язку щодо пропагування політики розвитку європейської 

ідентичності, Європейська комісія ініціювала проект надання багаторічних 

контрактів на аудіовізуальні мережі по всій Європі. Мережі повинні самостійно 

створювати та транслювати програми щодо питань ЄС, відповідно до власних 

редакційних стандартів і з використанням загальних форматів програм. 

На сучасному етапі інформаційні технології відіграють дуже важливу роль 

в забезпеченні ефективності управління комунікаціями на підприємстві. 
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Першочерговими з них є раціоналізація організаційних зв’язків та приведення 

структури апарату управління у відповідність з реальними виробничими 

умовами Побудова ефективної системи комунікацій підприємства потребує 

ретельного регулювання та організації всіх інформаційних потоків. 

Комунікація та інформація мають надзвичайно важливе значення в житті 

суспільства. Добре спланована та ефективно реалізована система комунікацій 

надає підприємствам можливості результативного обміну інформацією між 

менеджерами й працівниками для досягнення головної мети організації. Тому 

ефективні комунікації на всіх рівнях – із споживачем, з постачальником, з 

власним співробітником − це такий же ресурс бізнесу, як фінанси або час. 

Система комунікацій підприємства повинна забезпечувати достатній 

інформаційний Ефективна робота системи комунікацій потребує належних 

вхідних ресурсів, технологій та управлінських взаємодій. Від цього істотно 

залежить ефективність менеджменту підприємства та результат його діяльності. 
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В статті розкрито сутність понять «стратегія» та «стратегічне 

планування». Виокремлено основні завдання побудови стратегії розвитку 

міжнародного підприємства в сучасних умовах. Обґрунтовано особливості 

використання окремих видів та рівнів стратегії розвитку міжнародного 

підприємства, виділено причини впровадження стратегічного планування в 

діяльності підприємств. 

Ключові слова: стратегія, стратегічне планування, міжнародне 

підприємство, стратегічні цілі, стратегічні завдання.  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Одним з найбільш актуальних завдань розвитку 

економіки України є формування успішне функціонування вітчизняних 

підприємств як у межах країни, так і на міжнародній арені. Проте зважаючи 

на постійні економічні та політичні потрясіння, ризики, що супроводжують 

роботу підприємств в сучасних умовах господарювання, потребує вирішення 

ряд проблем, серед яких удосконалення методів керування підприємством, 

реорганізація структурних зв’язків компаній, орієнтація на отримання 

прибутку як кінцевої мети діяльності підприємства. Практичне розв’язання 

вищевказаних проблем залежить від вміннями застосовувати стратегічне 

планування як інструмент цільової спрямованості розвитку підприємства.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питаннями планування 

реалізації стратегії розвитку міжнародного підприємства займалися вчені як 

вітчизняні, так і зарубіжні, серед яких Вертелецька, О. М., Вихор М.В., 

Гуткевич С., Квактун, О. О., Кузубов А.А., Лукьяненко Д.Г., Малишев, І., 

Николаев Н.В., Панченко Є. Г., Ревенко Д.С., Цуров М.Д., Юхименко П.І. ті 



255 

інші. Проте проблема теоретичного обґрунтування сутності та видів 

стратегій розвитку міжнародних підприємств в сучасних умовах нараз 

залишається актуальною. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження теоретичних 

основ стратегічного планування розвитку міжнародного підприємства та 

особливостей реалізації стратегії.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В процесі побудови стратегії 

розвитку підприємства необхідно перш за все визначити сутність стратегії та 

стратегічного планування. В загальному розумінні стратегія – це комплекс  дій 

щодо посилення життєздатних переваг міжнародних корпорацій, тобто план, 

який охоплює всі сфери та аспекти  діяльності фірми.  Складові плану 

повинні бути інтегровані в єдину систему і не суперечити одне одному.  

Важливою особливістю стратегічного планування міжнародного 

підприємства є те, що для планування реалізації стратегії розвитку 

міжнародного підприємства необхідно обирати враховувати особливості 

виду діяльності підприємства, відповідністю продукції міжнародним 

стандартам. 

На думку С. Гуткевича, стратегічне планування являє собою 

визначення пріоритетної лінії підприємства, постановку довгострокових 

цілей і формування планів [2, c. 12].  

Причинами впровадження стратегічного планування в діяльності 

підприємств, що функціонують на міжнародному ринку є: 

 збереження сталих напрямків розвитку підприємств; 

 здійснення координації та інтеграції операцій в середині підприємства;  

 підготовка до мінливих вимог міжнародного співтовариства  [1]. 

Стратегічне планування має ряд переваг перед іншими видами 

планування, до яких варто віднести:  детальний аналіз проблем та ризиків, 

валютних змін та моніторингу тривалих міжнародних операцій. 

Сьогодні існують різноманітні варіанти планування та реалізації 

стратегій підприємств на міжнародній арені, серед яких економічний 
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імператив, політичний імператив, якісний імператив, адміністративний 

імператив. Але є випадки, коли дані стратегії використовуються симбітично, 

тобто в поєднанні [7]. 

Під економічним імперативом розуміють такий вид стратегічного 

планування при якому стратегія підприємства заснована на виборі 

відповідних продуктів у певних країнах і поширення їх шляхом 

використання брендів, цінової конкуренції та обслуговування, тощо. 

Натомість політичний імператив запорукою успіху при плануванні вважає 

закріплення на ринках за допомогою урядів тієї чи іншої країни. Якісний 

імператив вважає основою економічного успіху на зовнішніх та внутрішніх 

ринках покращення якості продукції. Імператив, що називається 

адміністративним – це стратегія, що заснована на детальному та 

індивідуалізованому вивченні кожної ситуації та прийнятті рішень та 

використання гнучких систем координації роботи всіх відділів підприємств 

[9, c. 30]. 

Під поняттям міжнародної стратегії підприємства розуміють 

узагальнений опис дій, що є скоординованими між відділами підприємства, 

дані дії мають визначати напрямок діяльності підприємства, його місця на 

ринку, способів реалізації його міжнародних цілей [5, c. 51].  

Необхідність формування міжнародної стратегії підприємства полягає 

в: 

 посиленні суспільного характеру виробництва; 

 спеціалізації та кооперуванні транснаціональних корпорацій; 

 наявності надзвичайно великої кількості структурних  підрозділів у 

компаніях, що працюють на зовнішній та внутрішній ринок; 

 зближенні зв’язків між підприємствами, що включені в єдиний 

виробничий процес; 

  швидкому впровадженні досягнень науково-технічного процесу; 

  необхідності підпорядковувати єдиній стратегії діяльність всіх 

підрозділів компанії; 
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 посиленні позицій компанії в конкурентній боротьбі за клієнта;  

  утриманні основного напрямку розвитку компанії [10, c. 78]. 

Планування реалізації стратегії розвитку міжнародного підприємства  

відбувається на трьох рівнях: вищому рівні, що виявляється в корпоративній 

стратегії, середньому рівні, що виявляються в стратегії структурних 

підрозділів, нижчому рівні, що виявляється в функціональній стратегії.  

Стратегія вищого рівня є узагальненою стратегією, вона направлена на 

збереження конкурентних переваг підприємств в певній галузі на 

міжнародній арені. На цьому рівні приймаються рішення, що стосуються 

розвитку компанії, ліцензування, франчайзингу, обирається стратегії 

глобальної діяльності. 

Рівень структурних підрозділів напряму залежать від стратегії вищого 

рівня. На даному рівні вирішуються питання стратегій лідерства, стратегій 

диференціювання, фокусування, тощо. Мета діяльності цього рівня – 

отримання лідерства на ринках збуту продукції підприємства [4, c. 146]. 

 На рівні функціональних стратегій ведеться розробка найважливіших 

функцій підприємства. Саме тут обираються і реалізовуються стратегії 

маркетингу, постачань сировини, фінансів, трудових кадрів, впровадження 

досягнень науково-технічного прогресу.  Координування та реалізація 

стратегій функціонального рівня та рівня структурних підрозділів дають 

змогу реалізувати стратегії найвищого рівня.  

Науковці виділяють декілька видів стратегічних орієнтацій компаній на 

зовнішньому міжнародному ринку:  

1. Геоцентрування або геоцентризм – створення глобальної системи 

через інтегрування рішень підприємства в неї. 

2. Поліцентризм – стратегічні рішення залежать від територіального 

розміщення компанії та національних особливостей клієнтів в тій чи іншій 

країні. 

3. Етноцентризм – стратегія, що відстоює первинні цінності компанії; 

4. Регіоцентризм – міксування традицій та інтересів регіональних 

відділень [2, 5, 8]. 
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Науковець Є. Панченко виділив три етапи розвитку підприємства, що 

працює на міжнародному ринку: початковий етап, етап локальної експансії 

та транснаціональний етап [7, c. 157]. 

В даному контексті варто виділити такі ланки планування стратегій 

міжнародного підприємства:  

- формування конкретної місії підприємства; 

- аналіз міжнародного середовища та внутрішній аналіз компанії;  

- формування цілей підприємства; 

- визначення можливих стратегій; 

- вибір конкретної стратегії; 

- реалізація стратегії за планом; 

- оцінка і контроль за досягнутими результатами [7]. 

Місії підприємств на міжнародній арені не  мають єдиної структури, 

але притаманними їм є такі елементи – технології, цільові споживачі, імідж, 

ринок, тощо. 

Однією з найпоширеніших форм стратегій є модель Ешрідского центру 

стратегічного менеджменту, що виділяє основними елементами цілі, 

стратегії, стандарти, моральні орієнтири [1]. 

Планування реалізації стратегії розвитку міжнародного підприємства 

передбачає виконання ряду завдань: 

1. Формування ідеології, мети, філософії підприємства. 

2. Розвиток основного напряму діяльності підприємства. 

3. Аналіз конкурентів. 

4. Узгодження ресурсів компанії з середовищем функціонування 

компанії. 

5. Визначення основних напрямів діяльності компанії виходячи з 

філософії компанії. 

6. Формування довгострокових завдань і стратегій. 

7. Формування короткострокових завдань виходячи з  довгострокових. 

8. Реалізація стратегій та аналіз застосування цих стратегій. 

9. Рефлексія [7, c. 121]. 
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Висновки. Таким чином, стратегія виступає важливим аспектом 

функціонування міжнародних компаній, що допомагає їм чітко визначати та 

способи їх досягнення. Існує декілька видів стратегічного планування, що 

вирізняються у відповідності до цілей компанії, яких варто досягти. Отже, 

планування реалізації стратегії розвитку міжнародного підприємства 

проходить на трьох рівнях: вищому, середньому і нижчому, на всіх цих 

рівнях відбувається планування стратегій відповідно функціональних 

обов’язків  відділів цих компаній, їх координація допомагає досягти 

глобальних стратегічних цілей підприємства. 
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У статті охарактеризовано сучасний стан експорту товарів легкої 

промисловості в Україні. Виділено перспективні напрямки удосконалення 

експорту продукції легкої промисловості вітчизняного виробництва. 

Охарактеризовано сучасні технології, що дозволять створити конкурентні 

переваги українських товарів легкої промисловості на міжнародному ринку. 

Ключові слова: легка промисловість, експорт, експортна діяльність, 

експортний потенціал, імпорт. 

 Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Експорт товарів легкої промисловості України наразі 

не вражає обсягами, проте галузь легкої промисловості має значний потенціал 

для подальшого розвитку як один із стратегічних напрямів становлення 

національної економіки. Відзначимо, що пандемія внесла свої помітні 

корективи у галузь, зокрема чимало підприємств втратили значну кількість 

замовлень, звільнили співробітників або були змушені взагалі припинити 

діяльність. В свою чергу, більш стійкі – змогли адаптуватися до нових реалій 

та, наприклад, перейшли на державні замовлення – стали шити захисні маски.  

 Легку промисловість, що досить довго знаходилась в кризовому стані 

сьогодні необхідно пожвавлювати, розвивати та використовувати її 

конкурентні переваги на світовому ринку. Вітчизняна галузь легкої 

промисловості знаходиться на стадії підйому та має широкий потенціал 

розвитку, про що свідчить той факт, що минулого року придбати товари 

українського походження можна було вже у 92 країнах світу. Значним 

досягненням в галузі можна вважати переорієнтацію напрямків експорту з 

країн СНД на європейський ринок. Окрім Європи та країн СНД, товари made in 

Ukraine почали купувати в США, Афганістані та Канаді. 
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 Посилання на сучасні дослідження та публікації. Основним проблемам 

розвитку вітчизняної сфери легкої промисловості присвятили свої праці низка 

науковців, зокрема Берестецька О. М., Бойченко К. С., Волинчук Ю. В.,                

Нікітін Т. О., Гавриленко Т. В., Бродюк І. В., Іщук С. О., Созанський Л. Й. та 

інші, які дослідили легку промисловість України через призму інтегрованості, в 

умовах невизначеності, провели статистичний порівняльний аналіз із країнами 

Євросоюзу. 

 Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення перспектив 

удосконалення експортної діяльності України в галузі легкої промисловості. 

 Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний стан експорту 

товарів легкої промисловості не вражає великими об’ємами, порівняно з 

світовими лідерами в експорті одягу, текстилю та взуття, проте темпи приросту 

експорту свідчать, що галузь має експортний потенціал розвивається, а 

українські товари відповідають запитам вибагливих світових споживачів. Легка 

промисловість, що досить довго знаходилась в кризовому стані, останніми 

роками переживає поступове піднесення. Цьому сприяли патріотичні настрої, 

на хвилі яких значна кількість українців почала надавати перевагу товарам 

локальних виробників.  

 На тлі подій Євро Майдану не лише в Україні, а й у світі поширився 

тренд на українську вишиванку. Сьогодні українську вишиванку знають скрізь, 

сукні, блузи та навіть аксесуари в стилі вишиванки стали must have речами в 

гардеробі модниць всього світу, в тому числі, голлівудських зірок.  

 Одним з перших, хто почав носити вишиванку у повсякденному житті 

був Іван Франко, який вперше стильно скомбінував вишиту сорочку із 

піджаком. В такому вигляді його зображено на 20-гривневій купюрі.  

 Сьогодні усі українські виробники національного одягу говорять, що 

вишиванка – поза часом. Це яскравий представник slow fashion. Поєднання 

вікових традицій та сучасних трендів робить вишитий одяг чимось особливим. 

До моди на українську етніку звернулися закордонні світові компанії першої 
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величини. Про це свідчать нові колекції популярних масс маркетів серед них  

Zara, Next, Topshop та H&M та всесвітньовідомих брендів Valentino, Dior та 

Gucci.  

 На наш погляд, такий продукт як українська вишиванка, що являється 

індикатором української ідентичності та культури, повинен популяризувати 

нашу культуру та український одяг по всьому світу саме за рахунок власного 

виробництва. Натомість закордонні бренди сьогодні досить ефективно 

виготовляють та реалізують подібні товари з елементами української 

вишиванки. Наприклад, блуза H&M – 1300 грн., сукня ZARA – 2499 грн, сукня 

NEXT – 2808 грн, блуза Mango – 719 грн, блуза Colin's – 3390 грн, блуза 

Desigual – 1679 грн.     

 Як показало дослідження, закордонні бренди досить широко 

виготовляють товари з вишивкою українського походження, ціни на їх 

продукцію досить різноманітні, що зумовлює захоплення великої частки ринку. 

В даному контексті, на наш погляд, щоб закріпитися на закордонному ринку, 

вітчизняним виробникам необхідно вирізнятися серед конкурентів якісними та 

споживчими характеристиками, а також позиціонувати українську продукцію з 

точки зору поширення українського етносу, культури, традицій [4]. 

  Крім цього всім вітчизняним підприємствам легкої промисловості 

доцільно було б ввести у свій асортимент товарів лінійку українських 

вишиванок у різному ціновому діапазоні аби кожен зміг дозволити її собі.    

 На рис. 1 було запропоновано основні принципи розширення експорту 

українських вишиванок. Широка диференціація цін на продукцію забезпечить 

можливість її доступності на ринках різних країн та для споживачів різних 

доходів.  
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Джерело: авторська розробка 

Рисунок 1 – Основні принципи реалізації українських вишиванок на 

міжнародному ринку 

 

 Важливим елементом просування українських вишиванок на 

міжнародний ринок є використання експортного бренду України, який 

створений з метою кращого впізнавання української продукції у світі. За 

допомогою нього українські товари та послуги просуваються на міжнародні 

ринки, об’єднуючись єдиною візуальною концепцією. Експортний Бренд є 
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частиною проекту «Консолідація експортного потенціалу МСБ та спрощення 

доступу до зовнішніх ринків», що реалізується Офісом з просування експорту 

на замовлення Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках 

програми EU4Business [3].  

