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УДК 338:316.42(477)(043.2) 
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ, СТРАТЕГІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ: 

ПОГЛЯД МОЛОДИХ 

 

 

Атаманенко Катерина 

Науковий керівник: Соколовська В.В., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

РОЛЬ МОТИВАЦІЇ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

  
Персонал є ядром ефективного функціонування будь-якого 

підприємства. Основою успішної праці всіх робітників є мотивація. 
Актуальним залишається вислів про те, що «кадри вирішують все». Дана 
тема завжди була та є важливою, оскільки більшість управлінців зазнають 
краху саме з тої причини, що вони не можуть підібрати правильного підхід 
до своїх робітників [1].  

Однією з головних задач організації робочого процесу є пошук 
ефективних засобів управління працею, які забезпечують активізацію 
людського чинника. Вирішальним причинним чинником результативності 
діяльності людей є їх мотивація. Ефективність праці за інших однакових 
умов визначається особистим ставленням людини до праці, її трудовою 
поведінкою. 

Багатогранно і ґрунтовно питання мотивації персоналу викладені в 
працях: Д.А. Аширова, І.А. Баткаєвої, І.Ф. Бєляєвої, А.А. Бердник [2],  
М.А. Волгіна, О.М. Волгіної, Б.М. Генкіна, Є.П. Ільїна, А.Я. Кібанов, А.М. 
Колота, Т.І. Лепейко, В.М. Лисюка. Н.Ф. Наумової та інших.   

Управління мотивацією персоналу – важливе завдання сучасних 
менеджерів, від успішного вирішення якого залежить ефективність 
діяльності організацій і підрозділів, які вони очолюють. Мотивація персоналу 
є основним засобом забезпечення оптимального використання ресурсів, 
мобілізації наявного кадрового потенціалу. Основною метою процесу 
мотивації є отримання максимальної віддачі від використання наявних 
трудових ресурсів, що дозволяє підвищити загальну результативність і 
прибутковість діяльності підприємства.  

У загальному вигляді мотивація – це процес спонукання людей до праці, 
який передбачає використання мотивів поведінки людини для досягнення 
особистих цілей або цілей організації [3]. 

Зміст функції мотивації полягає у: визначенні потреб персоналу та 
забезпеченні їх задоволення в організації; розробці систем винагороди за 
роботу, що виконується; застосуванні різноманітних форм оплати праці; 
використанні стимулів до ефективної взаємодії працівників у колективах та в 
підприємстві. 

Основними задачами мотивації є:  
– формування у кожного співробітника розуміння сутності і значення 

мотивації;  
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– навчання персоналу організації психологічним основам внутрішньо 

організаційного спілкування;  

– формування у керівників демократичних підходів до управління 

персоналом з використанням сучасних методів мотивації [4]. 

Вивчення проблем мотивації має як теоретичне, так і безпосереднє 

практичне значення. Від того, як розуміє та чи інша людина свою трудову 

діяльність і якими мотивами вона керується, залежить її ставлення до роботи. 

Тому вивчення, розуміння внутрішніх механізмів мотивації трудової 

діяльності дає змогу виробити ефективну політику в галузі праці і соціально-

трудових відносин, створити «режим найбільшого сприяння» для тих, хто 

дійсно прагне продуктивної праці. 

Отже, мотивація відіграє дуже важливу роль в управлінні, адже являє 

собою процес спонукання кожного співробітника і всіх членів його 

колективу до активної діяльності для задоволення своїх потреб і для 

досягнення цілей організації. Відповідно не існує єдиних методів мотивації 

персоналу, ефективних у всі часи і при будь-яких обставинах. Тому, я 

вважаю, що керівник повинен обирати ту форму мотивації праці, яка 

найкраще буде відповідати поставленій перед компанією стратегії управління 

людським капіталом, адже добре мотивований персонал є одним з 

найважливіших факторів, що впливають на розвиток організації. 

Список використаних джерел: 

1. Письменна М.С. Системний підхід до мотивації управлінського 

персоналу / М.С. Письменна // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-

техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24 (9) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/ 2014/24_9/67. 

2. Бердник А.А. Мотивування персоналу підприємства в сучасних 

умовах господарювання [Електронний ресурс] /А. А. Бердник //Технології та 

дизайн: економіка, фінанси, менеджмент. – 2013. - №1(6). – режим доступу 

до журн.: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/td/2013_1/13baasug.pdf 

3. Ільченко В.М. Підвищення ефективності управління мотивацією праці 

управлінського персоналу / В.М. Ільченко, М.Д. Черкашина // Економіка і 

регіон ПолтНТУ. – 2012. – № 5. – С. 36-41.  

4. Ісайкіна О.Д. Мотиваційний процес в сучасному аспекті менеджменту 

персоналу [Електронний ресурс] / О.Д. Ісайкіна // Економічний простір. – 

2012. - №1(18). - Режим доступу до журн.: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2012_18_1/Isaikina.pdf 

 

http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/td/2013_1/13baasug.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2012_18_1/Isaikina.pdf


19 

Базюк Владислав 

Науковий керівник: Махначова Н.М., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
СОЦІАЛЬНА СФЕРА В МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 
 

Процес інноваційного реформування регіональної економіки в даний час 
все більше набуває соціальної орієнтації, що призводить до необхідності 
розробки механізмів ефективної взаємодії всіх секторів економіки у 
вирішенні соціальних проблем, створення адекватної економічної і правової 
бази для формування нових суб'єктів соціальної політики, формування 
системи соціального захисту населення. Ефективний сталий розвиток 
соціального комплексу регіону неможливий без урахування і вирішення 
таких проблем як: поліпшення умов праці та екологічного середовища; 
підвищення рівня життя населення, забезпечення житлом, якості медичного 
обслуговування; регулювання зайнятості; застосування комплексу заходів 
щодо соціального захисту працівників; нормалізація процесу пенсійного 
забезпечення. Види діяльності соціальної сфери набувають ще більшого 
значення в розвитку суспільного виробництва. Вони безпосередньо 
впливають на рівень добробуту та якість життя населення. Розробка науково 
обґрунтованої стратегії управління соціальною сферою і соціальними 
процесами допоможе забезпечити вирішення економічних і соціальних 
завдань розвитку регіону. 