 Також досить важливим аспектом реалізації продукції на міжнародному 

ринку є гнучкість виробників, вміння коригувати свої бізнес-моделі для того, 

щоб пристосуватися до швидких змін в образі життя споживачів. У індустрії 

моди деякі бренди змогли ефективно виробляти захисні маски, які стали новим 

елементом гардеробу багатьох споживачів і популярним презентом, починаючи 

з 2020 року.  

 Крім реалізації на міжнародному ринку унікальної продукції, яка стане 

індикатором української культури, доцільно також в умовах сучасного ринку 

застосовувати інноваційні сервісні продукти задля створення конкурентних 

переваг на ринку. В умовах технологізації та автоматизації виробничих 

процесів, на наш погляд, доцільно також застосовувати інноваційні сервісні 

продукти в процесі реалізації продукції легкої промисловості.   

 Інтернет-продавці одягу в усьому світі втрачають десятки мільярдів 

доларів на рік через повернення покупцями товарів, які не підійшли за 

розміром. Реалізація товарів за кордон, відповідно передбачає зростання витрат 

на їх доставку та за необхідності повернення. Тому, вітчизняним 

товаровиробникам слід здійснювати пошук методів уникнення великих втрат 

через повернення товарів, що не підійшли споживачу за розмірами.  

 Fitness&Health, Fashion Tech, e-commerce – лише невеликий перелік сфер, 

де технологія 3D-моделювання сьогодні намагається вирішувати багато 

проблем. Тільки в США на поверненнях виробників одягу продавці втрачають 

до 30 мільярдів доларів за рік через те, що одяг не підійшов покупцю за 

розміром. 

 Найбільш доцільним в даному контексті є застосування вітчизняними 

виробниками продукції легкої промисловості застосунку 3DLOOK, що працює 

над технологією сканування людського тіла за фотографіями з використанням 

штучного інтелекту, нейронних мереж та 3D-технологій. У 2016 році даний 

стартап заснував Вадим Роговський, який керував компанією Clickky [2]. 
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 Технологія, розроблена 3DLOOK, гарантує, що покупець придбає одяг 

потрібного розміру. Це перше рішення в світі, здатне виміряти параметри 

людського тіла по двох фотографіях. Новий B2B-продукт: програмне 

забезпечення для e-commerce-бізнесу, яке полегшило вибір одягу покупцями. 

Робота даного продукту побудована на взаємодії технологій машинного 

навчання, комп’ютерного зору та 3D-моделювання. Коли фото зроблено, дані 

потрапляють на сервер, штучний інтелект порівнює їх за стандартом і видає 

точну величину. Для фото-сканування можна використовувати будь-який 

смартфон. 

 

Рисунок 2 – Механізм роботи технології 3DLOOK [2] 

 

 У 2018 році винахідник оцінив бізнес в 10 млн. дол. На той момент в 

стартап вже інвестували до 2 млн. дол. Серед значущих інвестицій – засоби від 

інвесторів, які вірять в перспективність технологій, а також особисті засоби 

Вадима Роговського.  

Застосування даного інструменту допоможе зміцнити позицію 

вітчизняних підприємств легкої промисловості на внутрішньому ринку та 

реалізувати продукцію навіть у складний  період пандемії та карантинних 

обмежень. 

 Загалом ринок Fashion e-commerce стрімко розвивається за рахунок 

інновацій. Ринок продажу одягу онлайн росте більше ніж на 10% в рік. 

Цікавість користувачів підігрівається такими інноваційними компаніями, як 

Amazon, з яких ритейлери та бренди беруть приклад. 
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 На етапі тестування продуктів у 3DLOOK існують конкуренти. Одні з них 

ще працюють над технологіями, інші – вже користуються попитом і мають 

клієнтів. Найбільш відомий конкурент – компанія Body Labs. Вона випустила 

аналогічний продукт, але його уже купив ритейлер Amazon за 70 мільйонів 

доларів. 

Таблиця 1 – Характеристика основних конкурентів технології 3DLOOK на 

міжнародній арені 

Основні 

конкуренти 

Характеристика Користувачі 

Body Labs Body Labs Blue, API та вбудований веб-інтерфейс, який 

виконує фізичні вимірювання та передбачає додаткові 

цифрові вимірювання, щоб допомогти у створенні 

одягу на замовлення 

Amazon 

Zozosuit технологія, в основі якої лежить боді-костюм 

оснащений датчиками для вимірювання основних 

параметрів фігур. Покупцям пропонується одягнути 

його і сфотографуватися на камеру смартфона. Дані 

про пропорції фігури передаються в програму, яка 

дозволяє виготовити або підібрати костюм ідеального 

розміру 

японський 

інтернет-магазин 

Zozo 

 

 Альтернативний продукт запустив японський інтернет-магазин Zozo. Він 

представив своїм клієнтам технологію, в основі якої лежить боді-костюм 

Zozosuit, оснащений датчиками для вимірювання основних параметрів фігур. 

Покупцям пропонується одягнути його і сфотографуватися на камеру 

смартфона. Дані про пропорції фігури передаються в програму, яка дозволяє 

виготовити або підібрати костюм ідеального розміру. За результатами 

тестувань, точність українських розробників не нижче, а іноді і вище, ніж у 

Zozo. При цьому в даному випадку не потрібно одягати спеціальний костюм, 

що створює можливість застосунку для ринку e-commerce та реалізації за 

кордон. 
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 Система ціноутворення 3DLook досить гнучка, що дозволяє знайти 

потрібне рішення для кожного клієнта. Спочатку зробити смарт-знімок, що 

видає параметри тіла покупця, можна було за 1 долар. Пізніше, в залежності від 

клієнта, підписка за місяць складала від 499 доларів для малого бізнесу, 2499 

доларів – для середнього та від 5000 доларів – для великого підприємства.  

 Сьогодні самий простий тариф становить 99 доларів для магазинів, 

створених на платформі Shopify. Однак команда має намір зробити 

ціноутворення ще більш гнучким.  

 Висновок. Таким чином, на функціонування галузі легкої промисловості 

України впливає низка факторів, що наносять як позитивний, так і негативний 

вплив. Проведений аналіз показав помітний вплив рівня життя в країні, рівня 

заробітних плат, прожиткового мінімуму, продуктивності виробництва, якості 

продукції, можливості швидкої реакції на невеликі замовлення на нішевих 

ринках на ефективність здійснення експортних операцій підприємствами легкої 

промисловості. Вітчизняна галузь легкої промисловості, як і інші галузі 

України незважаючи на складні умови господарювання має помітний потенціал 

для розвитку. Головне в розвитку експортної діяльності легкої промисловості 

України – іти в ногу з технологіями, базуватися на національній автентичності 

та традиціях. В умовах швидкого розвитку технологічних інновацій в сфері 

моди, вітчизняним товаровиробникам необхідно переорієнтовувати усталені 

принципи виробництва та реалізації продукції на нові можливості, виклики та 

перспективи.   
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В даній статті розглянуто питання  та надання адміністративних послуг в 

умовах військового стану в Україні. Із введенням воєнного стану 

першочерговим завданням держави у сфері національних реєстрів залишається 

захист інформації, що міститься в реєстрах, від незаконного чи 

несанкціонованого втручання. 

Ключові слова: адміністративні послуги, військовий стан, захист, допомога, 

удосконалення. 

Важливим кроком у розвитку адміністративних послуг України стало 

прийняття у 2012 році Закону України «Про адміністративні послуги». Проте, 

хоча закон реалізується майже 5 років, система надання адміністративних 

послуг громадянам не досягла очікуваного розвитку, а імплементація та 

практичне застосування законодавства ще не сформували дієвого механізму. 

Наразі триває процес удосконалення механізму надання адміністративних 

послуг, підвищення його якості та ефективності не тіки в звичайних умовах  , 

але і зараз під час бойових дій в нашій країні. 

Дослідженню системи надання адміністративних послуг в Україні та 

іноземних державах присвятили свої праці такі вчені як В. Авер’янов,                            

К. Афанасьєв, О. Васильєва, І. Голосніченко, В. Долечек, В. Євдокименко,                  

Р. Калюжний,В. Кампо, В. Кудря, І. Коліушко, Є. Куріний, Р. Куйбіда,                         

О. Люхтергандт, Н. Нижник, В. Тимощук, В. Ципук, А. Чемерис, Б. Шльоер та 

ін. 
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 На сьогодні, незважаючи на досить тривалий період формування 

української системи надання адміністративних послуг, чинне законодавство 

щодо механізмів надання адміністративних послуг та процесуальних аспектів 

не врегульовано належним чином. 

Виклад основого матеріалу. До категорії державних послуг належать 

послуги, що надаються державними органами, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, що 

перебувають у їх підпорядкуванні. Залежно від суб'єкта, який надає державні 

послуги, розрізняють державні та комунальні послуги. Адміністративні послуги 

є важливою частиною державних і муніципальних послуг. 

Адміністративну послугу можна розглядати в двох аспектах: 

а) як публічно-владну діяльність адміністративного органу спрямовану на 

забезпечення (юридичне оформлення) умов для реалізації прав фізичної або 

юридичної особи, яка здійснюється за заявою цієї особи; 

б) як результат публічно-владної діяльності адміністративного органу, 

спрямованої на забезпечення (юридичне оформлення) умов для реалізації 

суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи, яка здійснювалась за заявою 

особи. 

Практика надання адміністративних послуг в Україні виявляє чимало 

проблем на шляху отримання таких послуг споживачами. Це підтверджується 

не лише особистим досвідом більшості громадян, але й даними спеціальних 

досліджень. Зокрема обслуговуванням в органах влади та наданими послугами 

є незадоволеною більшість населення (54% опитаних – переважно або повністю 

незадоволені)[1]. 

Деякі з названих нижче проблем важко усунути без зміни законодавства. 

Проте багато з тих проблем можуть вирішуватися за рахунок ресурсів кожного 

конкретного органу (в тому числі місцевого самоврядування) та ініціативи 

керівників таких органів. 

На перше місці споживачі ставлять проблему складних процедур надання 

адміністративних послуг, які передбачають відвідання замовником 
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адміністративної послуги значної кількості інстанцій, подання великої кількості 

документів, отримання різноманітних проміжних рішень (погоджень, 

висновків) тощо. У цій проблемі вбачають великий корупційний ризик 69% 

опитаних підприємців[1]. Варто зазначити, що навіть у межах своєї компетенції 

адміністративні органи можуть використовувати різні інструменти спрощення. 

Щонайменше слід відмовитися від практики вимагання адміністративними 

органами непередбачених законодавством документів, а також самостійно 

виконувати функції зі збирання погоджень і висновків. 

Пов’язаною проблемою є і територіальна розпорошеність 

адміністративних органів. Адже навіть для отримання однієї адміністративної 

послуги особа часто мусить особисто відвідати кілька органів, які, як правило, 

знаходяться в різних будівлях та частинах міста. 

На друге місце споживачі ставлять занадто тривалі терміни надання 

багатьох адміністративних послуг. На жаль, рідко адміністративні органи 

намагаються вирішувати справу оперативно, і рішення, як правило, 

приймається в останні дні встановленого терміну. 66,0% опитаних підприємців 

віднесли великі терміни надання адміністративних послуг до чинника дуже 

високого ступеня корупційного ризику [1]. Пов’язаною проблемою є також 

недотримання навіть офіційно встановлених термінів. 

Також споживачі адміністративних послуг в Україні нарікають на 

проблему незручного й обмеженого режиму роботи адміністративних органів. 

Як правило, режим роботи адміністративних органів збігається з загальним 

робочим графіком більшості населення. Також домінує практика прийому 

споживачів адміністративних послуг два-три рази на тиждень протягом кількох 

робочих годин. Прийняття замовлень, видача документів, консультування 

споживачів адміністративних послуг тощо здійснюється лише у ці прийомні 

години. 54,3% опитаних підприємців віднесли обмежений час прийому до 

чинника високого корупційного ризику. 20,2% населення також є 

незадоволеними малим або незручним часом (годинами) прийому. 

Невдоволеність споживачів адміністративними послугами обумовлюється 
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також і тим, що адміністративні органи мають у своїй роботі різноманітні 

перерви (обідню, технологічні тощо). При цьому часто ці перерви працівники 

починають раніше, а закінчують пізніше визначеного офіційно часу. 

Вищевказана проблема, як наслідок, тягне за собою й іншу проблему – 

наявність великих черг в адміністративних органах. 58% громадян, які 

зверталися за наданням адміністративних послуг, залишилися незадоволеними 

саме великими чергами. Через відсутність у більшості адміністративних органів 

системи регулювання черги споживачі фактично змушені 

«самоорганізовуватися» у чергах. 

Для кожного з нас надання адміністративних послуг завжди трактується як 

великі черги ,велика кількість паперів тощо. Кожен українець повинен мати 

вибір, де йому отримувати послуги: онлайн чи офлайн , наразі зараз коли в 

країні війна . І якщо він обирає офлайн , то вони теж мають бути настільки ж 

зручними та швидкими, як і в інтернеті. 

Зараз під час війни наш ЦНАП почав працювати  на повну . Переселенцям 

та мешканцям  міст надається допомога як в офлайн так і онлайн версії . 

Зараз ЦНАП не лише надає адміністративні послуги, а й активно 

займається оцифровкою. Таким чином, навіть люди без Інтернету чи 

комп’ютерів можуть користуватися державними послугами онлайн та 

навчитися робити це самостійно. 

За останній рік створено понад тисячу ЦНАПів, де кожен може 

скористатися сервісом «Портал дій». 780 відділень діляться документами від 

Action - надзвичайно зручного сервісу, який назавжди видаляє копії документів 

з українського життя. 

Війна в Україні триває вже другий місяць, зачіпаючи всі аспекти нашого 

життя. Це змушує нас постійно пристосовуватися до нових умов і швидко 

реагувати на виникаючі загрози. Не є винятком і адміністративні послуги. 

Протягом березня 2022 року уряд та місцева влада зробили багато для 

забезпечення надання ключових життєво важливих адміністративних послуг, 

принаймні на не бойових ділянках. 
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У перші дні війни уряд посилив соціальний захист всіх категорій які були 

до війни , також до них додались ВПО та  біженці , уряд продовжує оплачувати 

комунальні послуги до закінчення воєнного стану. Держава також продовжує 

виплачувати соціальні виплати під час воєнного стану, щоб громадянам не 

доводилося звертатися за переведенням. Уряд розширив доступ громадян до 

свідоцтва про реєстрацію внутрішньо переміщених осіб. 

В умовах воєнного стану, враховуючи необхідність забезпечення 

достовірності відомостей у реєстрі, Міністерство юстиції запровадило 

найневідкладнішу можливість реєстрації операцій – державний реєстр: 

- створення благодійних організацій та громадських формувань та змін до 

відомостей про них; 

- зміни керівника юридичної особи у зв’язку з його смертю; 

- зміни місцезнаходження юридичної особи; 

- органів державної влади, місцевого самоврядування, казенних 

підприємств, державних, комунальних підприємств, комунальних організацій 

(установ, закладів), державних організацій (установ, закладів), а також 

акціонерних товариств, які є банками; 

- зміни видів економічної діяльності фізичних осіб-підприємців; 

- припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;[2]. 

ЦНАП також продовжить термін дії закордонних паспортів та внесе 

інформацію про дітей, особливо в закордонні паспорти батьків, щоб громадяни 

могли вільно перетинати кордон з війни. 

Відтепер громадяни, які втратили документи або термін дії яких 

закінчився, можуть звертатися до уповноваженого органу Національної 

імміграційної служби, що діє в рамках безпеки воєнного стану. 

Реєстрація документів може відбуватися в будь-якому територіальному 

органі чи відділі ДМС/ ЦНАП , незалежно від зареєстрованого місця 

проживання. 

Оскільки ситуація з роботою регіональних агенцій  наразі динамічна, з 

графіком їх роботи можна ознайомитися за телефонами  або на сайтах. 
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Наразі можемо говорити про надання нових законодавчих   актів про зміни 

у системі адміністративних послуг та інших питань зі сфери публічного 

адміністрування (за період 13 – 20 березня 2022). 

Коротко про основні зміни адміністративних послуг під час війни: 

- Уряд підтримає власників житла, які безоплатно прихистили 

переселенців. 

- Порядок державної реєстрації юридичних осіб та ФОП в період воєнного 

стану (актуальна інформація від Міністерства юстиції); 

- 19 березня 2022 року набрав чинності наказ Міністерства юстиції щодо 

змін у сфері нотаріату (від 11.03.2022 р. №1118/5); 

- Як підтвердити своє перебування в статусі безробітного, якщо центр 

зайнятості не працює через воєнні дії; 

- Відновлено роботу Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва; 

- Люди похилого віку та люди з інвалідністю отримають послуги з догляду 

під час воєнного стану за спрощеною процедурою; 

- Сервісні центри МВС працюють і намагаються збільшувати кількість 

доступних послуг (посвідчення водія, реєстрація авто); 

- Цифрові паспорти (закордонний та внутрішній у формі картки) знову 

доступні в «Дії»; 

- Внутрішньо переміщеним особам – військовозобов’язаним потрібно 

стати на військовий облік; 

- Роз’яснення Міністерства юстиції як оформити документи на 

новонароджену дитину. 

- Державна міграційна служба України відновлює надання 

адміністративних послуг; 

- Уряд розширив можливості для людей отримати довідку про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи (Постанова КМУ від 13 березня 2022 р. № 

269); 

- Допомогу по вагітності та пологах під час воєнного стану можна 

отримати, навіть якщо роботодавець не опрацював документи; 
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Постанова КМУ «Про внесення змін до пункту 16 Порядку державної 

реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів …» від 13 березня 2022 

р. № 273; 

- Щодо подання документів, які посвідчують особу та підтверджують 

громадянство для вчинення нотаріальних дій, проведення реєстраційних дій; 

- Уряд спростив перетин кордону для окремих категорій людей з 

інвалідністю і їхніх супроводжуючих;[2]. 

Також наразі значно спрощена процедура реєстрації тих громадських 

об’єднань та благодійних фондів, які спрямовують свою діяльність на допомогу 

Збройним силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним 

(спеціальним) органам, органам цивільного захисту, добровольчим 

формуванням територіальних громад, іншим особам, які забезпечують 

національну безпеку і оборону. У разі держреєстрації таких організацій 

адміністративний збір не сплачується , а що стосується строків, то зараз у нас 

немає часу на тривалий розгляд документів, адже кожен день офіційної 

діяльності таких організацій — це ще один маленький вклад у спільну перемогу 

українського народу. Тож фахівці юстиції проводять державну реєстрацію 

невідкладно після отримання у повному обсязі належних документів. 

В умовах воєнного стану з огляду на необхідність забезпечення 

достовірності відомостей у реєстрах Міністерством юстиції реалізовано 

можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій.  

Висновки. Підсумовуючи всю цю ситуацію можна сказати що ЦНАП  

працює в умовах війни досить непогано ,а головне не спиняється у розвитку 

надання послуг не дивлячись на ситуацію в країні . Також зараз проводять 

безліч тренінгів та прес-конференцій для передання ДОСВІТУ та ідей 

покращення надання послуг підчас військового стану на тих територіях де 

ведуться бойові дії .  

Також хочеться дати декілька порад для удосконалення робіт в такий 

тяжкий час :  
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- ЦНАП та надавачам послуг ширше використовувати можливості скайп-

консультацій та інших е-сервісів; 

- максимально інформувати про послуги, які доступні онлайн. 

Поширювати інформацію про отримання засобів е-ідентифікації і надавати 

допомогу у цьому; 

- запровадити прийом виключно (або пріоритетно) за попереднім записом 

(телефоном, через Інтернет). При цьому одразу з особою може бути 

прокомуніковано і критичність цього звернення, і рекомендований час для 

візиту; 

- результати послуг (готові документи), за можливості, відправляти 

поштою, кур’єром; 

Збройні сили України у цій війні розкрились в усій своїй красі. Але щоб 

перемогти остаточно, нам треба гуртуватися на всіх фронтах — юридичному, 

економічному, військовому, соціальному та інформаційному. Час, коли Україна 

переможе і ми всі не просто повернемось до попереднього життя, а й перейдемо 

на новий виток розвитку української державності, уже близько. 

Список використаних джерел: 

1. Тимощук В. Адміністративні послуги: навч. посіб. Київ, 2012. URL : 

https://despro.org.ua/media/articles/06_book_blok.pdf 

2. Віктор Тимощук. URL : https://decentralization.gov.ua/news/12965 

3. Адміністративні послуги:стан і перспективи реформування. Збірник 

наукових праць. Київ, 2015. 428 с. URL :  http://cnap.in.ua/wp-

content/uploads/2017/03/АП_стан-і-перспективи_2015.pdf 

4. Міненко К. Що змінилось у сфері державних послуг під час війни. URL : 

https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/shcho-zminilos-u-sferi-derzhavnih-poslug-

pid-chas-viyni.html 

  

https://despro.org.ua/media/articles/06_book_blok.pdf
https://decentralization.gov.ua/news/12965
http://cnap.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/АП_стан-і-перспективи_2015.pdf
http://cnap.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/АП_стан-і-перспективи_2015.pdf
https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/shcho-zminilos-u-sferi-derzhavnih-poslug-pid-chas-viyni.html
https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/shcho-zminilos-u-sferi-derzhavnih-poslug-pid-chas-viyni.html


277 

УДК364-664. 4(045) 

Юлія Дідух 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ 

 З ДІТЬМИ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД 

Досліджується тема соціальної підтримки сімей з дітьми за кордоном, 

особливості їх надання та визначаються основні складові, що в свою чергу 

включають соціальні виплати, соціальні пільги і послуги. Аналізується 

становище сімей з дітьми в різних країнах, розглядаються різні види надання 

даної допомоги, а також зазначається, що необхідно впроваджувати в 

вітчизняну систему надання соціальних послуг. 
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На сьогоднішній день, державна допомога сім’ям з дітьми є досить 

актуальною темою, адже як відомо, проблема народжуваності як в Україні, так і 

в інших країнах світу займає далеко не останнє місце. Так само як і проблема 

старіння нації. В країнах заходу з цим почали інтенсивно боротися за 

допомогою покращення системи соціального забезпечення. Незважаючи на 

активні дії нашої держави, що спрямовані на поліпшення становища дітей та 

створення для них всіх необхідних умов, кризові явища в країні не дають 

можливості повною мірою покращити ситуацію. 

В сучасному світі одним із центральних завдань є активізація людського 

фактору. Технологізація діяльності, в даному випадку у соціальній сфері, надає 

багато нових можливостей для цього і є важливим фактором для вирішення 

глобальних проблем в умовах їх загострення[1]. Світовий досвід впровадження 

та використання сучасних інноваційних технологій та методів роботи у 

соціальній сфері, який ми можемо перейняти, осучаснить систему соціального 

розвитку України, тим самим звільнить її від застарілих принципів та 

стереотипів, що в кінцевому результаті призведе до покращення становища 
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певних груп населення, які потребують допомоги та зміцнить вітчизняну 

систему соціального забезпечення в цілому. Тому аналізуючи принципи 

надання державної допомоги сім’ям з дітьми у різних економічно розвинених 

країнах можна перейняти їх методи роботи для покращення ситуації у 

соціальній сфері, а в майбутньому і вирішенню такої глобальної проблеми, як 

старіння нації[2]. 

Державна допомога сім’ям з дітьми є основним видом соціального 

забезпечення та проведення соціальної політики загалом в будь-якій країні. В 

Україні на даний момент, в умовах воєнного стану соціальна політика потребує 

змін, а конкретно в механізмі надання соціальних послуг. За наявних умов 

необхідним є спрощення процедур подання та отримання тієї чи іншої 

допомоги, і це мінімум який покладе початок удосконаленню системи 

соціального забезпечення та пришвидшить її технологізацію[3]. 

Проблеми надання державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми 

досліджували у своїх працях Н. Борецька, О. Давидович, О. Палій, П. Шевчук 

та інші. Наукові публікації в яких висвітлюється проблематика вище вказаної 

теми, викладена в працях О. Віноградської, Л. Бєлова, Н. Гробовенка,                         

Л. Кривачук, Н. Поляк, Н. Топішко [5]. 

В сучасних умовах суспільно-політичної та економічної нестабільності в 

Україні в першу чергу страждає соціальна сфера життя. Зміни які відбуваються 

на даний час істотно впливають на нормальне та повноцінне функціонування 

системи соціального захисту населення. Важливим фактором розвитку і 

процвітання будь-якої країни є забезпечення соціальної безпеки, стабільності та 

гарантій надання соціальних послуг сім’ям чи особам, що їх потребують[4]. До 

існуючих проблем з якими зіткнулася дана група населення таких, як: 

збільшення кількості розлучень,  безробіття чи малозабезпеченість, масова 

бездітність або малодітність, народження позашлюбних дітей, суперечності між 

чоловічими і жіночими ролями в сім’ї, зниження виховного потенціалу та 

багато іншого, долучився воєнний стан в країні, який запустив неминучий 

процес послаблення економічного потенціалу України. Це в свою чергу тягне за 
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собою проблеми з наданням соціальних послуг і виплат в цілому. За таких умов 

підтримувати стабільне заохочення до дітонародження серед населення вкрай 

важко, адже сама ситуація по собі не стабільна і не завжди контрольована. 

Вивчення досвіду зарубіжних країн надасть можливість швидше адаптуватися 

до нових умов та забезпечити стабільність надання соціальних послугсім’ям з 

дітьми та іншим соціальним групам населення. А в майбутньому буде 

корисним для подальшого вдосконалення інституту соціальних послуг в 

Україні та важливим аспектом для визначення подальших шляхів розвитку 

соціальної політики. 

За останні роки в Україні були здійснені спроби активізації соціальних 

програм та велася розробка нових підходів системи соціального захисту 

населення, одним з компонентів якого є надання соціальних послуг. Дана 

система виступає одним з інститутів реалізації соціально-економічної політики, 

основною метою якого є забезпечення стабільності та розвитку суспільства. 

При повноцінній роботі вона повинна забезпечувати: законодавчо закріплений 

розподіл соціальних послуг, забезпечення ефективності функціонування 

закладів соціального захисту, гідне соціальне існування особи, зокрема повагу 

до її честі та гідності тощо. Вивчення досвіду зарубіжних країн, на даному 

етапі, має для України важливе значення в плані розбудови власної системи 

соціального забезпечення та її удосконалення.  

Основною метою надання соціальних послуг як в Україні, так і в країнах 

заходу є подолання негативних ризиків, які склалися в житті  певної особи чи 

групи осіб, внаслідок настання  складної життєвої ситуації. Державна допомога 

сім’ям з дітьми безпосередньо стосується  системи соціального забезпечення, 

тому велика увага приділяється реформуванню та покращенню даної системи 

задля налагодження її стабільної роботи та процвітання[6]. 

На сьогоднішній день в Україні використовують свої методи надання 

державної допомоги сім’ям, що її потребують. Цим займається державна 

система, яка включає в себе законодавче забезпечення її існування, систему 

органів різних рівнів та контроль за їх діяльністю, залучення громади до участі 
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у системі соціального захисту населення через громадські організації, фонди 

державного та приватного фінансування. Задля удосконалення, ефективності 

надання державної допомоги та розбудови власної системи соціального захисту 

загалом, важливим є вивчення досвіду зарубіжних країн. Так як соціальна 

сфера в окремих країнах має свої особливості надання соціальних послуг, 

враховуючи при цьому не лише кількісні та якісні характеристики, а й ступінь 

державного регулювання, оптимальним варіантом буде дослідження соціальної 

сфери різних країн не лише Європи, а й інших розвинених держав. Під час 

аналізу систем надання соціальних послуг, зокрема і надання державної 

допомоги сім’ям з дітьми, що цього потребують або перебувають у складних 

життєвих ситуаціях, привертає увагу насамперед досвід таких розвинених 

країн, як Франція та Канада[7]. 

До особливостей французької системи соціального забезпечення можна 

віднести розгалужену систему схем соціального страхування, розвинену 

систему спеціальних родинних виплат та додаткові системи соціального 

захисту. Соціальні послуги надаються за спеціальними напрямами, такими як: 

сфера охорони здоров’я, освіта, правосуддя, молодь і спорт, а також трудова й 

професійна підготовка. Окреме місце займає державна програма Велика сім’я, 

яка націлена на багатодітних сімей. Головним завданням якої являється 

стимулювання народжуваності. Для цього багатодітним сім’ям надаються 

податкові пільги та виплати, також на дітей до шестирічного віку у таких 

родинах надається матеріальна допомога для замовлення послуг вихователя чи 

няні. Ще однією особливістю є те, що окрім базової допомоги, у Франції існує 

додатковий вид виплат, які отримують сім’ї в котрих після народження дитини 

один з батьків припинив свою трудову діяльність повністю або частково. 

Тривалість таких виплат залежить від кількості дітей в сім’ї і нараховуються 

зазвичай протягом 6 місяців. Для сімей, в яких діти ще не досягли шестирічного 

віку, а батьки є зайняті трудовою діяльністю, Національною касою передбачені 

виплати які покривають до 85% заробітної плати, яку батьки витрачають на 

оплату праці няні. Єдиним нюансом в системі допомог сім’ям з дітьми є те, що 

декретна відпустка не передбачена для грудного вигодовування дитини. Проте 
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це компенсували відведеними годинами в робочий час, в які жінка 

перебуваючи на робочому місці може годувати малюка. Також віднедавна 

французькі парламентарі прийняли реформу щодо відпустки по догляду за 

дитиною на 6 місяців (тривалість відпустки залежить від кількості дітей у 

сім’ї), яку батьки можуть розподілити між собою. Така політика щодо 

заохочення до народжуваності помалу дає свої результати, для французьких 

сімей майже стало нормою мати 2 або більше дітей, що не можна сказати про 

такі ж країни Старого світу[8]. 

 Варта уваги й канадська система соціального забезпечення населення. 

Державна допомога сім’ям з дітьми  в Канаді передбачена для сімей з низьким і 

середнім річним доходом, в яких є діти, що не досягнути 18-річного віку. Дана 

допомога, а точніше її розмір залежить від сукупного річного доходу сім’ї при 

цьому мінімальний неоподаткований дохід повинен становити 20 435 

канадських доларів на рік. Також канадським урядом передбачені програми  

виплати допомоги та надання пільг задля забезпечення фінансової допомоги 

сім’ям для оплати витрат, які пов’язані із вихованням дітей. Серед них: 

канадська податкова пільга на дитину (неоподаткована щомісячна виплата 

сім’ям з метою фінансового сприяння в оплаті витрат, пов’язаних із вихованням 

дітей до 18 років); загальна допомога по догляду за дитиною (сприяння сім’ям з 

малолітніми дітьми у догляді за ними шляхом надання прямої фінансової 

допомоги); знижка з податку на товари і послуги (неоподаткована 

щоквартальна виплата особам із низьким доходом, що дозволяє частково або 

повністю компенсувати суми, оплачені ними у вигляді податку на товари і 

послуги, або узгодженого податку з продажу)[9]. 

 Аналізуючи політику щодо сімей з дітьми у вищезазначених країнах, 

можна сказати, що головними фінансовими інструментами є щомісячні платежі 

та так звані гаранти - значні одноразові виплати у зв’язку з народженням 

дитини. Така політика наведених країн щодо сімей з дітьми є досить 

ефективною, але має свої нюанси, адже підлаштована під потреби  конкретного 

населення з урахуванням економічної ситуації. 
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 Висновки. Державна допомога сім’ям з дітьми є необхідним структурним 

елементом, що впливає не лише на демографічну ситуацію, але і на економічну. 

На сьогодні, за умов економічної та політичної нестабільності в державі 

проблемі дітонародження приділяється недостатньо уваги, це в свою чергу несе 

за собою непоправні наслідки. В такому випадку доцільним є удосконалення 

системи соціального захисту за допомогою наслідування загальноєвропейської 

тенденції, коли держава сприяє активізації діяльності громадських організацій у 

даній сфері. Таким чином можливе стабільне функціонування надання 

соціальних допомог та соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

 Зарубіжний досвід таких країн, як Франція та Канада свідчить про те, що 

соціальна сфера являє собою один із пріоритетних напрямів державної політики 

всіх розвинених країн, важливим проявом якої є подальше вдосконалення 

надання допомог сім’ям з дітьми та заохочення молоді до дітонародження. При 

цьому основними тенденціями, які властиві соціальному обслуговуванню в 

зарубіжних країнах залишається постійне розширення спектра надання 

соціальних послуг, активна взаємодія та підтримка громадських організацій, 

звільнення центральних державних органів від багатьох соціальних функцій та 

перекладання їх на органи місцевого самоврядування та приділення особливої 

уваги соціальному обслуговуванню сімей з дітьми загалом. 
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Соціальна політика будь-якої держави спрямована на соціальний захист 

різних соціальних і демографічних груп населення, особливо тих осіб, які 
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перебувають у складних життєвих обставинах. Ефективний соціальний захист – 

це не лише гарантовані державою соціальні виплати, а насамперед розвинена 

мережа соціальних послуг, які надаються з урахуванням особливостей і потреб 

різних категорій клієнтів. Сучасна система соціальних послуг повинна 

відповідати потребам громадян і орієнтуватися на покращення якості їхнього 

життя. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблем 

соціального захисту населення надання соціальних послуг представлено у 

працях провідних науковців: Качуренка Ю.К., Скуратівського В.А., 

Трощинського В.П., Ситника П.К., Борецької Н.П, Бригадіна П., Чечель А.О., 

Тарасенко Д.Л., Куценка О.Д. та інші. 

Метою дослідження є аналіз ключових проблем у сфері соціальних послуг 

в Україні у воєнний період, а також визначення перспективних напрямків 

реформування системи соціального забезпечення.  