Проблеми управління соціальною сферою регіону в період світової 
фінансової кризи, глобалізації бізнес-процесів займають важливе місце в 
системі розвитку громадських і відтворювальних відносин. Вирішення цих 
проблем вимагає комплексного підходу до коригування проведених реформ, 
найважливішим елементом яких має стати реформування системи управління 
в соціальній сфері, яка передбачає формування нових принципів 
регулювання, а також розробка організаційно-економічного механізму 
реалізації соціальних стратегій розвитку [1]. 

Соціальний комплекс регіону, являє собою сукупність всіх видів 
економічної діяльності, спрямованих на задоволення потреб населення, що 
включають: систему освіти та охорони здоров'я, сферу культури, житлово-
комунальне господарство (ЖКГ), транспортне обслуговування населення, 
торгівлю та ресторанне господарство, туризм та рекреаційну діяльність. 
Соціальний комплекс регіону характеризується спільністю територіального 
розміщення, тісним взаємозв'язком складових його елементів, залежністю від 
інтеграційних процесів. Недостатній розвиток одного або декількох видів 
економічної діяльності може привести до уповільнення розвитку соціального 
комплексу в цілому або його руйнування. 

В ході дослідження для конкретних установ соціальної сфери 
пропонується створення регіонального центру управління, що дозволить 
сформувати систему випереджального управління, яка повинна виконувати 
такі завдання, як: створення зразкових планів розробки і реалізації 
перспективних видів соціальних послуг, попит на які є зростаючим; 
оперативне реагування на зміну поточних потреб цільових ринків на основі 
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розробки додаткових соціальних послуг; розподіл ресурсного потенціалу між 
перспективними видами соціальних послуг; визначення перспективних 
напрямків розвитку установ і підприємств соціальної сфери на основі 
використання інформації про тенденції зміни територіальних ринків 
соціальних послуг; розробка економічних і організаційних заходів щодо 
підвищення рівня конкурентоспроможності установ соціальної сфери. 

Форми і методи державного регулювання соціально-економічного 
розвитку, що застосовуються поки мають недостатню ефективність, тому що 
вони не об'єднані в єдину цілеспрямовану систему. як основи системного 
регулювання і стратегічного управління економікою регіону [2]. 

В якості пріоритетного напрямку вдосконалення ресурсного 
забезпечення стратегії розвитку соціальної сфери слід розглядати інтеграцію 
процесів планування і бюджетування на рівні регіону. При цьому бюджет 
регіону повинен служити інструментом, що забезпечує реалізацію цілей 
соціально-економічного розвитку регіону, включаючи розвиток видів 
діяльності соціальної сфери. Для реалізації цього на практиці доцільно 
застосовувати програмно-цільовий підхід як до планування, так і до 
бюджетування на регіональному рівні. 

Існує об'єктивна необхідність активного втручання держави в процес 
розвитку соціальної сфери. Найбільшу активність держава повинна проявити 
в регулюванні розвитку охорони здоров'я, функціонування систем 
соціального захисту і соціального забезпечення регіону. На переважно 
ринкових принципах має працювати і розвиватися житлово-комунальне 
господарство. З підвищенням рівня життя пріоритетність бюджетного 
фінансування і підтримки буде змінюватися. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК 
ЧИННИК ЗБІЛЬШЕННЯ ЙОГО ДОХОДІВ 

 
В сучасних умовах ринку підприємство має постійно вдосконалювати 

власний механізм ціноутворення, який впливає на кінцевий фінансовий 
результат діяльності підприємства. Цінова політика – ефективний засіб для 
того, щоб привернути увагу споживачів до продукції. Розробка цінової 
політики впливає на весь процес реалізації продукції. В залежності від 
кон‘юнктури ринку підприємство формує певний рівень цін на продукцію, 
при якому отримуватиме запланований обсяг реалізації, а в результаті й 
запланований обсяг прибутку. 
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Економічна криза, що пов‘язана із політичною ситуацією в Україні 
погіршила загальне економічне становище потенційних споживачів, яке 
вплинуло й на стан доходності підприємств. Дана ситуація вимагає змін 
щодо розробки цінової політики підприємства, що дозволить підтримувати 
ефективну діяльність підприємства. 

Розробці теоретичних основ цінової політики та дослідження проблем 
формування ефективного ціноутворення присвячені роботи багатьох вчених, 
зокрема: Власюка В.Є., Олішкевича К.В. [1], Дуляби Н.І., Зілінської І.Б. [2], 
Трофіменко А. Ю. [3], Яхневича В. [4] та інших. 

Метою дослідження є розгляд проблем цінової політики підприємства та 
дослідження шляхів її удосконалення у сучасних умовах для досягнення 
збільшення доходів підприємства. 

Важливу роль у формуванні доходів підприємства відіграє його цінова 
політика. Забезпечення цінового лідерства на ринку товарів підприємство 
передбачає розроблення заходів, які сприяли б оперативно реагувати на зміну 
факторів зовнішнього середовища. Насамперед, це стосується коригування 
ціни для забезпечення досягнення підприємством мети своєї діяльності. У 
випадку, коли метою підприємства є його стабільний розвиток, ціна виступає 
важливим інструментом досягнення такої мети [2, с. 269]. 

На рисунку 1 схематично представлений вплив ціни продукції на розмір 
доходу підприємства. Зменшення ціни на продукцію може впливати як 
позитивно, так і негативно на величину доходу підприємства. 
Необґрунтоване зниження ціни на продукцію зменшує дохід та може 
призвести до того, що підприємство не буде в змозі покривити усі витрати. 

Підвищення ціни на продукцію також може призвести до збільшення 
або зменшення доходу підприємства. Все залежить від обґрунтованості 
цінової політики, аналізу чутливості ринку до цін та, найголовніше, обробки 
та аналізу інформації щодо ситуації економічного стану в макросередовищі 
[1, с. 522]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Вплив зменшення ціни продукції на величину доходу 

підприємства [3, с. 37] 

Дохід підприємства зменшується Дохід підприємства збільшується 

 

- конкуренти також знижують ціни; 

- первісна ціна була обґрунтована, покупці 

розглядають її зниження як погіршення якісних 

характеристик товару; 

- підприємство ставило завдання розширення 

частки ринку, не звертаючи уваги на прибуток, 

або шляхом зниження ціни намагалося не 

допустити 

на ринок конкурентів; 

- ситуація в економіці настільки кризова, що 

зниження цін не компенсує, зниження доходів 

споживачів 

- ціна в початковому варіанті була необґрунтовано 

завищена і її зниження розширило сегмент 

споживачів; 

- витрати на одиницю товару знижуються 

більшими темпами, ніж прибуток (до певного 

моменту); 

- зниження ціни сприяє виходу на нові ринки 

збуту; 

- вихід конкуруючих підприємств з ринку, що 

спричинило зростання попиту; 

- висока еластичність попиту на товар, у результаті 

чого обсяг продажу зростає швидше, чим 

зменшується відносний прибуток. 

Зменшення ціни на продукцію 



22 

На рисунку 2 схематично відображений вплив збільшення ціни 

продукції на дохід підприємства. 

Варто зауважити, що постійний контроль цінової політики та 

коригування цін ще не є фактором успіху. Ефективність діяльності 

підприємства, перш за все, залежить від правильності обраної стратегії щодо 

змін у ціні на товар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Вплив збільшення ціни продукції на розмір доходу 

підприємства [3, с. 37] 

Можна виділити три основні правила змін у ціновій політиці [4]:  

1. Ціна повинна покривати усі витрати. Цінова політика повинна бути 

такою, щоб підприємство неодмінно досягало беззбиткового обсягу 

виробництва продукції.  

2. Ціна не повинна бути надто низькою. Така цінова політика може не 

покрити усіх витрат, а також зменшити прибуток шляхом відмови певного 

сегменту споживачів, які сумніваються у якості даного товару. 

3. Ціна не повинна бути надто високою. Кожна продукція у своїй частці 

ринку серед конкурентів має свої межі ціни, тому керівник підприємства 

може скористатись даною ціновою політикою тільки у відповідних межах, 

тобто підвищити ціну до тієї межі, на яку погодиться споживач. 

Отже, розглянута система корегування цін є важливою передумовою 

формування дієвого чинника зростання доходів підприємства. Адже 

визначення цінової політики є однією з найважливіших завдань, що стоять 

перед будь-яким підприємством. Аналізуючи зміни у ціновій політиці 

конкурентів та можливі майбутні ризики при розробці цінової політики – 

підприємство досягне успіху. Вдала цінова політика – це збільшення обсягу 

загального прибутку, високий попит на продукцію і послуги та підвищення 

ефективності діяльності підприємства.  

 

Дохід підприємства зменшується Дохід підприємства збільшується 

- висока чутливість попиту, темп росту 

ціни нижче, ніж темп зниження обсягу 

продажу;  

- первісна ціна була обґрунтована в очах 

споживачів, і її ріст приводить до відмови 

від придбання товару;  

- конкуренти залишають ціни на 

колишньому рівні;  

- ріст цін випереджає доходи споживачів 

(погіршення економічного становища). 

 

- необґрунтовано низька первісна ціна в 

порівнянні з тією, на яку згодні споживачі;  

- ринок нечутливий до цін;  

- більш висока ціна робить товар привабливим 

в очах споживачів або приводить до 

розширення сегмента покупців;  

- складається ситуація, коли зростає місткість 

ринку (зростання доходів, поліпшення 

економічного становища в країні). 

Збільшення ціни на продукцію 
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СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Сучасна економіка характеризується різким загостренням конкуренції 

товаровиробників, що викликане процесами глобалізації, свободою переливу 

капіталів і трудових ресурсів, зростанням диверсифікації споживацьких 

запитів, скороченням життєвого циклу товарів, різким посиленням ролі 

факторів НТП у забезпеченні економічного зростання як окремих 

підприємств, так і національних економік у цілому. У цих умовах успіху на 

ринку досягає, насамперед, те підприємство, яке здатне ефективно 

організувати інноваційну систему планування.  

        Для цього необхідно перейти до стратегічного планування, вихідним 

моментом якого є виявлення перспективних потреб. Центральна ланка 

стратегічного планування є формування стратегії та конкретних програм її 

реалізації у формі безперервного процесу. 

        Стратегічне планування інноваціями вирішує широкий спектр питань 

щодо реалізації інноваційних проектів і програм, які розраховані на якісні 

зміни в діяльності організації на ринку, виробництві або соціальній сфері 

підприємства. Слід зазначити, що будь-які стратегічні кроки організації 

мають інноваційний характер, оскільки так чи інакше ґрунтуються на 

нововведеннях в економічній, виробничій, збутовій чи управлінській сферах 

[1, c.65].   