Виклад основного матеріалу. Основні засади функціонування системи 

соціальних послуг щодо осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

визначаються законами України «Про соціальні послуги», «Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та ін.  

Будь-яка людина чи родина може потрапити у складну життєву ситуацію. 

В українському законодавстві це називається складними життєвими 

обставинами. Соціальні послуги – це дії, які спрямовані на подолання таких 

складних життєвих обставин (соціальна підтримка), мінімізацію їх наслідків 

(соціальне обслуговування) та на профілактику (соціальна профілактика). 

Соціальні послуги може отримати кожен, хто їх потребує за місцем  

проживання або перебування. Соціальні послуги надаються відповідно до 

Державних стандартів, а рішення про їх надання приймається відповідно до 

Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України. 
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В ході децентралізації повноваження з надання соціальних послуг 

населенню передають з центрального рівня на місцевий, тобто – 

територіальним громадам. З 1 січня 2020 року набула чинності нова редакція 

Закону України «Про соціальні послуги». Отже з початку 2020 року змінився 

розподіл повноважень центральних та місцевих органів влади, а також 

встановлена система соціальних послуг та її учасників, етапи визначення 

потреб, планування, організації та фінансування соціальних послуг. 

Повноваження у сфері соціальних послуг передають громадам - 

максимально близько до отримувачів цих послуг. Такі повноваження 

визначаються новою редакцією Закону як власні повноваження громад. Щоб 

реалізувати їх, в громаді мають створити відповідний структурний підрозділ. 

Кожна громада зобов’язана надавати базові соціальні послуги. Водночас, кожна 

соціальна послуга надаватиметься за відповідним соціальним стандартом, який 

затверджує Міністерство соціальної політики. 

Для отримання соціальних послуг необхідно звернутися з усною чи 

письмовою заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту 

населення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної у 

місті Києві державної адміністрації за місцем проживання чи перебування 

громадянина або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). 

Працівники зазначеного структурного підрозділу із залученням фахівця із 

соціальної роботи  проаналізують потреби та направлять людину до 

відповідного надавача послуг: центру надання соціальних послуг, центру 

соціальних служб, центру соціально-психологічної допомоги, центру матері та 

дитини тощо. 

Людині або сім’ї можуть надаватися одна або одночасно декілька 

соціальних послуг. На всіх етапах з людиною будуть працювати фахівці з 

соціальної роботи/соціальні працівники/соціальні робітники, які відіграють 

ключову роль у наданні соціальної послуги. Хто і у яких випадках може 

звернутись за соціальними послугами: 

 дорослі чи діти, які за станом здоров’я потребують послуг (часткова або 

повна  втрата рухової активності, інвалідність, невиліковні хвороби, психічні 

розлади, похилий вік), а також їхні сім’ї; 
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 діти, з якими жорстоко поводяться; 

 люди, які страждають від домашнього насильства чи потрапили у 

ситуацію торгівлі людьми; 

 сім’ї, які зазнали шкоди внаслідок пожежі, стихійного лиха, катастрофи, 

бойових дій, терористичного акту, збройного конфлікту, тимчасової окупації; 

 малозабезпечені сім’ї чи ті, в яких є безробітні; 

 бездомні; 

 сім’ї, які потребують підтримки у вихованні дітей (розлучення, яке 

впливає на дитину, одинокі батьки, сім’ї, в яких батьки ухиляються від 

обов’язків із виховання дітей, сім’ї, які виховують дітей-сиріт чи дітей, 

тимчасово залишених батьками); 

 діти-сироти; 

 діти, які перебувають в інтернатних закладах. 

Основними формами надання соціальних послуг є матеріальна допомога та 

соціальне обслуговування. 

Матеріальна допомога надається особам, що знаходяться у складній 

життєвій ситуації, у вигляді грошової або натуральної допомоги: продуктів 

харчування, засобів санітарії і особистої гігієни, засобів догляду за дітьми, 

одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, палива, а також 

технічних і допоміжних засобів реабілітації. 

Соціальне обслуговування здійснюється: за місцем проживання особи 

(вдома); за місцем проживання (перебування) дитини у сім’ях громадян, які 

відповідно до договору надають послуги щодо утримання та виховання дитини 

(прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї патронатних 

вихователів); у стаціонарних інтернатних установах та закладах; у 

реабілітаційних установах та закладах; в установах та закладах денного 

перебування; в установах та закладах тимчасового або постійного перебування; 

у територіальних центрах надання соціальних послуг; в інших закладах 

соціальної підтримки (догляду). 
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В загальному, можуть надаватися такі види соціальних послуг: 

соціально-побутові послуги - забезпечення продуктами харчування, м'яким 

та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, 

засобами малої механізації, здійснення соціально-побутового патронажу, 

соціально-побутової адаптації, виклик лікаря, придбання та доставка 

медикаментів тощо;  

психологічні послуги - надання консультацій з питань психічного здоров'я 

та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування 

психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних 

характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної 

реабілітації, надання методичних порад; 

соціально-педагогічні послуги - виявлення та сприяння розвитку 

різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та 

корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої 

діяльності тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, 

громадських організацій, заінтересованих осіб; 

соціально-медичні послуги - консультації щодо запобігання виникненню 

та розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та 

охорона її здоров'я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, 

працетерапія; 

соціально-економічні послуги - задоволення матеріальних інтересів і 

потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються 

у формі надання натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги у 

вигляді одноразових компенсацій; 

юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного законодавства, 

здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної 

відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи 

(оформлення правових документів, захист прав та інтересів особи, інша правова 

допомога тощо); 
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послуги з працевлаштування - пошук підходящої роботи, сприяння у 

працевлаштуванні та соціальне супроводження працевлаштованої особи; 

інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для вирішення 

складної життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження 

просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); 

поширення об'єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних 

послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних 

проблем (рекламно-пропагандистські послуги); 

інші соціальні послуги. 

Під час воєнних дій в Україні, ухвалено рішення, людям з інвалідністю та 

літнім людям екстрено (кризово) можуть надаватися наступні соціальні 

послуги: інформування, консультування, консультативний кризовий телефон, 

надання притулку, нічний притулок, короткотермінове проживання, екстрене 

(кризове) втручання, представництво інтересів, підтримане проживання осіб 

похилого віку та осіб з інвалідністю, бездомних осіб, соціальний супровід сімей 

або осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, догляд вдома, 

догляд стаціонарний, денний догляд, денний догляд дітей з інвалідністю, 

паліативний догляд, соціально-психологічна реабілітація, натуральна допомога, 

переклад жестовою мовою, транспортні послуги. 

При відсутності необхідних документів для їх отримання достатньо лише 

одного документа: 

заяви від людини (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких 

обмежена); 

заяви від законного представника (для недієздатних осіб, яким призначено 

опікунів); 

повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для 

недієздатних осіб, які не мають законного представника). 

Заяву про надання соціальних послуг можна подати до: 

уповноваженого органу соцзахисту за місцем звернення, незалежно від 

задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, що 

потребує соціальної послуги, 

безпосередньо до надавача соціальних послуг. 
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Рішення про надання послуг екстрено (кризово) приймається 

уповноваженим органом або надавачем соціальних послуг невідкладно та 

протягом однієї доби забезпечується їх надання. 

На сьогодні 2,7 мільйонів людей зареєструвались як внутрішньо 

переміщені особи після впровадження воєнного стану. Близько 500 тисяч заяв 

надійшли через Дію. Частина з них зараз доопрацьовуються органами 

соціального захисту, командами Мінцифри та Мінсоцполітики. 

Відповідно до рішення Уряду допомога на проживання внутрішньо 

переміщеним особам надається в наступних розмірах: 

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень; 

для інших осіб — 2 000 гривень. 

Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на 

доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу 

домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги. 

Виплата допомоги на проживання не припиняється внутрішньо 

переміщеним особам, які повернулись до місця постійного проживання, але є 

власниками нерухомого майна, знищеного внаслідок бойових дій, 

терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської 

Федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через 

Єдиний державний веб-портал електронних послуг. 

Міністерство соціальної політики України уклало меморандум про 

взаєморозуміння з Всесвітньою продовольчою програмою, відповідно до якого 

внутрішньо переміщені особи з числа найбільш вразливих груп отримають 

додаткові до державних програм грошові виплати. 

Відповідно до укладеного меморандуму виплата додаткової грошової 

допомоги вразливим домогосподарствам буде здійснюватися за три місяці в 

розмірі 2220 гривень на кожного члена домогосподарства на місяць, але не 

більше, ніж для трьох осіб. В рамках програми планується охопити додатковою 

до державних програм підтримкою близько 500 тисяч людей. 
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Через широкомасштабну війну, значна частина економіки зупинилась, а 

кількість людей, які потребують допомоги, значно зросла. Тому 

використовується кожна можливість залучити від міжнародних партнерів 

додаткові ресурси, щоб надати більше підтримки людям, які найбільше її 

потребують під час війни. 

Станом на сьогодні завдяки співпраці з агенціями ООН та іншими 

міжнародними організаціями реалізуються програми грошових виплат, які 

надаються людям додатково до державних допомог, на загальну суму 9,6 

мільярдів гривень. За рахунок цих коштів більше 2 мільйонів людей, 

постраждалих від війни, з найбільш вразливих категорій отримають виплати в 

розмірі від 2200 до 2500 гривень на місяць строком від 1 до 3 місяців. 

Уряд ухвалив рішення, яке врегульовує надання фізичними особами 

соціальної послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі літнім 

людям, людям з інвалідністю, дітям з інвалідністю, невиліковно хворим, які 

через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та 

самообслуговуватися, в тому числі, в умовах воєнного стану, а також 

призначення і виплати компенсації за догляд таким особам. 

Зокрема, рішення Уряду впроваджує комплексне визначення ступеня 

індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг. Воно 

проводитиметься фахівцями органу місцевого самоврядування спільно із 

представниками закладу охорони здоров’я, надавачів соціальних послуг із 

залученням особи, яка потребує надання соціальних послуг та/або її законного 

представника. Таке визначення дозволить забезпечити індивідуальний підхід до 

надання догляду конкретній особі та необхідних саме їй послуг. Відповідно, 

дотримуватиметься принцип адресності при призначенні компенсації за догляд. 

На сьогодні ступінь потреби в послугах визначається при наданні 

соціальних послуг догляду вдома, паліативного догляду, стаціонарного догляду 

закладами та установами різних форм власності. Також рішення Уряду 

забезпечило можливість призначати та виплачувати компенсації за догляд 

людині, яка зареєструвалась як внутрішньо переміщена особа, за новим місцем 

перебування, якщо вона перебуває разом із особою, за якою здійснює догляд. 
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Висновки. Отож, розвиток системи соціального захисту населення України 

потребував комплексного підходу при зміні принципів її побудови, виходячи з 

ринкових реалій розвитку країни. Соціальне обслуговування, соціальне 

спонсорство, стимулювання надання послуг за допомогою прямого бюджетного 

фінансування та залучення коштів недержавних структур сприятиме 

підвищенню соціальних стандартів у державі та покращенню матеріальних 

умов існування верств населення, що цього потребують, особливо під час війни 

та післявоєнний період. 
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ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

У цій статті досліджено систему соціального захисту населення в Україні 

через призму ринкових відносин, реалій сучасного економічного, соціального та 

суспільного життя. Визначено основні проблеми системи соціального захисту 

та перспективи її вдосконалення. 
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держава, бідність, безробіття.  

Постановка проблеми. У результаті політичних та економічних 

перетворень, що відбулись в Україні протягом останніх декількох років, 

система соціального захисту зазнала кардинальних змін. Усі проблеми 

соціального захисту населення сьогодні розглядаються через призму ринкових 

відносин, реалій сучасного економічного, соціального та суспільного життя. 

Забезпечення соціальної злагоди в країні безпосередньо пов'язане з вирішенням 

державою найгостріших соціальних проблем населення. Саме тому в сучасних 

умовах соціального розвитку України особливого значення набуває розробка 

методів та перспектив удосконалення системи соціального захисту населення. 

Формування цілей статті. Сьогодні механізми здійснення соціального 

захисту мають певні проблеми та недоліки. Сучасний розвиток системи 

соціального захисту населення України потребує комплексного та системного 

підходу при зміні принципів її побудови та існування, виходячи з ринкових та 

політичних реалій розвитку країни. Хоча органи державної влади і розробляють 

низки заходів щодо реалізації соціальної політики та покращення життя 

населення, та все ж вони інколи можуть не задовільнити суспільство. Це 

пов`язано із змінами, які відбуваються в нашій державі та суспільстві. Такі 

зміни породжують нові проблеми в системі соціального захисту населення, а 

отже потребують нових поглядів та рішень, які дозволять змінити вже застарілу 

систему на нову, сучасну, яка буде задовільна як для держави, так і для 

суспільства. 

Метою даного дослідження є розкриття перспектив розвитку та 

удосконалення системи соціального захисту населення. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичну базу 

дослідження становлять роботи науковців, присвячені різним аспектам 

соціальної політики та системі соціального захисту населення, а саме:                           

Т. І. Павлюк, М. М. Фаріон, С. І. Бичков, О. Ю. Лихошва, І. І. Смирнова,                      

Л. А. Горієва, Н. В. Рак, О. Г. Боднарчук, І. М. Михайловська, О. В. Неліпович, 

Н. Б. Болотіна, С. М. Синчук, В. Я. Буряк. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Соціальна політика виступає 

одним із основних факторів регулювання забезпечення соціального рівня 

добробуту населення нашої країни. Вона має розгалужену структуру, яка 

складається із соціальних закладів та установ, завдяки яким надаються 

соціальні послуги певним групам населення, які цього потребують. Відповідно 

інструментами, які здійснюють державну соціальну політику є соціальні 

програми. під соціальною програмою слід розуміти сукупність конкретних 

проектів, що в загальному є націлені на досягнення стратегічних цілей та 

вирішення певної соціальної проблеми, використовуючи принцип ефективного 

управління бюджетними коштами [1, с. 63]. Слід зауважити що, соціальна 

політика це, насамперед, діяльність держави, яка здійснюється цілим 

комплексом заходів щодо забезпечення належних умов для існування своїх 

громадян, гарантоване забезпечення потребуючим соціальної допомоги та рівня 

життя не нижче від прожиткового мінімуму. Між поняттями «соціальне 

забезпечення» і «соціальний захист» є суттєва різниця, так як поняття 

соціального захисту є значно ширшим і пов’язане зі стратегією соціальної 

держави, яка орієнтована, насамперед, на запобігання виникнення нагальних 

соціальних проблем та їх вирішення. 

Поняття «соціальний захист» у широкому розумінні визначають як: 

діяльність держави, спрямовану на забезпечення формування й розвитку 

повноцінної особистості, виявлення й нейтралізацію негативних факторів, що 

впливають на неї, створення умов для самовизначення і ствердження у житті. У 

вузькому розумінні соціальний захист визначають як: сукупність економічних і 

правових гарантій, що забезпечують додержання найважливіших соціальних 

прав громадян, досягнення соціально-прийнятного рівня життя [2, с. 36]. Вона 

покликана не тільки надавати матеріальну допомогу, а й забезпечувати гарантії 

дотримання прав та свобод громадян своєї держави. Сама система соціального 

захисту містить в собі багато структурних елементів, механізмів та ознак, які 

складають цілу комплексну систему діяльності соціально-орієнтованої 

держави, що зображено на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Система соціального захисту [3, с. 8] 

 

Соціальний захист, на відміну від соціального забезпечення, передбачає 

гарантії щодо охорони праці, здоров’я, навколишнього природного середовища, 

оплати праці та інші заходи, необхідні для нормальної життєдіяльності людини 

й функціонування держави. Він є певним інструментом держави на шляху 

покращення життя та добробуту населення. Саме через складну ієрархію 

інститутів соціального захисту населення дуже важко прослідкувати за 

проблемами та недоліками на всіх рівнях та у всіх механізмах цієї системи. 

Саме тому система соціального захисту потребує нових рішень щодо застарілих 

проблем.  

Останніми роками в Україні серйозною проблемою стало зростання рівня 

безробіття, що дуже впливає на не лише соціальний, а й економічний стан в 

державі. Тому щоб зменшити цей рівень необхідно уже на даному етапі 

створити нові економічні механізми, які будуть спрямовані на створення 
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матеріальних умов для функціонування державних гарантій у сфері зайнятості 

населення, таких як цільове фінансування, пільгове кредитування та надання 

додаткових пільг суб'єктам господарювання, що забезпечують розширення 

масштабів виробництва, створення нових робочих місць, підвищення 

зайнятості населення [4, с. 95]. Держава повинна сприяти у створення нових 

робочих місць для населення. Потрібні доступні програми аби постійно 

підвищувати рівень кваліфікації працівників. 