  Стратегічне планування можна визначити як взаємопов'язаний 

комплекс дій задля забезпечення умов тривалого виживання й розвитку 

підприємства на ринку на основі створення і впровадження інновацій. Його 

головні завдання: 
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 - ефективний розподіл і використання наявних ресурсів і можливостей, 
необхідних для розвитку на основі інновацій і інноваційної діяльності 
(потенціалу інноваційного розвитку); 

 - адаптація до змін умов зовнішнього середовища шляхом пошуку 
нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємства, приведення у 
відповідність внутрішніх можливостей розвитку до зовнішніх, які 
генеруються ринком [2, c.122]. 
        Основними методи, що застосовують для вибору стратегічних напрямів 
інноваційного розвитку є: 

 - SWOT-аналіз. Базується на зівставленні ринкових можливостей і 
загроз із сильними та слабкими сторонами діяльності підприємства. У 
результаті виділяють ті види діяльності і товари, для впровадження яких є як 
зовнішні, так і внутрішні можливості [4, c.112]: 
        - GAP-аналіз. Дає можливість на основі дослідження фактичних та 
потенційних потоків прибутку від виробництва та реалізації різних видів 
продукції виділити прогалини ринку, які можна заповнити новою 
продукцією: 
        - стратегічна модель Портера. Дозволяє виявити і оцінити конкурентні 
переваги конкретних підприємств чи видів діяльності залежно від частки 
ринку, яку вони займають, і рівня їх рентабельності. На основі цього 
здійснюється вибір стратегій розвитку: цінове лідерство; диференціація; 
концентрація зусиль на один або декілька вибіркових сегментів ринку [3]: 
        - матриця "Мак-Кінсі . На основі зівставлення привабливості фактичних 
чи потенційних ринків і конкурентоспроможності конкретних видів 
діяльності виділяють ті з них, розвивати які найбільш доцільно: 
        - матриця "Розвороту" Ч. Хофера. Дозволяє аналізувати портфель 
замовлень та визначити за його результатами стратегію діяльності 
підприємства, що опинилось у скрутному становищі і якому загрожує 
банкрутство. За Ч. Шофером, в умовах, коли підприємство діє неефективно і 
його керівництво не в змозі забезпечити конкурентоспроможність існуючими 
методами (за умови, що підприємство не вичерпало свої можливості і 
становище не є безнадійним), воно має пройти через "розворот", тобто 
відмовитися від традиційної системи управління. У випадку позитивного 
результату "розвороту" переходять до стратегії розвитку [4, c.119]: 
        - діловий комплексний аналіз (PIMS). Його сутність полягає у 
встановленні кількісних закономірностей впливу факторів виробництва та 
ринку на довгострокову рентабельність і прибутковість підприємств: 
        - матриця Arthur D. Little (ADL/LC). На ній базується оригінальна 
методика стратегічного аналізу і планування багатогалузевого підприємства. 
Є також ефективним інструментом аналізу портфеля замовлень і його 
ефективної диверсифікації. Може застосовуватися для аналізу на 
корпоративному рівні і на рівні окремих СБО [1, c.102]. 
         Отже, розроблена за допомогою цих методів інноваційна стратегія може 
здійснюватися різними шляхами, як для вибору оптимальної стратегії 
розвитку підприємства так і для розроблення інноваційного проекту, 
спрямованого на розв'язання конкретних стратегічних інноваційних завдань. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Порядок визначення цін на товари, роботи та послуги, незалежно від 

сфери господарської діяльності, визначено законодавством про 

ціноутворення. Це законодавство складається з численної кількості 

різноманітних за юридичною силою нормативно-правових актів, яка, на 

жаль, нині не утворює єдиної узгодженої системи нормативних приписів. 

Суперечливість, недостатня чіткість законодавчих вимог, великий обсяг 

підзаконного нормативно-правового регулювання, неврахування об‘єктивних 

потреб практики, зумовлених у тому числі різкою зміною економічно-

соціальних показників, призводять до негативних наслідків у правовому 

регулюванні ціноутворення в Україні, відсутності належної правової основи 

для стабільного ведення господарської діяльності. 

Окремим питанням правового регулювання ціноутворення в 

господарській діяльності приділяли увагу такі вчені, як Н. В. Барахтян,         

В. М. Василенко, В. М. Гайворонський,  Д. В. Задихайло, І. Є. Замойський,            

Г. Л. Знаменський, В. К. Мамутов, В. С. Мартемьянов та інші. 

Правова база ціноутворення має складну різнорівневу структуру, 

включаючи в себе норми різних галузей права. Так, зокрема, це норми 

господарського, адміністративного, податкового права. Отже, аналіз самої 

структури правового забезпечення ціноутворення є принциповим моментом. 

Основними нормативно-правовими актами регулювання системи 

ціноутворення є Конституція України, Цивільний кодекс України, 

Господарський кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України 

«Про ціни і ціноутворення», «Про природні монополії», «Про захист 

економічної конкуренції». Зокрема, Закон України «Про ціни і 

ціноутворення» визначає основні засади цінової політики і регулює 

http://iee.org.ua/
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відносини, що виникають у процесі формування, встановлення і застосування 

цін, а також здійснення державного контролю (нагляду) та спостереження у 

сфері ціноутворення. 

Необхідність правового регулювання процесу ціноутворення в державі, 
зокрема, зумовлюється тим, що воно, як і будь-який суспільно значимий 
процес, що має наслідки та питому вагу для всієї країни в цілому, повинно 
здійснюватись з дотриманням принципу законності, що є важливою 
гарантією проголошених Конституцією України прав, законних інтересів та 
свобод людини як найвищої соціальної цінності, оскільки у процесі такого 
правового регулювання здійснюється вплив на комплекс організаційно-
правових, економічних та адміністративних заходів, які спрямовані на 
забезпечення стабілізації ринку, а також попередження та пом‘якшення 
факторів економічного та фінансового ризику, що гарантуються державою 
шляхом реалізації виваженої цінової політики. 

З одного боку, ціни є визначальним чинником купівельної спроможності 
і доходів населення, діяльності підприємств, а з другого, – однією з 
найважливіших складових сукупності інструментів, за допомогою яких 
здійснюється державне регулювання економіки, чим і зумовлена об‘єктивна 
необхідність державного регулювання ціноутворення. 