Процес реформування системи соціального захисту повинен бути 

комплексним та послідовним. Адже неможливо одразу вирішити всі соціальні 

проблеми в суспільстві. Потрібно добре вивчити саму проблему, її 

першопричину, процес протікання та її наслідки. І тільки тоді шукати шляхи її 

подолання. 

Потрібна розробка нових підходів щодо визначення форм соціального 

захисту та методів соціального захисту з різними верствами населення, які 

потребують соціальної допомоги. Потрібно навчитися правильно спілкуватися і 

працювати з певними демографічними групами, насамперед, з молоддю та 

людьми середнього віку. Аби розуміти їхні соціальні проблеми з якими вони 

стикаються. Зі збереженням традиційних підходів у роботі з громадянами 

похилого віку. Тому що у нашій державі достатньо приділяється уваги людям 

пенсійного віку. 

Соціальний захист та соціальне забезпечення має узгоджуватися із 

бюджетним законодавством у всіх механізмах та в усіх процедурах. Безумовно, 

необхідним є збільшення державних видатків на соціальну сферу. Тому що з 

визначенням нових підходів щодо форм та методів соціального захисту 

необхідне і оновлене фінансування цієї сфери. Потрібно визначити обсяг та 

джерела фінансування. Водночас, потрібно встановити контроль на всіх рівнях 

за дотриманням цільового використання коштів на соціальну сферу. Також 

необхідне фінансування додаткових видів соціальної допомоги, яке дуже часто 

через брак коштів в бюджеті скорочують або взагалі скасовують. 

Виходячи з цілої низки сучасних проблем соціального захисту, головною 
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метою соціальної політики та захисту є забезпечення гідного рівня життя як 

працюючого, так і непрацюючого населення. Вона може бути реалізована 

шляхом забезпечення максимального позитивного впливу національної системи 

соціального захисту та попередження її негативних наслідків [5, с. 84].  

Висновки. Зміни у сфері соціального захисту повинні відбуватися 

поетапно фокусуючись на концепції прав людини щодо гарантування їй 

мінімального рівня матеріального та соціального добробуту. Потрібно створити 

спеціальні комісії для проведення соціальної роботи та виконання соціальних 

функцій з метою попередження виникнення складних життєвих обставин в 

окремих категоріях населення, які перебувають в зоні ризику. Необхідні такі 

комісії, які б періодично проводили аналіз потреб різних категорій населення, а 

особливо малозабезпечених верств. Аби уряд з максимальною точністю міг 

розробити певні соціальні програми, які б задовольняли нагальні потреби та 

проблеми потребуючих у соціальній допомозі громадян.  

Варто здійснити перегляд всієї системи соціального захисту, а також пільг, 

соціальних стандартів, гарантій та компенсацій, які вже є не актуальними та 

неефективними. Переглянути ті заходи соціального захисту, які є дієвими та 

актуальними, але з якихось певних причин не використовуються або мало 

фінансуються. Розробити їх способи фінансування та механізми здійснення.  

Необхідно розширити та вдосконалити систему соціальних послуг. Цей 

процес повинен супроводжуватися певними заходами з боку держави, які 

повинні сприяти розширенню цієї системи, зокрема, можливо запозичити 

досвід інших держав, які вже досягли успіху у цьому напрямку. Надзвичайно 

важливим є контроль за дотриманням усіх правил як державних, так і 

недержавних надавачів таких послуг. 

Соціальний захист посідає посідає чільне місце в політиці держави. Адже 

він здійснює механізм реалізації соціальних прав та державних соціальних 

гарантій громадян. Соціальний захист це - діяльність держави, яка спрямована 

на забезпечення формування й розвитку повноцінної особистості, виявлення й 

нейтралізацію негативних факторів, що впливають на неї, створення умов для 
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самовизначення і ствердження у житті. Очевидно, система соціального захисту 

в Україні потребує вдосконалення, наприклад: внесенням відповідних змін до 

діючих законів України, прийняттям нових, змінити пріоритети щодо форм 

соціального захисту та здійснити аудит всієї системи діючих пільг, соціальних 

та компенсаційних виплат, в тому числі переглянути перелік критеріїв та 

підстав, на основі яких громадянам надається право на соціальний захист з боку 

держави. Перші кроки Україна вже зробила, необхідне лише вдосконалення тієї 

системи, яка вже існує. 
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СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРЕСПЕКТИВИ 

Публікація активізує питання роботи соціальної сфери в нових реаліях 

життя,тенденції соціального розвитку щодо процесу євроінтеграції України. 

Важливість вирішення нагальних проблем соціального обслуговування 

населення в умовах війни. 
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На сьогоднішній день однією з актуальних завдань України є соціальне 

забезпечення. Виникає велика кількість викликів для міністерства соціальної 

політики нашої країни, які потрібно обов’язково вирішити. Розв’язування 

проблем, які стосуються соціальної сфери приведуть до успішних перспектив у 

майбутньому. 

Надання соціальних послуг в Україні здійснюється на складних умовах. 

Забезпечення усіма необхідними ресурсами продовжується навіть в період 

війни. Саме ці обстави змушують до швидких змін механізмів надання 

соціальних послуг. Останні новини свідчать проте, що Україна стала 

кандидатом на членство в ЄС. Європейська інтеграція є складним та 

суперечливим соціально-економічним процесом налагодження тісного 

співробітництва з усіма європейськими державами. Також є одним із проявів 

провідної тенденції сучасного історичного розвитку цього процесу — 

посилення всебічної взаємозалежності держав, передусім в економічній сфері, 

та подальшого зближення цивілізаційно-споріднених  національних спільнот. 

Через щире бажання бути частиною ЄС наша держава отримує колосальну 

підтримку від багатьох держав, основними з яких є Великобританія, Польща, та 

інших країн. 

Що стосується соціального забезпечення, соціальних послуг на даний 

момент, то більшість європейських країн надають для українцям-біженцям 

гуманітарну допомогу, соціальне страхування, медичне страхування тощо. У 

майбутньому процеси сьогодення: обмін інформацією, досвід в соціальній 

сфері тощо посприяють змінам у системах соціального захисту кожної країни 

члена Європейського Союзу. Курс на європейську інтеграцію є природнім 

бажанням України, яка виборола свою незалежність 30 років тому, жити в 

демократичній, економічно розвинутій, соціально орієнтованій країні. Його 

мета — створення умов для входження до спільноти європейських розвинутих 
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країн шляхом масштабних внутрішніх перетворень. Відносини України з 

Європейським Союзом у сучасній зовнішньо і внутрішньополітичній ситуації 

мають винятково важливе значення. Йдеться не просто про більш-менш активні 

контакти з одним із найавторитетніших зарубіжних партнерів, але й про 

можливість здійснення Україною стратегічного вибору на перспективу, від 

якого залежатимуть місце і роль держави у новій системі міжнародних 

відносин, у тому числі економічних і соціальних.  

Аналіз останніх публікацій. Спектр соціальних проблем, теоретичні 

аспекти і практичні питання розроблення й реалізації соціальної політики в 

Україні розкрито в роботах В. Голуб, О. Іванової, Л. Ільчук,О.Палій, Т. 

Семигіної, П. Ситника, В. Скуратівського, В. Трощинського та інших. Наукові 

публікації, в яких висвітлюється вказана вище тематика, а також конструктивні 

ідеї щодо вдосконалення системи надання соціальних послуг, викладені в 

працях В. Бабаєва, В. Дзюндзюка, Д. Карамишева, В. Мамонової, Н. 

Мельтюхова, Г. Одінцової, Л. Сідєльнік тощо. 

Постановка проблеми. Встановлено, що основними проблемами 

фінансового забезпечення соціальної сфери є: недостатні обсяги бюджетних 

коштів для фінансування соціальної сфери, невиконання планових показників 

фінансування всіх соціальних статей, відсутність механізмів забезпечення 

якості соціальних послуг. Застосування та використання соціальних послуг в 

Україні має таку суттєву проблему, як зміни, а саме нові реформи в 

соціальному забезпеченні через війну України з росією. Багато людей 

потребують додаткових коштів для свого існування через втрату здоров’я, 

роботи, майна або ще гірше втрату годувальника. У таких критичних 

обставинах потрібні найшвидші механізми надання будь-якої соціальної 

допомоги від психологічної підтримки до соціального супроводу. Головна 

задача зменшити напругу з документацією та допомогти усім, хто має право на 

державну підтримку. 

Викладення матеріалу дослідження. Для дослідження більш якісного 

потрібно висвітлити ключові терміни даної теми. По-перше, що таке соціальне 
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забезпечення і що воно включає в себе. Соціальне забезпечення є інструментом 

політики, що застосовується для регулювання рівня життя населення і 

передбачає надання послуг та матеріальних ресурсів у різних формах, що 

фінансуються державою. Також соціальний захист (соціальне забезпечення) — 

система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне 

забезпечення населення від соціальних ризиків, таких як: хвороба, інвалідність, 

старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві 

тощо. З макроекономічної точки зору соціальне забезпечення — це система 

управління соціальними ризиками з метою компенсації шкоди, зниження або 

запобігання їх дії на процес розширеного відтворення населення. Як соціально-

економічна категорія соціальне забезпечення є відносинами щодо 

перерозподілу національного доходу з метою забезпечення встановлених 

соціальних стандартів життя для кожної людини в умовах дії соціальних 

ризиків[1]. Також важливим є термін, який стосується того, кому надається 

соціальна послуга. Соціальна група — це сукупність людей, виділена за 

соціально значимими критеріями (стать, вік, раса, національність, професія, 

місце проживання, дохід, влада, освіта та інше)[2]. Вона є своєрідним 

посередником між окремою людиною і суспільством[3]. 

По-друге, не менш важливою є категорія «соціальні послуги», які 

включаються в систему соціального забезпечення. У свою чергу, соціальні 

послуги – це дії, які спрямовані на подолання складних життєвих обставин 

(соціальна підтримка), мінімізацію їх наслідків (соціальне обслуговування) та 

на профілактику (соціальна профілактика). Соціальні послуги бувають 

«простими»: вони не передбачають надання постійної або систематичної 

комплексної допомоги, наприклад, консультування чи представництво 

інтересів. «Комплексні» соціальні послуги передбачають постійну або 

систематичну допомогу (як-от соціальний супровід чи соціальна інтеграція), а 

«спеціалізовані» надаються певній категорії осіб (наприклад, 

внутрішньопереміщеним особам, біженцям, іншим категоріям населенням). 

Також існують «допоміжні» соціальні послуги, що надаються у натуральному 
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вигляді: продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, одяг, взуття 

тощо[4]. Слід також зосередити увагу на понятті «складні життєві 

обставини». Це обставини, які характеризуються соціальними, економічними, 

звичаєвими, комунікаційними, віковими, медичними, родинними та іншими 

проблемами і викликами, які людина не в змозі подолати самостійно і які 

спричиняють її соціальну дезадаптацію, випадання зі звичних соціальних 

систем[5]. 

Останніми головними категоріями є соціальні гарантії та соціальні 

стандарти, на яких будується нормативна база законодавства в сфері соціальних 

послуг та які формують механізм надання різноманітних соціальних послуг. 

Державні соціальні стандарти — це встановлені законами, іншими нормативно-

правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких 

визначаються рівні основних державних соціальних гарантій. Державні 

соціальні гарантії — встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, 

доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри 

інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-

правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового 

мінімуму [6]. 

Бажання України на сьогоднішній день стати повноправним членом 

Європейського Союзу призвело до розуміння таких процесів, як євроінтеграція, 

сталий розвиток тощо. Євроінтеграція – це процес впровадження європейських 

норм в українське законодавство. Таке впровадження має забезпечити 

стабільну економіку, правову державу, чисте довкілля, якість харчових 

продуктів, соціальну захищеність громадян, високий рівень життя та 

відсутність корупції. Це єдиний економічний, соціальний та гуманітарний 

простір, де відмовилися від кордонів та зайвих умовностей задля вільного 

переміщення товарів, людей, послуг і капіталів, необмеженого обміну 

інформацією, культурними та науковими надбаннями[7]. Сталий розвиток –

розвиток, що дозволяє задовольнити потреби сучасного покоління без шкоди 

для майбутніх поколінь. Основою сталого розвитку є економічні та екологічні 
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інтереси суспільства. Порушення рівноваги між ними впливає на погіршення 

якості життя[8]. Зазвичай ці процеси відбуваються не швидко і мають не різкий 

розвиток в системі будь-якої країни, яка прагне вступити в ЄС та розвиватися.  

Пришвидшений вступ України до Євросоюзу — це ідея-пропозиція щодо 

прискореної процедури розгляду членства, що виникла в умовах російського 

вторгнення в Україну, підтримання інституціями ЄС надання найближчим 

часом Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу з 

поступовою інтеграцією в єдиний ринок ЄС. Україна потребувала швидких та 

радикальних рішень щодо нашого членства в ЄС, допомоги в безпеці раніше, 

що можливо не призвело б до трагічних наслідків, які ми маємо на сьогодні. З 

березня 2022 року Україна є кандидатом на членство у ЄС. ЄС є політичним, 

економічним і культурним об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого 

входять 27 європейських держав із населенням 447 706 209 осіб (станом на 1 

липня 2020 року).28 лютого 2022 року Президент України Володимир 

Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. 

Також Глава держави із Головою ВРУ Русланом Стефанчуком та Прем'єр-

міністром України Денисом Шмигалем підписали Спільну заяву. Президент 

Володимир Зеленський 1 березня 2022 виступив у Європарламенті та заявив, 

що Україна довела, що вибрала Європу, а тепер Європа має вибрати Україну. 

Європейський парламент переважною більшістю голосів (637 голосів «за», 

тільки 13 євродепутатів виступили «проти», 26 утрималися) затвердив 

резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням 

Україні статусу кандидата на вступ. Утім, голос Європарламенту є 

рекомендаційним. Зазвичай, рішення Єврокомісії щодо відповідності цієї 

заявки займає від 15 до 18 місяців. 24-25 березня 2022 в Брюсселі відбувся 

саміт ЄС. Неформальне засідання Європейської ради (саміту ЄС), завершилося 

схваленням декларації, що містить компромісне визнання перспективи членства 

України в ЄС[9]. Маємо надію, що в ці темні часи для нашої Батьківщини і нас 

ми отримаємо статус члена ЄС та зможемо відбудувати модерну та сучасну 

Україну з новітніми містами та реформованими соціальними системами, 

стабільною економікою. 



303 

Вітчизняне соціальне забезпечення стикнулось з новими тяжкими 

викликами в період війни, яка розпочалась 24 лютого 2022 року і триває досі. 

Війна несе собою біль, каліцтво, великі людські втрати, фінансові проблеми та 

гуманітарну катастрофу. Безумовно Міністерство соціальної політики має 

виступати надійним тилом для тих, хто втратив через війну здоров’я, житло, 

будь-яку підтримку тощо. Міністерство соціальної політики робить величезну 

роботу в плані надання будь-якої допомоги, на якій спеціалізується. В умовах 

сьогодення хотілося б зосередити увагу на електронній допомозі, а точніше 

ресурсі, за допомогою якого можна швидше і якісніше надати або отримати 

послугу залежно від ситуації. Мінсоцполітики України розвиває платформу 

єДопомога, яка розширює можливості для підтримки людей, котрі зараз її 

потребують та опинилися в складних обставинах. «єДопомога» — це додаткова 

підтримка українців, яка доповнює роботу системи соціального захисту. 

Функціонал платформи єДопомога дозволяє:пройти реєстрацію та залишити 

заявку,звернутися за допомогою на платформі можуть, як фізичні особи, так і 

юридичні, для благодійників єДопомога дозволяє отримати в кабінеті перелік 

заявок за конкретним регіоном та обрати дату виконання. Після чого контакт-

центр, що здійснює координаційну підтримку, передає контактні дані 

реципієнтів благодійникам. Платформа зручна за рахунок того, що дозволяє 

швидко обрати ті заявки на допомогу, які потребують виконання саме зараз, з 

можливістю фокусувати зусилля на конкретному регіоні або окремому товарі 

[10]. Вважаю, що це є перевага в тому, що дана платформа покликана поєднати 

громадян, які потребують допомоги з благодійниками, які таку допомогу 

можуть надати. Підтримуючи один одного, ми неодмінно здолаємо нашого 

спільного ворога. 

Висновки. Підсумовуючи усю попередню інформацію, можна виділити 

такі основні моменти. Соціальна політика динамічно розвивається в тих 

обставинах, в яких знаходиться країна. Цим також зумовлений шлях України до 

Європейського Союзу. Застосування та використання соціальних послуг 

покращується та змінюється кожного дня, задля підтримки усього українського 
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населення. Ефективний соціальний захист людей можливий лише у тісній 

співпраці держави і громад. Отже, держава надає соціальні виплати, створює 

сприятливе нормативне середовище, стандарти надання соціальних послуг, 

допомагає громадам їх запроваджувати. А у громаді соціальні працівники 

повинні знати своїх підопічних, оцінювати їх потреби та забезпечувати надання 

необхідних послуг. Чим ближче держава до громади і навпаки, тим краще жити 

людям в цій державі. 
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В статті розглянуто особливості політики зайнятості в умовах війни. 
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робочої сили та підвищуючи її конкурентоспроможність.  