Державна цінова політика є складовою частиною державної економічної 
та соціальної політики і спрямована на забезпечення:  

–  розвитку національної економіки та підприємницької діяльності;  
–  протидії зловживанню монопольним становищем у сфері 

ціноутворення;  
–  розширенню сфери застосування вільних цін;  
–  збалансованості ринку товарів та підвищення їх якості;  
–  соціальних гарантій населенню в разі зростання цін;  
–  необхідних економічних гарантій для виробників;  
–  орієнтації цін внутрішнього ринку товарів на рівень цін світового 

ринку [2]. 
Практичне впровадження в життя таких методів державної цінової 

політики здійснюється визначеними господарським законодавством 
способами встановлення. Залежно від суб'єктів ціноутворення, сфери 
застосування тощо в Україні застосовуються різні види цін і тарифів:  

–  вільні ціни і тарифи, які поділяються на договірні та ціни, що 
встановлюються самостійно суб'єктами господарювання;  

–  державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи.  
Суб'єкти господарювання можуть використовувати у господарській 

діяльності вільні ціни, державні фіксовані ціни та регульовані ціни – 
граничні рівні цін або граничні відхилення від державних фіксованих цін [1]. 

Основним принципом ціноутворення в ринкових умовах є вільне 
формування ціни з елементами державного регулювання. Ступінь, форми, 
методи та масштаби державного втручання в ціноутворення залежать від 
стану економічного розвитку країни, інтенсивності інфляційних процесів, 
ступеня монополізації та конкуренції, питомої ваги державного сектору та 
інших чинників. 
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У Господарському кодексі України зазначено, що державне 

регулювання цін і тарифів здійснюється шляхом встановлення:  

–  фіксованих державних та комунальних цін;  

–  граничних рівнів цін;  

–  граничних рівнів торговельних надбавок і постачальницьких 

винагород;  

–  граничних нормативів рентабельності;  

–  шляхом запровадження обов'язкового декларування зміни цін [1]. 

Згідно із Законом України "Про ціни і ціноутворення" державне 

регулювання цін здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх 

повноважень шляхом встановлення обов‘язкових для застосування 

суб‘єктами господарювання фіксованих, граничних цін, граничних рівнів 

торгівельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки 

(постачальницької винагороди), граничних нормативів рентабельності, 

розміру постачальницької винагороди, розміру доплат, знижок 

(знижувальних коефіцієнтів), а також запровадження процедури 

декларування зміни ціни та/або реєстрації ціни [2]. 

Таким чином, законодавство про ціноутворення є складним 

нормативним утворенням, елементи якого тісно переплетені та 

взаємопов‘язані один з одним, та об‘єднані однією метою – забезпеченням 

порядку визначення цін. 

Нормативно-правове регулювання пріоритетних напрямів державної 

політики щодо ціноутворення на сучасному етапі повинно бути направлене 

на забезпечення: рівних економічних умов і стимулів розвитку всіх форм 

власності; об'єктивних співвідношень у цінах на промислову і 

сільськогосподарську продукцію, що забезпечує еквівалентність 

міжгалузевого обміну та створення необхідних економічних гарантій для 

сільськогоподарських товаровиробників; економічної самостійності 

підприємств, організацій і адміністративно-територіальних регіонів України. 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ОЦІНКА 

 

У період сьогодення економічний добробут держави неможливий без 

розвитку та зміцнення стосунків  між країнами. Для України, як для 

території, яка обрала проєвропейський напрямок, зміцнення торговельної 

співпраці з Європейським Союзом є одним із основних етапів інтеграції 

держави. При цьому головну роль відіграє саме експорт, так як він є 

основним джерелом надходження валютних коштів, мотивації праці 

персоналу, забезпечення фінансової стабілізації економіки та її інвестиційної 

привабливості. 

Розвиток і способи реалізації експортного потенціалу є надзвичайно 

важким та багатограннім процесом, який поєднує як внутрішньоекономічні, 

так і зовнішньоекономічні чинники та складові різносторонньої дії. 

Вивченню різноманітних аспектів даного процесу на різних рівнях 

присвячені праці багатьох зарубіжних та вітчизняних учених, а саме, 

М. Портера, П. Самуельсона, М. Сейфуллаєвої, Р. Буттєва, О. Волкодавової, 

В. Михайловського, В. Рогачова, Д. Лук‘яненка, А. Поручника, Л. Антонюк, 

Т. Циганкової, В. Гейця, Б. Кваснюка, Т. Скорнякової, М. Якубовського та 

багато інших [4, c. 14]. 

Проте, все ще залишаються недостатньо дослідженими окремі питання 

сутності експортного потенціалу, методології його оцінки та взаємозв‘язку з 

конкурентоспроможністю країни тощо. 

Згідно з Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», 

експорт (експорт товарів) – продаж товарів українськими суб‘єктами 

зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб‘єктам господарської 

діяльності (у тому числі з оплатою в не грошовій формі) з вивезенням або без 

вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт 

товарів [1]. Даний Закон не має конкретного визначення експортного 

потенціалу, хоча це вважається важливою складовою зважаючи на те, що 

саме від нього залежить формування майбутніх цілей розвитку співпраці з 

різними країнами світу. Багато дослідників по різному трактують дане 

поняття, так А. Мазаракі визначає експортний потенціал як обсяг 

конкурентоспроможної продукції, яку може створити й спроможна 

використати на зовнішніх ринках у просторово-часовому вимірі певна 

виробничо-господарська система. І. Поліщук вважає, що під терміном 

експортного потенціалу країни варто розуміти як сукупність чинників, які 

обумовлюють можливість певної країни постачати на зовнішні ринки 

конкурентоспроможну продукцію [5]. 