Ключові слова: державна служба зайнятості, безробітні, політика 

зайнятості, ринок праці. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Зростання тривалості безробіття, яке на 

жаль, останнім часом спостерігалося в Україні, має негативні економічні та 

соціально-психологічні наслідки як для окремої людини, так і суспільства 

загалом. Основними негативними чинникам для безробітного є усвідомлення 

незайнятості; неможливість реалізувати наявний потенціал; жорсткі вимоги з 

боку роботодавців, низький рівень матеріального забезпечення; соціальна 

незахищеність; безперспективність тощо. Невдалі спроби працевлаштуватися 

зменшують зусилля до подолання труднощів. 

У громадян, які звертаються за допомогою у працевлаштуванні до 

державної служби зайнятості (далі – ДСЗ) часто немає мотивації до роботи. 

Персоналові базових центрів зайнятості (далі – БЦЗ) важко допомогти у 

працевлаштуванні особі, яка не хоче працювати. Зазначена проблема є однією з 

першопричин довготривалого безробіття. Визначення методів та основних 

напрямків роботи центрів зайнятості, розуміння механізмів, що лежать в основі 

такої поведінки, розроблення методичних підходів до активізації зусиль 

безробітних щодо пошуку роботи актуальні для зміни даної ситуації. Зокрема, 
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важливо зосередити увагу на психологічній підтримці безробітних та її 

значенні при активізації зусиль безробітних до пошуку роботи та розробити 

відповідні схеми роботи при цьому центрів зайнятості. 

В Україні не було чітко сформованих підходів до формування системи 

психологічної підтримки безробітних. Навіть у розробленій у 2008 р. Концепції 

державної системи професійної орієнтації населення проблемам психологічної 

підтримки населення не було приділено уваги. В діяльності ДСЗ також нема 

чітко виділеного напрямку роботи щодо психологічної підтримки безробітних. 

Зокрема, у БЦЗ таку діяльність здійснюють разом з наданням послуг із 

профорієнтації, але при цьому, як свідчить практика, питанням психологічної 

підтримки безробітних приділялося значно менше часу. 

Такий підхід, на нашу думку, не вирішує головного питання – мотивації 

безробітного до пошуку роботи. Адже цю функцію ДСЗ необхідно здійснювати 

з перших годин роботи із безробітними фахівців центру зайнятості. І в цьому 

визначну роль відіграє саме психологічна підтримка, своєчасне надання якої 

для безробітного означатиме активізацію до пошуку роботи, подолання страху 

отримати погану роботу або не знайти її взагалі, страху отримати відмову в 

працевлаштуванні тощо. Особливо гостро питання психологічної підтримки 

безробітних постає у воєнний період. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню теоретичних засад 

та розробці практичних заходів формування сучасних підходів забезпечення 

зайнятості населення присвятили свої праці українські вчені В. Геєць, О. 

Амоша, Ю. Бажал, Д. Богиня, О. Грішнова, Т. Заяць, Е. Лібанова, У. Садова, Л. 

Семів, О. Волкова та ін.  

Метою роботи є науково-теоретичне обґрунтування і розробка 

рекомендацій щодо удосконалення системи державного регулювання 

соціальної допомоги зайнятості населення. 

Основні результати дослідження. Сучасний етап розвитку економіки 

України передбачав в якості одного з шляхів економічного зростання 

перебудову управління різними структурами, підприємствами, організаціями й 
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зайнятістю населення. Важлива роль у цьому процесі відведена науковому 

обґрунтуванню та прогнозуванню політики зайнятості населення, створенню 

ефективного й цивілізованого ринку праці. Зайнятість та ринок праці є 

пріоритетними напрямами загальноекономічних процесів і виступають 

активним інструментом розв’язання економічних задач. Ринок праці пов’язаний 

з такими економічними категоріями, як зайнятість населення та безробіття. Ці 

категорії мають найбільший вплив на весь комплекс трудових відносин. 

Підвищений науковий та практичний інтерес спостерігається до змін, що 

відбулися на ринку праці в умовах ринкових відносин, бо вони безпосередньо 

зачіпають всі категорії населення України. В цих умовах формується нова 

модель трудових відносин, яка по-різному впливає на різні категорії 

працівників, на їх взаємовідносини з різними соціальними групами. Ось чому 

організаційно-економічний механізм управління зайнятістю населення в 

сучасних умовах переходу до ринку є актуальною науковою проблемою. 

Зайнятість населення країни та її регіонів є важливим параметром розвитку 

економіки, суспільства та рівня життя населення країни. Відображаючи стан 

розвитку ринку праці, зайнятість є чинником який виражає міру інтеграції 

населення в економічне життя держави, рівень і ступінь задоволення 

суспільних та особистих потреб. 

З метою вирішення державної проблеми зайнятості населення та 

поліпшення якісного складу кадрів, на підприємствах практикуються курси 

навчання, підвищення кваліфікації, професійні підготовки та перепідготовки 

кадрів. Таким чином, одним з напрямків підвищення зайнятості населення за 

кордоном є система навчання і перенавчання кадрів. 

Тому за кордоном, як на державному, так і на підприємницькому рівні, 

значне місце відводиться навчанню персоналу (не тільки управлінських кадрів, 

фахівців і службовців, але і основних/допоміжних робітників, а також 

молодшого обслуговуючого персоналу). На державному рівні й рівні 

управління регіонами створюються програми, спрямовані на підтримку 

підприємницьких та корпоративних структур в частині навчання власних 

трудових ресурсів, а також в частині сприяння навчанню тимчасово незайнятих 

(безробітних) трудових ресурсів. 
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Дана ситуація викликала розвиток підрозділів на базі зарубіжних 

компаній, що займаються перепідготовкою та навчанням кадрів. Крім власних 

підрозділів, компанії використовують послуги спеціалізованих фірм. У країнах 

західної Європи характерним явищем можна назвати часту зміну робочих 

місць. Дана ситуація обумовлена збільшенням кількості скорочених 

співробітників через автоматизацію виробництва. 

Взагалі, для більшості розвинених в економічному й соціальному плані 

країн характерна децентралізація трудового права та регламентація зайнятості 

населення в національних економіках. Багато в чому це можна розглядати як 

позитивний аспект, оскільки це забезпечує гнучкість ринку праці та політики 

щодо забезпечення зайнятості. Але, з іншого боку, децентралізація трудового 

права несе в собі ризики диференціації прав та обов’язків працівників, а також 

дискримінації окремих категорій робітників на різних підставах (від 

статевовікових до національних та расових). 

Подальший розвиток сучасної економіки багато у чому залежить від 

використання людських ресурсів. Ефективне використання всіх людських 

здібностей, а особливо творчих, багато в чому залежить від стану ринку праці. 

У сучасному світі актуальність даної теми підтверджується даними, згідно за 

якими 90% зайнятого населення становлять наймані працівники, фінансовий 

стан яких залежить переважно від заробітної плати. 

На Україні негативні тенденції розвитку ринку праці виявлялися у 

високому рівні безробіття, істотній територіальній диференціації у сфері 

зайнятості, розбалансованості між вільними робочими місцями та необхідним 

рівнем кваліфікації та ін. 

З початком повномасштабної агресії мільйони українців стали 

безробітними: їхні підприємства були знищені, збанкротували, зник попит на 

їхню працю або ж довелося евакуюватися у більш безпечні райони, без 

можливості працювати дистанційно. При цьому новоявлені безробітні не 

стають на облік у центр зайнятості, хоча могли би отримувати принаймні 

допомогу з безробіття. Станом на 15 квітня у базі зареєстровано 26 тис. 
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актуальних вакансій, що на 58% менше, ніж у минулому році. Найбільший 

попит зараз у Дніпрі та області, Львові та області та у Києві – майже по 3 тис. 

вакансій. 

Найбільше шукають робітників у сільськогосподарській сфері, це кожна 

п’ята вакансія. Також багато вакансій у переробній промисловості – майже 

20%. І якщо продовжити складати цей ТОП-10 видів економічної діяльності, які 

мають вакансії, то це охорона здоров’я (лікарі, медичний персонал), транспорт і 

поштова діяльність, адже навантаження на поштарів і водіїв шалене. У цьому 

переліку є вакансії у державному управлінні, освіті, постачанні електроенергії 

та газу, будівництві і водопостачанні. Найбільше бракує фахівців у зоні 

бойових дій і на тимчасово окупованих територіях, це частина Донецької і 

Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також постраждалі райони 

Чернігівської, Сумської, Харківської областей. Там, де небезпечно, люди 

вивели свої бізнеси. 

На Вінниччині станом на 05 травня 2022 року в базі вакансій області було 

885 пропозицій роботи, крім того, пропонували 13 вакансій з забезпеченням 

житла. Запрошують на роботу лікарів, трактористів, слюсарів, шліфувальників 

тощо. 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану» від 

21.04.2022 № 2220, передбачає, зокрема, такі зміни у сфері зайнятості під час 

воєнного стану:  

 статус безробітного надаватимуть з першого дня реєстрації без вимог до 

наявності підходящої роботи;   

 внутрішньо переміщеним особам (ВПО) статус безробітного буде 

надаватимуть з першого дня реєстрації в центрі зайнятості та призначатимуть 

допомогу по безробіттю;   

 ВПО, які не розірвали трудові відносини, також зможуть 

зареєструватися в центрі зайнятості в якості безробітних за особистою заявою. 
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Припинити трудовий договір вони зможуть в односторонньому порядку, 

подавши до центру зайнятості заяву на ім’я роботодавця. Центр зайнятості 

повідомить про це роботодавця, ПФУ та ДПС, а дані про трудовий стаж 

отримає в держреєстрах. Датою звільнення вважатимуть наступний день після 

подання такої заяви;   

 виплати допомоги по безробіттю нараховуватимуть без особистого 

відвідування центру зайнятості, якщо особа підтвердить статус безробітного не 

рідше ніж раз на 30 календарних днів будь-якими засобами комунікації, в т. ч. 

електронними;   

 максимальний розмір допомоги по безробіттю не перевищуватиме 1,5 

мінімальної зарплати, тобто — 9750  гривень;   

 виплату допомоги припинятимуть в разі, якщо безробітний понад 30 

днів знаходиться за кордоном;   

 роботодавці зможуть подати заяву, щоб отримати або продовжити дію 

дозволу на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства будь-яким 

засобом комунікації.  Виключення становлять дозволи на застосування праці  

громадян рф та білорусі – їх потрібно погоджувати з СБУ.   

Окремо в Законі № 2220 прописали особливості отримання допомоги по 

частковому безробіттю у разі втрати працівниками частини зарплати через те, 

що підприємство зупинило чи скоротило виробництво (виконання робіт, 

надання послуг) у період воєнного стану.   Крім того, передбачено також 

додаткові економічні стимули для роботодавців, які працевлаштовують ВПО. 

Натомість ВПО, які хочуть розпочати власний бізнес, отримають фінансову 

допомогу від держави.  Зауважимо, Уряд спростив реєстрацію в Державній 

службі зайнятості українців, що втратили роботу під час дії воєнного стану 

постановою КМУ від 29.04.2022 № 509. Особи, які не мають повного пакету 

документів для подачі заявки, зможуть стати на облік по безробіттю за 

спрощеною процедурою — через додаток або портал Дія.  

У сучасному світовому співтоваристві спостерігається все більш 

злагоджене розуміння того, що соціально-економічний прогрес визначається не 
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стільки матеріально-технічною базою виробництва, а тими якісними та 

структурними зрушеннями, що напряму й безпосередньо визначаються 

людським чинником. На жаль, нині в Україні існують реальні перешкоди, які 

фактично перешкоджають людському розвитку та не надають можливостей для 

підвищення добробуту домогосподарств [9]. 

Можливості регулювання в межах регіональних ринків є націленим на 

селективну територіальну дію і виступають провідником напрямів державної 

політики в поєднанні з урахуванням специфіки регіонального розвитку [10]. 

Відповідно можна вважати, що ефективна зайнятість можлива, тільки при 

узгодженні регіональних і загально державних інтересів та використанні 

відповідних інструментів. 

Таким чином в Україні виникне необхідність формування ефективної 

політики зайнятості, з використанням адекватних заходів активізації населення, 

які повинні враховувати зміни в економічному, соціальному, психологічному та 

політичному житті країни. Реалізація напрямів удосконалення політики 

зайнятості сприятиме вирішенню головних цілей забезпечення розвитку 

загальної економічної системи держави. Тому розробка сучасних програм 

забезпечення зайнятості населення та удосконалення механізму регулювання 

ринку праці повинно спиратися на моніторингові та фундаментальні 

дослідження сучасного стану розвитку, та визначеному рівню соціально-

економічної ефективності. 

Висновки. Отже, пріоритетом розвитку національного ринку праці у 

післявоєнний період повинно стати вдосконалення його інституційного 

забезпечення з метою реалізації комплексу заходів і засобів для досягнення 

повної продуктивної зайнятості, формування активів людського капіталу, 

підвищення добробуту населення. Від того, наскільки злагоджено, ефективно 

діятимуть інституції та інститути національного ринку праці, у підсумку 

залежатиме наявність чи відсутність економічних та соціальних втрат, 

використання чи недовикористання робочої сили на кожному окремо взятому 

робочому місці, підприємстві, в регіоні та країні в цілому. Наявність чітких 
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правил поведінки економічних агентів, їх узгодженість та дотримання 

створюватиме необхідні умови розвитку, збільшуючи ефективність 

використання робочої сили та підвищуючи її конкурентоспроможність. 

Нагальною необхідністю у післявоєнний період стане формування нової моделі 

економічного зростання, що спиратиметься на приватну ініціативу, розвиток 

інститутів ринкової економіки, інновації та інвестиції в людський капітал. 
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У статті проведено теоретичне обґрунтування сутності соціального захисту 

населення як системи управління соціальними ризиками суспільства. 
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Вирішення проблем соціального захисту населення, що обумовлено 

конституційним правом громадян України, набуває особливого значення за 

умов фінансової нестабільності в Україні [1]. 

З'ясування сутності соціального захисту та його основних складових 

набуває особливої актуальності у складних умовах сьогодення, адже соціальний 

захист – це засіб збереження стабільності та злагоди в суспільстві, інструмент, 

за допомогою якого держава може впливати на життя людей. 

Окремим аспектам соціального захисту присвятили свої праці вітчизняні й 

зарубіжні вчені та фахівці, зокрема А. Александрова, А. Базилюк, Н. Борецька, 

Л.Вернигора, В. Волик, Д. Галлагер, Б. Зайчук, І. Калачова, В. Кириленко, Е. 

Лібанова, М. Ліборакіна, Б. Надточій, В. Скуратівський, М. ГансліТеренс, Й. 

Хендшель, П. Таундсен, Ю. Шклярський та багато інших. Але, варто зазначити, 

що існує необхідність у подальших розробках щодо визначення особливостей 

побудови системи соціального захисту в Україні. 

Головною метою статті є теоретичне обґрунтування сутності соціального 

захисту населення як системи управління соціальними ризиками суспільства, 

виокремлення її основних складових та визначення основних напрямків її 

вдосконалення.  
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Визначаючи сутність соціального захисту, можна спиратися на положення 

Конституції України, норми законодавства, міжнародно-правові норми, 

довідкову та енциклопедичну літературу, іноземні джерела, світовий досвід 

соціального розвитку. 

Поширеною є думка, що виникнення терміна і поняття «соціальний 

захист» пов'язане із прийняттям закону США про соціальний захист 

(SocialSecurityAct) у 1935 році. Його творець, президент США Франклін 

Рузвельт, назвав новий законодавчий акт «наріжним каменем у системі, яка 

будується зараз, але у жодному разі не завершується» [2]. Однак, є й інші точки 

зору щодо виникнення цього поняття. Як зазначає Гай Перрін, попри те, що цей 

термін вперше вжито у США, концепція системи соціального захисту сповна 

була втілена в новозеландському законодавстві 1938 року [3]. Н. Болотіна ж 

стверджує, що пріоритет тут належить Росії – 31 жовтня 1918 року РНК у Росії 

затвердила Положення про соціальне забезпечення трудящих [4]. У будь-якому 

разі можна стверджувати, що від 30-х pp. XX ст. термін «socialsecurity» став 

загальновживаним. При цьому термін «security» вживається тут у значенні 

«безпека», «охорона», «захист»,«забезпечення», «гарантування». Зазначимо, що 

поняття соціального захисту населення є досить широким і охоплює практично 

всі верстви населення тією чи іншою мірою. 

В таблиці 1. наведено декілька визначень соціального захисту різних 

авторів. 

Таблиця 1 – Визначення категорії «соціальний захист» в працях 

вітчизняних вчених 

Автори Визначення 

Дідківська Л.І., 

Головко Л.С. [5] 

Соціальний захист населення – державна підтримка певних категорій 

населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових 

процесів, забезпечення відповідного рівня життя шляхом надання 

правової, фінансової, матеріальної допомоги окремим громадянам 

(найбільш вразливим верствам населення), а також створення 

соціальних гарантій для економічно активної частини населення, 

забезпечення прийнятних для країни умов життя та праці громадян, у 

тому числі через установлення соціальних стандартів 
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Продовження таблиці 1 

Українські Закони. 

Соціальний кодекс 

України: Проект 

[6] 

Соціальний захист – це система державного гарантування прав 

громадян України на матеріальне забезпечення їх у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у стаpocтi та інших 

випадках, передбачених законодавством України 

Скуратівський В. 

Палій О. 

Лібанов Е. [7] 

Соціальний захист – це комплекс організаційно-правових та 

економічних заходів, спрямованих на захист добробуту кожного члена 

суспільства в конкретних економічних умовах 

Москаленко В.В. 

[8] 

Соціальний захист – це певний механізм, за допомогою якого 

досягається мінімальний життєвий рівень громадян, це система заходів 

і відповідних інститутів, призначених для забезпечення нормального 

існування людини, підвищення рівня задоволення її соціальних потреб, 

якості життя та перспектив 

П.І. Шевчук [9] Соціальний захист – це комплекс організаційно-правових та 

економічних заходів, спрямованих на забезпечення життя, здоров’я та 

добробуту населення за конкретних економічних умов. 

 

Наведенні визначення відображають підходи різних авторів до 

трактування сутності даного поняття, а більшість з них об'єднує те, що під 

соціальним захистом розуміється лише той обсяг соціальних гарантій, що 

надається безпосередньо державою. 

Зауважимо, що кінцевою метою соціального захисту є надання кожному 

члену суспільства, незалежно від соціального походження, національної або 

расової належності можливості вільно розвиватися, реалізувати свої здібності. 

Інша мета – підтримання стабільності в суспільстві, тобто попередження 

виникнення соціальної напруги, яка виникає у зв'язку з майновою, расовою, 

культурною,соціальною нерівністю. Також варто зазначити, що слід розглядати 

поняття соціального добробуту громадян як мету соціального захисту 

населення. Очевидно, що в людському суспільстві поняття добробуту є 

відносним.  
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Соціальний захист населення доцільно розглядати як систему 

економічних, соціальних та правових відносин з управління соціальними 

ризиками суспільства для ліквідації їх небажаних наслідків та забезпечення 

належного рівня життя. Під системою у даному випадку розуміється 

цілеспрямований комплекс взаємопов’язаних елементів та взаємозв’язків між 

ними. Соціальний ризик – це закріплена законодавством та визнана 

суспільством соціально значимою обставина об’єктивного характеру,з 

настанням якої громадяни (члени їх сімей) можуть втратити тимчасово або 

назавжди засоби до існування чи потребують додаткового соціального 

забезпечення та не можуть самостійно їх уникнути. За змістом можна виділити 

такі основні соціальні ризики: непрацездатність, безробіття, втрата 

годувальника та малозабезпечення [10, с. 74–75]. 

Науковцями було запропоновано класифікувати соціальні ризики. Е.Е. 

Мачульська поділяє усі соціальні ризики на три групи: 

1) економічного характеру – відсутність попиту на працю (безробіття), 

трудові каліцтва і професійні захворювання (інвалідність, смерть 

годувальника); 

2) фізіологічного характеру – тимчасова або стійка втрата працездатності 

від загального захворювання, вагітність і пологи, старість; 

3) демографічного характеру – утримання і виховання дітей. 

Мачульська визначає соціальний ризик як можливість настання 

матеріальної незабезпеченості в результаті відсутності заробітку або трудового 

доходу з об’єктивних соціально значущих причин, а також у зв’язку з 

додатковими витратами на утримання дітей та інших членів сім’ї, які 

потребують допомоги, на задоволення потреб у медичних і соціальних послугах 

[8, с. 12].  

Близьке за значенням визначення соціального ризику дає В. Д. Роік. На 

його думку, поняття «соціального ризику» включає в себе вірогідність настання 

матеріальної незабезпеченості працівників внаслідок настання втрати заробітку 

через втрату працездатності (професійні та загальні захворювання,нещасні 



317 

випадки, у тому числі на виробництві) або відсутність попиту на працю 

(безробіття) [3, с. 21]. Таке визначення, вважаємо, не має достатньо 

універсального характеру, воно є недостатньо повним, оскільки стосується 

лише працівників, в той час як система соціального захисту охоплює не лише 

працююче населення та членів їхніх сімей, а й усе населення. 

Необхідно зазначити, що трактування поняття соціального ризику дано в 

законодавстві України. Так, згідно зі статтею 11 Основ законодавства України 

про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, «страховий ризик – 

обставини, внаслідок яких громадяни та / або члени їх сімей можуть втратити 

тимчасово або назавжди засоби до існування і потребують матеріальної 

підтримки або соціальних послуг за загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням». 

Важливою ознакою соціальних ризиків є те, що вони потребують 

закріплення у законодавстві саме як обставини, внаслідок настання яких особа 

може потребувати допомоги держави чи суспільства. Зауважимо, що варто 

визначати соціальні ризики як такі події в житті людини, за яких виникає не без 

пекавтрати матеріальних засобів для задоволення базових потреб, необхідних 

для збереження та відтворення повноцінного життя як члена суспільства. 

Виходячи зі ступеня впливу соціальних ризиків на рівень життя населення, 

система соціального захисту об’єднує наступні елементи: соціальну допомогу, 

соціальне забезпечення, соціальне страхування. Під системою соціального 

захисту сьогодні розуміється сукупність законодавчо визначених 

економічних,соціальних, юридичних гарантій і прав, соціальних інститутів та 

установ, що забезпечують їх реалізацію та створюють умови для підтримки 

життєзабезпечення і діяльного існування різних соціальних верств і груп 

населення, передусім соціально вразливих. 

Переходячи до більш детального розгляду окремих форм соціального 

захисту населення, можна визначити соціальне страхування як форму 

соціального захисту громадян, що являє собою систему майбутньої потреби 

зайнятого населення, визначеної законодавчо і врахованої на загальному рівні 
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без огляду на заробітки, яке здійснюється за рахунок страхових внесків 

підприємств, працівників та дотацій з бюджету. Зауважимо, що соціальне 

страхування визначається тим, що хоча внески в основному і залежать від 

заробітку, виплати, навпаки, зумовлюються потребою, яка не має стосунку до 

заробітку. 

Соціальне забезпечення здійснюється у випадках тимчасової 

непрацездатності, вагітності та пологів, догляду за дитиною-інвалідом, 

хвороби; досягнення пенсійного віку, безробіття, смерті годувальника, 

нещасного випадку на виробництві, професійного захворювання тощо. На 

відміну від соціального забезпечення питання про надання соціальної допомоги 

розглядається індивідуально, згідно чинного законодавства і стосовно людей, 

що в силу різних обставин суттєво знизили свій рівень життя. Соціальна 

допомога – це система заходів для покращення стану певних соціальних 

прошарків шляхом соціальних програм та забезпечення діяльності мережі 

відповідних соціальних закладів. При прийнятті рішення про соціальну 

допомогу враховується матеріальний стан людей. Прикладом соціальної 

допомоги, в якому втілилися її характерні особливості, є державна Програма 

житлових субсидій. На відміну від соціального страхування,під соціальною 

допомогою розуміють виплати держави, які задовольняють індивідуальні 

потреби тих, хто відчуває гостру потребу у виправданій допомозі згідно з 

принципом субсидіарності.  

Також варто виділити пасивні і активні заходи підтримки доходів, які 

містить соціальний захист. Пасивними заходами є соціальна допомога, 

активними – соціальне страхування (тобто забезпечення доходіву випадку 

втрати працездатності чи роботи), лікування та профілактика хвороб, а також 

сприяння освіті й підвищенню кваліфікації [7, с. 106]. Як свідчить досвід 

розвинених соціальних держав світу, а також постсоціалістичних держав, які 

відносно успішно долають етап своєї суспільної трансформації, поєднання 

пасивних та активних заходів – це обов’язкова умова ефективності соціального 

захисту. Наприклад, у Чехії розмір соціальної допомоги, яка надається 
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малозабезпеченим громадянам, залежить не тільки від майнового стану 

заявника, але й від ступеня його активності, спрямованої на вихід з кризової 

ситуації. У Польщі в багатьох місцевих центрах із надання соціальної допомоги 

обов’язковою умовою її надання є виконання одержувачем певної соціальної 

роботи.  

Отже, соціальний захист – це багаторівнева система економічних, 

соціальних та правових відносин по управлінню соціальними ризиками 

суспільства для ліквідації їх небажаних наслідків та забезпечення належного 

рівня життя. Система соціального захисту об’єднує наступні елементи: 

соціальне забезпечення, соціальну допомогу окремим категоріям населення, 

соціальне страхування. Соціальне страхування виступає системою формування 

доходів соціального захисту населення, а соціальне забезпечення – системою 

здійснення виплат. Вважаємо за доцільне в системі соціального захисту 

виокремити державну та недержавну складові. 

Визначимо основні напрямки вдосконалення системи соціального захисту 

населення в Україні: 

- забезпечення адресного характеру соціального захисту незахищених 

верств населення; 

- вдосконалення нормативно-правової бази соціального захисту населення, 

зокрема закріплення в нормативно-правових документах можливості 

отримання певних податкових пільг при запровадженні вжиття певних 

соціальних проектів та програм; 

- сприяння зайнятості населення шляхом створення нових робочих місць 

та збереження існуючих, запровадження заходів щодо детінізації доходів 

населення; 

- особливу увагу слід звернути на недержавну складову в системі 

соціального захисту населення. 

Налагодження партнерських відносин у сфері соціального захисту 

населення з комерційними банками, страховими організаціями, громадськими 

організаціями та іншими інституційними одиницями. 
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ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ ЯК ФОРМА 

СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

У статті аналізується практика розвитку сімейних форм виховання дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, розкрито сутність та 

особливості функціонування дитячих будинків сімейного типу як форми 

сімейного виховання дітей. 
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діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. 

 В Україні є діти які залишились без піклування батьків у зв’язку з 

позбавлення їх батьківських прав, також діти у яких загинули батьки. Постає 

проблема щодо необхідності розробки нових форм утримання та виховання 

дітей які перебувають у складних і дискомфортних умовах, і перш за все це 

стосується дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 

 В Україні, на даний час, діють такі сімейні форми виховання дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування: усиновлення, опіка, прийомні сім'ї, 

дитячі будинки сімейного типу та патронат над дитиною. Проте саме, 

усиновлення дітей-сиріт та дітей позбавленого батьківського піклування, було 

та залишається пріоритетною формою влаштування дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Головне завдання суспільства полягає в повному 

усиновленні, та перехід на альтернативні методи виховання дітей-сиріт. Ці 

методи спрямовані на те, щоб розвинути в дитині якості та сформувати її як 

особистість. Прикладом такої системи виховання є будинки сімейного типу, де 

діти живуть з прийомними батьками. 

 Проблеми сирітства та особливості виховання дітей в дитячих будинках 

сімейного типу вже не одноразово досліджувались науковцями. На 

необхідність сімейного виховання як оптимальної умови гармонійного 

розвитку дитини свого часу постійно наполягали видатні педагоги-гуманісти: 

Г.Гмайнер, О.Макаренко, В.Сухомлинський. вони доводили, що сім'я є одним із 

найважливіших факторів для дітей, оскільки саме у сім'ї дитина навчається 

норми поведінки,морально-естетичні ідеали і смаки,трудові навички, тобто усі 

якості, які згодом становитимуть її сутність як людина і допомагатимуть жити у 

суспільстві. На формування дітей також впливають і характер стосунків між 

батьками і дітьми,ставлення батьків до праці,і їхня участь у суспільному житті. 

Основи дослідження функціонування дитячих будинків сімейного типу 

досліджували О. Карпенко, В. Москалюк, Пєша І. В.[3], Доля І. М.[5] та інш. 

Проте незважаючи на пильну увагу дослідників до проблеми деякі аспекти 

лишаються дискусійними. 
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 Метою даної статті стало висвітлення сутності та особливостей 

функціонування дитячого будинку сімейного типу, як форма сімейного 

виховання дітей-сиріт та дітей позбавленого батьківського піклування. 

Створення дитячих будинків сімейного типу та організація їх діяльності 

регламентується державними документами, зокрема і кодексом України та 

Положенням про дитячий будинок сімейного типу, затвердженим Постановою 

Кабінетів Міністрів України №564 від 26.04.2002р.[1]. Метою створення 

будинків сімейного типу є забезпечення належних умов для виховання дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в сімейному оточенні. 

 Відповідно до статті № 256-5 Сімейного кодексу України дитячий 

будинок сімейного типу – окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя 

або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним 

вихованням та спільного проживання не менш як п’яти дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування [2].  

 Батьки-вихователі є законними представниками дітей і діють без 

спеціальних на те повноважень як опікуни або піклувальники. Батькам-

вихователям для потреб дитячого будинку сімейного типу позачергово 

надається обладнаний індивідуальний житловий будинок або багатокімнатна 

квартира за нормами, встановленим законодавством [3]. 

 Саме тому дитячий будинок сімейного типу має більші можливості для 

виховання, соціалізації і розвитку дітей, ніж інші державні форми опіки. Він 

здійснює сімейно-суспільне виховання і поєднує у собі виховний потенціал 

сім'ї і дитячого колективу. Особливостями дитячого будинку сімейного типу є 

те, що його окремі вихованці пов'язані між собою кровними стосунками, які у 

поєднанні з подружніми стосунками батьків і батьківсько-дитячими стосунками 

утворюють у вихованців позитивну модель сімейного життя. Дитячий же 

колектив створює позитивну модель стосунків з однолітками, умови для 

соціалізації дітей у мікросередовищі.  

 Ще однією з особливостей дитячого будинку сімейного типу є також те, 

що він розвивається як сім'я і як дитячий колектив, має ступені розвитку на 
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кожному з цих етапів. У дитячому будинку сімейного типу формування 

особистості дитини відбувається в природних умовах, вплив батьків-

вихователів на світогляд і самоусвідомлення дитини є домінуючим. Сімейне 

оточення формує у дитини морально-етичні ідеали і смаки, норми поведінки, 

трудові навички, ціннісні орієнтації, тобто усі ті якості, які формують особисту 

індивідуальність. На формування особистості вихованця впливають характер 

стосунків між батьками та між батьками і дітьми, іншими членами родини, 

ставлення батьків до праці, їх участь у суспільному житті, інтереси, ціннісні 

орієнтири,загальний культурний рівень тощо. Досвід функціонування дитячих 

будинків сімейного типу в Україні засвідчує, що їхні соціальні функції як 

соціального інституту не відрізняються від функціонування звичайної 

біологічної сім’ї. 

 Водночас є ряд особливостей, притаманних лише дитячому будинку 

сімейного типу (Рис.1). 

 

Рисунок 1 – Особливості дитячого будинку сімейного типу 
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 Розвиток дитячих будинків в Україні зумовлений тим, що виховний 

потенціал як форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, має такі особливості: природна відповідність процесу 

виховання; основою виховного впливу є емоційний контакт дитини з батьками-

вихователями, що будується на довірі дітей до дорослих, їхній взаємній довірі; 

виховання в малій групі найбільш повно відповідає вимогам поступового 

залучення дитини до соціального життя; тривалість і поступовість виховного 

впливу батьків-вихователів на прийомних дітей;комплексний підхід до 

соціального становлення дитини; індивідуальний підхід до кожної дитини; 

взаємозацікавлений характер стосунків вихователів та вихованців; контроль за 

негативними проявами та негативними впливами як серед дітей, так і зовнішніх 

факторів [2, с. 10]. 

 На думку І. Долі, створення дитячих будинків гальмують: адміністративні 

перешкоди, затягування в часі оформлення будинку; тривале вирішення 

питання з житлом, меблями тощо; неточності та неповність документації на 

дітей, яких передбачається взяти на виховання;недостатня забезпеченість 

кваліфікованими спеціалістами, котрі спроможні взяти на себе соціальне 

супроводження дитячих будинків сімейного типу [4, с. 198]. 

 Для України дитячі будинки сімейного типу є відносно новою формою 

сімейного виховання. Його розвиток обумовлений: визначенням державних 

пріоритетів сімейного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування; необхідністю забезпечення права кожної дитини на 

виховання в сім’ї; соціальними потребами гуманістичного 

виховання;необхідністю забезпечення оптимальних умов для життєдіяльності 

дитини у випадку позбавлення родинного оточення. Недосконалість 

вітчизняного законодавства створює перешкоди щодо процедури оформлення 

статусу будинку, а також залишаються неврегульованими окремі аспекти його 

діяльності. 