Протягом років незалежності в Україні сформувалась 

експортоорієнтована модель розвитку економіки, в якій стратегічна роль 

експорту полягає в тому, що він має бути засобом сприяння економічному 



29 

зростанню, інструментом активізації наявних та потенціальних конкурентних 

переваг з метою подолання відставання від розвинених країн за основними 

соціально-економічними параметрами  

Вступ України до СОТ відкривав для українських підприємств нові 

ринки та можливості збільшення обсягів експорту. На сьогоднішній день 

близько 2/3 міжнародного товарообігу за вартістю припадає на готову 

продукцію і лише 1/3 — на сировинні товари при посиленні тенденції 

подальшого збільшення частки готових виробів і зменшення частки сировини 

у світовому виробництві і міжнародній торгівлі. У структурі українського 

експорту, навпаки, переважає сировина і продукти низького рівня переробки. 

Тому загострюється і стає особливо актуальною проблема розвитку і 

диверсифікації експортного потенціалу країни, успіхи у вирішенні якої 

визначатимуть масштаби і ефективність участі України у міжнародному 

поділі праці за умов посилення глобалізації світового господарства  

[3, c. 221-224]. 

У 2017 році експортовано товарів на 4,3% більше, імпортовано – на 

15,7%. Від‘ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 416,4 

млн.дол. США. Експорт послуг збільшився на 7,7%, імпорт – на 33,5%. 

Позитивне сальдо зовнішньої тогівлі послугами склало 330,9 млн.дол. США. 

Проте, дані показники в порівнянні з країнами Європейського Союзу є 

практично мізерними. Головними партнерами в торгівлі з країнами ЄС 

залишається Польща – 15,2 % і 15 %, Італія – 14,1 % і 7,7 %, Німеччина – 

9,6% і 25 % та Угорщина – 9,3 % і 5,2 % від загальних обсягів експорту та 

імпорту країн ЄС [2]. 

Багато науковців визначають багато чинників, які стримують 

підвищення експортного потенціалу України,  до них відносять: 

- недосконалість норм українського законодавства у сфері управління 

здійсненням і розвитком експортної діяльності, порівняно з нормами, що 

прийняті у міжнародній практиці; 

- низька конкурентоспроможність вітчизняної промислової продукції; 

- важкий фінансовий стан більшості підприємств обробної 

промисловості і конверсійних виробництв, що робить практично 

неможливим інвестування у перспективні, орієнтовані на експорт проекти за 

рахунок внутрішніх ресурсів; 

- штучне стримування курсу гривні в рамках «валютного коридору» 

звужує можливості використання курсового фактору з метою просування 

експорту; 

- недостатній розвиток вітчизняних систем сертифікації і контролю 

якості експортної продукції на фоні значного посилення вимог до споживчих 

і екологічних характеристик, а також до безпеки продукції, яка реалізується 

на ринках промислово розвинених країн; 

- випереджаюче зростання цін на продукцію та послуги природних 

монополій у порівнянні зі збільшенням цін на вироби обробної 

промисловості та продукцію агропромислового комплексу; 
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- недостатність спеціальних знань і досвіду роботи у сфері експорту у 

більшості українських підприємців, а також недостатня координованість їх 

діяльності на зовнішніх ринках [2]. 

Це лише невеликий список чинників що несуть вплив на експортний 

потенціал України. Необхідно докласти зусиль, щоб уніфікувати норми, 

стандарти та правила виробництва продукції та торгівлі нею відповідно до 

вимог ЄС, а також зосередитись на удосконаленні технічних та санітарних 

норм продукції, що експортується.  

Таким чином, прискорення визнання України на світовому ринку 

можливе лише через виявлення потенціальних можливостей підприємств-

експортерів і всебічного сприяння державою зовнішньоторгових операцій 

вітчизняних виробничих структур на зарубіжних ринках. Експорт сьогодні 

має стати стабілізаційним фактором та головним джерелом накопичення 

валютних резервів для структурної перебудови національного господарства. 
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У сучасних умовах конфлікт на підприємстві вже не асоціюється тільки 

із негативними явищами та процесами, однак його ідеалізації також 

непомітно. Підхід до формування ролі та місця конфлікту є більш 

прагматичним: конфлікт – безумовно невід‘ємна частина будь-якої 

організації, конфліктом варто управляти. Конфлікт, будучи і процесом, і 

конкретним станом, в якому перебуває організація чи структурний елемент, 
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має свої причини та джерела зародження. Управління конфліктами повинно 

було б усувати причини конфліктів чи принаймні зменшувати можливість 

виникнення конфліктів із виявлених джерел [4, c.396]. 

Виявлення причин конфлікту є одним із перших завдань при побудові 

схеми управління конфліктами загалом чи окремим конфліктом зокрема. 

Зрозуміло, що причин конфліктів існує безліч. Однак якщо сконцентруватись 

на деяких причинах, а саме: взаємозалежність завдань; суперечливі завдання; 

неправильний розподіл ресурсів; неефективна система мотивування; 

недосяжні цілі тощо, – то можна зробити один дуже важливий висновок: усі 

ці причини прямо чи опосередковано пов‘язані із керуючою системою 

організації, яка за умов існування цих причин не змогла віднайти ефективні 

методи управління підприємством. Адже власне керівники здійснюють 

управління організацією і реалізовують процеси планування, організування, 

мотивування, контролювання та регулювання. Безумовно, конфлікти, що 

породжуються цими причинами, та й саме існування цих причин 

послаблюють внутрішнє середовище підприємства, а відтак, послаблюють 

його конкурентоспроможність [4, c. 396]. 

Причини виникнення конфліктів відображені в працях багатьох учених. 

Наприклад, такі вчені, як Е. Мейо, Е. Дюркгейм, Т. Парсонс вважали, що 

наше суспільство перебуває в стабільному й стійкому стані, а конфлікти – це 

лише певне відхилення, так звана «хвороба людських стосунків». Із дещо 

протилежною думкою виступали К. Маркс, М. Вебер, В. Парето, Р. 