  У пункті 19 Положення зазначено,що батьки–вихователі несуть 

відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток дітей. Але 



325 

неузгоджені критерії й процедура позбавлення статусу батьків – вихователів у 

разі неналежного виконання ними своїх обов'язків. У Положенні немає норм, 

які регулювали б місце та правові відносини рідних дітей батьків–вихователів у 

дитячому будинку [5]. 

 За свідченням різних джерел, в українській системі інтернатних закладів 

для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,спостерігаються 

серйозні проблеми. По-перше, інтернатна система,намагаючись зберегти робочі 

місця, всіляко утримує вихованців у своїх стінах, а отже не сприяє їх 

влаштуванню у сімейні форми виховання. По-друге, експерти фіксують, що 

більшість дітей - вихованців інтернатних установ загалом відстають у 

фізичному, емоційному, психологічному та соціальному розвитку, адже 

система соціалізації сиріт в інтернатних закладах, навіть за наявності хорошої 

матеріально-технічної бази – система, яка виховує в них утриманські 

установки, не забезпечує достатньої підготовки юнаків та дівчат до 

самостійного життя, не формує навички адаптації та інтеграції до нових умов 

життя в суспільстві, що постійно змінюються. І найголовніше, система 

державної опіки не вирішує питання забезпечення випускників інтернатних 

установ необхідним стартовим капіталом для самостійного життя. 

 На влаштування дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського 

піклування, до дитячого будинку сімейного типу потрібна згода дитини, якщо 

вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини 

на влаштування її до дитячого будинку сімейного типу з’ясовується службовою 

особою закладу, в якому вона перебуває, у присутності батьків-вихователів і 

представника органу опіки та піклування, про що складається відповідний 

документи. Вихованці проживають і виховуються у дитячому будинку 

сімейного типу до досягнення 18-річного віку,а в разі продовження навчання у 

професійно-технічному, вищому навчальному закладі I-IV рівнів акредитації – 

до його закінчення. 

 У разі зменшення кількості вихованців внаслідок вибуття їх за віком або з 

інших причин за згодою сторін договору вирішується питання про поповнення 
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дитячого будинку сімейного типу вихованцями, або переведення його в статус 

прийомної сім’ї. Раз на рік служба у справах дітей за місцем знаходження 

дитячого будинку сімейного типу готує звіт про стан виховання, утримання і 

розвитку дітей в дитячому будинку сімейного типу на основі інформації, що 

надається соціальним працівником, який здійснює соціальне супроводження 

родини, вихователем дошкільного навчального закладу або класним керівником 

загальноосвітнього навчального закладу, де навчається дитина. Батьки-

вихователі обов’язково ознайомлюються зі складеним звітом, який 

затверджується начальником служби у справах дітей [6]. 

 Дитячий будинок сімейного типу як інститут виховання дітей-сиріт є не 

дитячим закладом особливого типу, тобто дитячим будинком, а є багатодітною 

сім'єю, що забезпечує вихованцем сімейне оточення та виховання. У дитячому 

будинку сімейного типу формування особистості дитини відбувається в 

природних умовах,вплив батьків-вихователів на світогляд дитини. Сімейне 

оточення формує в дитині морально-етичні ідеали, норми поведінки, тобто усі 

ті якості, які формують її як особистість. 

 Дослідження життєдіяльності сімейних форм виховання переконують,  

що такі форми реабілітації та соціалізації дітей є найпрогресивнішими. Однак 

подальший розвиток зазначених форм виховання та утримання сиріт залежить 

від того, наскільки держава та суспільство зможуть пом’якшити вплив 

нестабільності та економічної кризи на ці сім’ї, допомогти їм виконувати 

виховні функції, бо саме сім’я виховує та формує модель поведінки особистості 

в подальшому житті і є головним інститутом соціалізації та виховання 

особистості та першоосновою духовного, економічного та соціального 

розвитку. Саме сімейні правові форми утримання та виховання дітей–сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування, найкраще відповідають інтересам 

дитини та її соціалізації у суспільстві. На сучасному етапі вже є позитивні 

зрушення у розвитку дитячих будинків сімейного типу, існує необхідність 

подальшого вдосконалення житлово–побутових питань та підвищення 

ефективності їх соціального супроводу. 
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запровадження реформ у пенсійній сфері, проаналізовано поетапні зміни, що 

відбулися у сфері пенсійного забезпечення в Україні, досліджено 

функціонування пенсійної системи в умовах воєнного стану та визначено 

подальші вектори пенсійного реформування в країні.  
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пенсійна система, що забезпечує прийнятний рівень життя пенсіонерів і 

створення стимулів до покращення якості життя є основою соціальної 

стабільності держави. 

Державне регулювання пенсійної системи, безумовно, входить до списку 

національних економічних інтересів та пріоритетних стратегічних завдань, що 

стоять перед Україною, яка, відповідно до Конституції, є соціальною державою. 

Протягом вже досить тривалого періоду в Україні здійснюються спроби 

формування найбільш оптимальної системи пенсійного забезпечення, проте цей 

процес не позбавлений суперечностей. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Реформа пенсійної системи є 

об’єктом дослідження таких вітчизняних вчених, як Л. Баранник, Л. 

Городецька. Т. Завора, О. Коваль, Є. Лібанова, Т. Максимова, О. Романовська, 

М. Тарасенко, І. Фролова, В. Федіна, Н. Шуст та ін. хоча питання про 

теоретичну та практичну цінність праці вчених, реформ пенсійної системи все 

ще існує недостатнє дослідження.  

Метою дослідження є аналіз етапів реформування вітчизняної пенсійної 

системи та визначення перспектив подальшого розвитку системи пенсійного 

забезпечення в Україні, а так функціонування пенсійної системи в умовах 

воєнного стану. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Пенсійне забезпечення 

населення в Україні являє собою складну соціально-економічну систему, яка 

має цілий ряд особливостей. Ці особливості випливають із складної історії її 

розвитку. Досліджування і глибоке аналізування історичного досвіду розвитку 

української пенсійної системи необхідне для того, щоб впоратися з поточними 

викликами, що стоять перед вітчизняною пенсійною системою, і для 

визначення подальших можливих напрямків її змін. 

Пенсійна система України в сучасному вигляді діє з 2004 року та 

формально складається з трьох рівнів пенсійного забезпечення.  

Перший рівень - солідарна система загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності й субсидування 



329 

та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів 

Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених Законом України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

 Другий рівень - накопичувальна система загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення 

коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення 

фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і 

одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених Законом. 

Введення другого рівня дозволить: 

 урізноманітнити джерела одержання пенсії та забезпечити прийнятний її 

рівень; 

 посилити залежність розміру пенсії від трудового вкладу особи; 

 успадковувати кошти, обліковані на накопичувальному пенсійному рахунку, 

родичам померлої застрахованої особи; 

 створити потужне джерело інвестиційних ресурсів для зростання 

національної економіки. 

Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що 

базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх 

об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання 

громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених 

законодавством про недержавне пенсійне забезпечення. 

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється: 

- пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між 

адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів. 

- страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування 

довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника 

фонду. 

- банківськими установами шляхом укладення договорів про відкриття 

пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень. 

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні 

становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. 
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Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні 

становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення. 

У пенсійному забезпеченні громадян України є ряд проблем, зокрема[1]: 

 низький рівень пенсійного забезпечення; 

 майже відсутня диференціація розмірів пенсій; 

 наявність значних переваг та пільг у пенсійному забезпеченні окремих 

категорій працівників при однаковому рівні відрахувань на пенсійне 

забезпечення; 

 несвоєчасна сплата страхового збору (внесків) до Пенсійного фонду України, 

що зумовило заборгованість з виплати пенсій. 

На стан пенсійного забезпечення громадян України негативно впливають: 

 демографічні процеси (старіння населення, зменшення працездатного 

населення), наслідками яких є збільшення чисельності отримувачів пенсій та 

зменшення платників страхових внесків; 

 зменшення чисельності зайнятого населення; 

 несприятливе співвідношення тривалості періоду сплати внесків на пенсійне 

забезпечення і періоду, протягом якого виплачується пенсія; 

 зростання різного роду пільгових і прирівняних до них категорій пенсіонерів. 

Усі ці фактори зумовили необхідність проведення в Україні глибокого 

реформування пенсійного забезпечення, що ґрунтуватиметься на положеннях 

Конституції України. 

Основними завданнями реформування пенсійного забезпечення є [2]: 

 реалізація конституційних прав громадян на соціальний захист; 

 запровадження дійової системи пенсійного страхування, що дасть 

можливість застрахованим громадянам після виходу на пенсію мати 

гарантований рівень доходів, що забезпечував би сталий рівень життя; 

 впровадження принципу заінтересованості кожної працездатної особи у 

власному матеріальному забезпеченні при виході на пенсію; 

 врахування результатів трудової діяльності кожного працівника при 

визначенні розміру пенсії шляхом встановлення залежності розміру пенсії від 

трудового вкладу та страхового стажу; 
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 зменшення демографічного навантаження на фінансову основу пенсійного 

забезпечення; 

 переведення державного пільгового пенсійного забезпечення на 

професійно-галузевий рівень. 

Реалізація основних завдань реформування пенсійного забезпечення дасть 

змогу перейти до більш високих стандартів матеріального забезпечення 

пенсіонерів. 

Відповідно до реформування пенсійної системи влада має на меті 

запровадити третій рівень пенсійної системи, тобто добровільну 

накопичувальну, як основу пенсійного забезпечення в Україні.  

Наразі українська система недержавного пенсійного забезпечення (3-й 

рівень) функціонує протягом 13 років, але все ще не отримала належного 

розвитку. Причинами низького охоплення можуть бути як недостатній рівень 

фінансової обізнаності населення, так і загальна недовіра до фінансових 

установ, брак надійних фінансових інструментів для НПФ, недостатні реальні 

доходи або просто брак інформації. 

Розвитку системи добровільного недержавного пенсійного забезпечення в 

Україні перешкоджають такі основні виклики: 

 періодичні економічні кризи в Україні протягом останніх 25 років; 

 низькі наявні (реальні) доходи працівників; 

 високі і необґрунтовані адміністративні видатки на оплату послуг з 

адміністрування пенсійних рахунків та інвестиційного управління активами; 

 добровільні пенсійні заощадження не завжди доступні молодим людям з 

нижчими доходами і більшими потребами; 

 відсутність довіри до фінансових установ і пенсійної системи серед 

населення; 

 загальна слабкість банківського і небанківського фінансових секторів, 

недостатній рівень розвитку фондового ринку (включаючи брак надійних 

інвестиційних інструментів); 

 слабкість нагляду і регулювання у небанківському фінансовому секторі 

(реформа давно запізніла і все ще очікується): 
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 в секторі НПФ немає єдиного регулятора (функції регулятора поділені між 

трьома установами); 

 недоліки ліцензування постачальників послуг (багато формальностей, але 

немає процесу оцінювання по суті); 

 слабкі вимоги до аудиту НПФ та інших постачальників послуг; 

 насамкінець, пенсійні заощадження не є ідеальною заміною інших форм 

заощаджень. 

Основні показники діяльності НПФ, згідно з поданими звітними даними, 

та темпи їх приросту наведені в таблиці 1. 

Аналізуючи дані таблиці 1 ми можемо спостерігати що з кожним роком 

зростає кількість укладених контрактів з недержавними пенсійними фондами. 

Це може свідчити про те, що недержавне пенсійне забезпеченням з кожним 

роком набуває розвитку та в подальшому буде зростати попит на укладення 

договорів з  НПФ. 

Для подальшого розвитку добровільної накопичувальної пенсійної 

системи (3-й рівень) Уряд має сприяти створенню ефективних стимулів для 

пенсійних заощаджень за умови усунення зазначених недоліків і створення 

основних передумов. 

Таблиця 1 - Динаміка основних показників діяльності недержавних 

пенсійних фондів 2018-2020 рр. 

Показники 

Станом   

на 

30.09.2018 

Станом  на 

30.09.2019 

Станом  

на 

30.09.2020 

Темпи приросту, % 

станом на 

30.09.2019/ 

станом на 

30.09.2018 

станом на 

30.09.2020/ 

станом на 

30.09.2019 

Кількість укладених пенсійних 

контрактів, тис. шт. 
66,3 74,7 84,7 12,7 13,4 

Загальна кількість учасників НПФ,  

тис. осіб 
848,8 868,7 880,4 2,3 1,3 

Загальна вартість активів НПФ, млн. 

грн. 
2 651,30 2 977,9 3 488,6 12,3 17,1 
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Продовження таблиці 1 

Пенсійні внески, всього, млн. грн.  1 964,20 2 112,6 2 319,4 7,6 9,8 

у тому числі:          

- від фізичних осіб 153,1 208,7 275,4 36,3 32,0 

- від фізичних осіб-підприємців 0,2 0,2 0,3 0,0 50,0 

- від юридичних осіб 1 810,40 1 903,1 2 043,3 5,1 7,4 

Пенсійні виплати, млн. грн. 781,5 912,9 1 069,5 16,8 17,2 

Кількість учасників, що отримали/ 

отримують пенсійні виплати, тис. 

осіб 

80,8 83,3 86,3 3,1 3,6 

Сума інвестиційного доходу, млн. 

грн. 
1 667,20 2 038,7 2 558,8 22,3 25,5 

Прибуток від інвестування активів 

недержавного пенсійного фонду,  

млн. грн. 

1 355,30 1 665,7 2 119,7 22,9 27,3 

Сума витрат, що відшкодовуються за 

рахунок пенсійних активів, млн. грн. 
311,9 373,0 439,1 19,6 17,7 

 

24 лютого 2022 року відбулося повномасштабне військове вторгнення 

Російської Федерації на територію України. Ці події пригальмували, а в деякій 

мірі і зупинили запровадження реформ в нашій державі, зокрема у пенсійній 

сфері.  

Задля подальшого функціонування пенсійної системи в Україні 

запроваджуються альтернативні способи надання пенсій під час воєнного стану 

на випадок збоїв у роботі тої чи іншої банківської установи, а також для 

переміщених осіб, які отримують пенсію через поштового оператора. Також, 

наприклад, Міністерство соціальної політики прирівняло членів територіальної 

оборони до військовослужбовців, таким чином вони мають право дострокового 

виходу на пенсію та виплату пенсій відповідно до встановленого 

законодавства. 

Також під час воєнного стану у березні 2022 року здійснили виплату 

пенсій раніше, ніж передбачено законом. Таким чином влада мала на меті 

підтримати населення України, що опинилось у важких обставинах через 

воєнні дії.   



334 

Під час звернення внутрішньо переміщеної особи із заявою про 

призначення, відновлення чи продовження виплати пенсії та документом, що 

посвідчує особу, територіальні органи Пенсійного фонду України 

ідентифікують особу заявника, фіксують місце і час її звернення, порівнюють 

отримані дані з даними, що обробляються в базах даних Пенсійного фонду 

України, з урахуванням даних Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб. 

Висновки. Завдання пенсійної політики в Україні полягає у створенні 

фінансово стійкої пенсійної системи, яка дозволить досягти основної мети, що 

стоїть перед будь-якою пенсійною системою: забезпечити адекватні пенсійні 

доходи, гідний рівень життя та економічну незалежність людей похилого віку. 

Через надмірну політизацію пенсійна система в Україні все ще залишається 

«недореформованою», фінансово нестійкою, і не захищає людей похилого віку 

від бідності. Більше того, вона вразлива до негативних демографічних 

тенденцій. 

Для забезпечення адекватних та стабільних виплат пенсійна реформа в 

Україні повинна:  

 підтримувати тривалу трудову діяльність громадян, забезпечуючи кращий 

доступ до навчання протягом усього життя, адаптуючи робочі місця до більш 

різноманітного вікового складу робочої сили, розвиваючи можливості для 

працевлаштування працівників старших вікових груп та підтримуючи активне і 

здорове старіння; 

 підтримувати розвиток додаткових накопичувальних пенсійних систем 

(індивідуальних пенсійних заощаджень) з метою збільшення пенсійних доходів 

з різних джерел (рівнів). 

Успіх реформ, спрямованих на підвищення віку набуття права на 

призначення пенсії, залежить від можливостей залишитись на ринку праці для 

жінок і чоловіків старшого віку. Це передбачає адаптацію робочих місць та 

організації праці, сприяння навчанню впродовж всього життя, економічно 

доцільні політичні заходи, спрямовані на узгодження трудового, особистого та 

сімейного життя, заходи з підтримки здорового старіння і боротьба з гендерною 

нерівністю та дискримінацією за віком.  
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