Дарендорф. Вони вважали, що саме конфлікт є необхідним чинником, який 

здатний пояснити соціальні зміни та процеси. У наш час дане питання є 

актуальним і потребує розгляду. Одне із завдань керівника – постійний 

контроль за конфліктами. Адже, 50% конфліктних ситуацій практично не 

мають стосунку до наявних проблем та протиріч. Проте саме вони 

призводять до збільшення, навантаження та протидії для позитивного 

розв‘язання проблем і розбіжності поглядів [1, с.258]. 

Тому лише в конфліктних ситуаціях перевіряються міцність 

управлінської команди, а також основні принципи корпоративної культури 

на підприємстві, значущості як колективу, так і керівника. Внаслідок 

конфліктів видно «щире обличчя» кожного працівника чи групи соціального 

типу. Стратегічно перемагає тільки така організація, в якій конфліктні 

ситуації вирішують на спокійному і професійному рівні [2, с.105]. 

Актуалізується проблема взаємин поколінь у колективі й оцінки досвіду 

старших співробітників. Відбувається зміна неформальних лідерів, а в 

критичній ситуації - і формальних носіїв вищої для організації 

адміністративної влади. Типовим конфліктом, пов'язаним з необхідними 

змінами є конфлікт між консерваторами і новаторами. Він закономірний, 

тому що нове ініціюється завжди окремими членами організації, будь то 

лідер чи рядовий [3, с.88]. 

Способи управління конфліктною ситуацією можна розділити на дві 

категорій: структурні і міжособистісні. Думка про те, що причиною 

конфліктної ситуації є прості розбіжності та несумісництво характерів, часто 
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хибна. Конфлікт – це, насамперед, незгода сторін, за якої з одного боку, 

намагаються домогтися прийняття своїх поглядів, а з другого – одночасно 

перешкодити іншій стороні зробити аналогічне. Необхідно здійснювати 

управління розвитком і вирішенням конфліктних ситуацій. Варто 

використовувати діагностику динаміки розвитку таких ситуацій і розробляти 

стратегію покрокових дій для їх вирішення [3, с.157]. 

Способи подолання кризових ситуацій на практиці, зрозуміло, настільки 

ж унікальні, як і самі конкретні ситуації. Проте численні дослідження 

поведінки людей в організаціях і гігантський досвід практичного вирішення 

подібних проблем дозволяє перелічити оптимальні підходи до них:  

1. Правила зміцнення «корпоративної моралі» і подолання слабкої 

дисципліни співробітників: 

- забезпечення стабільності «робочого потоку» й ефективне управління 

виробничим процесом; - чесна і конструктивна реакція на скарги і 

претензії співробітників організації з боку керівництва;  

- заохочення «зворотного зв‘язку» від співробітників не на словах, а на ділі, 

публічне визнання керівництвом корисності конкретних пропозицій щодо 

удосконалювання організації роботи;  

- адекватна похвала і вдячність за видатні досягнення в роботі;  

- забезпечення того, щоб кожен співробітник точно знав, що від нього 

потрібно в термінах кількості та якості виконуваної роботи;  

- інформування підлеглих про заплановані або майбутні зміни, якщо вони 

істотно торкаються їхніх інтересів;  

- готовність реально допомогти співробітникам у вирішенні виробничих і 

особистих проблем;  

- створення чіткої, простої і внутрішньо несуперечливої системи правил 

поведінки і дисциплінарних вимог для співробітників організації.  

2. Основні підходи щодо подолання високої плинності кадрів 

організації:  

- удосконалення системи підбору кадрів для організації;  

- відпрацьовування вивіреної процедури «входження» нового співробітника 

в організацію, що включає повноцінну і докладну «співбесіду-

знайомство»;  

- надання новому співробітникові необхідної і достатньої інформації про 

організацію, її цілі й політику; 

- забезпечення нового співробітника точною інформацією про роботу, яку 

він повинен буде виконувати, і перспективи на майбутнє;  

- представлення нового співробітника робочому колективові; 

- декватна допомога на початковому етапі роботи і достатня кількість 

контактів у період адаптації [4, с.331]. 

3. Організаційні методи профілактики стресових станів і емоційних 

зривів: 
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- децентралізація або процес ширшого розподілу владних повноважень в 
організації, що знижує відчуття безпорадності й залежності, які часто 
служать причиною стресу;  

- зміни в системі заохочень у напрямку її більшої справедливості й 
«зрозумілості», які знижують ступінь стурбованості і тривоги з цього 
приводу;  

- залучення співробітників до участі в прийнятті найважливіших для 
організації рішень; 

- нарешті, розширення каналів і поліпшення характеру спілкування в 
організації.  

Але варто пам‘ятати, що управління конфліктами передбачає не тільки 
врегулювання конфлікту, що вже виник, але й створення умов для його 
попередження, що є важливішим. Профілактика конфлікту – вид 
управлінської діяльності, що полягає в завчасному усуненні або ослабленні 
конфліктних факторів і обмеженні таким чином можливості їх виникнення 
чи деструктивного розв‘язання в майбутньому. Це така організація 
життєдіяльності суб‘єктів соціальної взаємодії, що виключає чи зводить до 
мінімуму ймовірність виникнення конфліктів між ними. 
Список використаних джерел: 

1. Гришина Н. В. Психологія конфлікту. / Н.В. Гришина - К .: Либідь, 
2010. - 258 с.  

2. Кравченко О. П. Погляд конфліктолога на онтосинтез конфлікту. /  
О. П. Кравченко // Соціологічні дослідження. – 2014. – № 49. – С. 103–112.  

3. Криса О.Й. Природа конфліктів в організації // Тези доповідей V 
Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в 
системі менеджменту». – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 
2004. – 396 с. 

4. Конфликтология: учебник для вузов / В.П. Ратников, В.Ф. Голубь, 
Г.С. Лукашова и др.; под ред. проф. В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2001. – 512 с. 
 

Вавшко Ліна, Бондаренко Каріна 
Науковий керівник: Корж Н.В., д.е.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГОТЕЛЬНО-
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Готельно-ресторанний бізнес є основною складовою туристичної галузі 

нашої держави. Розвиток внутрішнього та міжнародного туризму значною 
мірою пов'язаний з рівнем матеріально-технічної бази туристичних 
підприємств, розгалуженістю та різноманітністю їх мережі, якістю та 
обсягом послуг, пропонованих готельним господарством. Готельні 
підприємства виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування 
туристів — забезпечують їх житлом і побутовим [5, с. 115]. 
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 Рівень обслуговування у сучасному готельному господарстві 
зумовлений, головним чином, станом матеріально-технічної бази 
підприємства, що його пропонує (будівлі, споруди, інженерне й санітарно-
технічне обладнання, електроприлади, меблі, тощо). В останні роки 
спостерігається процес оновлення та урізноманітнення матеріально-технічної 
бази підприємств, підвищення фахового рівня персоналу готелів, 
впровадження інноваційних технологій тощо. Будівлі готелів обладнуються 
спортивними, медичними, розважальними та іншими приміщеннями. Відтак, 
процес обслуговування споживачів послуг урізноманітнюється, а 
пропоновані послуги набувають комплексного характеру [1, с. 89]. 

Запорукою ефективності менеджменту готельно-ресторанного бізнесу є 
реалізація його контролюючої функції. Дієвий і надійний контроль з боку 
керівництва є важливою й вирішальною умовою ефективного управління, 
якщо здійснюються три основні його стадії: встановлення фактів, критична їх 
оцінка й розробка заходів щодо вдосконалення діяльності підприємства. 

У компетенцію менеджера готелю, ресторану, кафе або іншої структури 
сфери послуг входять управління підприємством і координування дій 
персоналу. Ефективність його роботи має вирішальне значення: готель або 
ресторан хороші в тій мірі, в якій хороший їх керівник. У кваліфікованого 
керівника і службовий персонал, як правило, професійно бездоганний, а 
значить, і готель або ресторан — високого рівня. 

Особливу роль виконує стратегічне управління в області готельного 
обслуговування: від стратегічних рішень залежать напрями розвитку і 
конкурентоспроможність будь-якого готелю [3, с. 132]. 

Менеджмент готелів і ресторанів забезпечує хід організаційних процесів 
і якісне виконання конкретних видів робіт співробітниками готелю. Його 
головне завдання — з'єднати всі види діяльності в єдине ціле, 
використовувати уміння і професійні навики персоналу, застосовуючи 
систему мотивації праці, засновану на отриманні задоволення від роботи і 
справедливій винагороді за працю. Менеджери відповідають як за свою 
власну результативність, так і за виконання посадових функцій іншими 
людьми. 

Слід виділити три найважливіші сфери управління готелем: задоволення 
запитів гостей; виконавська дисципліна працівників готелю; захист власності 
готелю і гостей. Дані сфери не ізольовані один від одного. Успіху в кожній з 
них можна досягти лише за умови взаємодії і інтеграції в рішенні загальних 
завдань. Є ще інші — похідні проблеми, які потребують підвищеної уваги: 
поліпшення якості готельного обслуговування, збільшення об'єму послуг, що 
надаються, максимізація прибутку і т.д [2, с. 94]. 

Розглядаючи специфіку менеджменту готелів і ресторанів, не можна не 
згадати про вплив зовнішнього і внутрішнього середовища. Оточення, в 
якому працює менеджер, визначає як роль управління, так і потреби, 
обов'язки і альтернативи, що забезпечують гнучкість управлінської 
діяльності. Але якщо на процеси, що відбуваються у внутрішньому 
середовищі, менеджер готелю здатний вплинути, то зовнішнє середовище 
знаходиться поза його контролем [4, с. 103]. 



35 

У сучасній ринковій економіці розповсюджені такі поняття як людські 

ресурси, трудові ресурси, персонал, поняття управління людськими 

ресурсами, трудовими, управління персоналом. Досвідчені менеджери добре 

розуміють, що для того, щоб розвиватися, мати успіх у конкуруючому 

середовищі і забезпечити успішний розвиток фірми, вони повинні 

оптимізувати віддачу від вкладень капіталу не тільки у матеріальні та 

фінансові ресурси, а й у людські. Вони знають, що тільки люди дозволяють 

фірмі жити і виживати. Поточні зміни у оточуючому середовищі часто 

пов'язані зі змінами у сфері персоналу, таких як освіта, ставлення до роботи 

тощо. Всі ресурси оцінюються у грошовому вираженні, а людська праця 

потребує додаткових критеріїв оцінювання. Необхідна така оцінка людських 

ресурсів, яка б поєднала цінність грошей і людські активи підприємства. Без 

необхідних спеціалістів жодне підприємства (організація, фірма) не зможе 

досягти своїх цілей і вижити. Тому люди на підприємстві мають величезну 

вартість. Великі зрушення у кадровій роботі викликало впровадження нових 

технологій у менеджменті на основі системного підходу у вирішення 

управлінських завдань. Нові технології кадрового менеджменту отримали 

назву «управління людськими ресурсами», яке потім увійшло в систему 

стратегічного менеджменту, а функція управління персоналом стала 

контролюватись вищими посадовими особами організації [5, с. 181]. 

Персонал організації формується та змінюється під впливом внутрішніх 

(характер продукції (послуг), технології та організації виробництва 

(створення, 15 надання послуг) і зовнішніх (демографічні процеси, юридичні 

та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо) факторів. 

Персонал підприємства - сукупність постійних працівників, що отримали 

необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної 

діяльності. 

Окрім постійних працівників у діяльності підприємства можуть брати 

участь інші працездатні особи на підставі тимчасового трудового контракту. 

З огляду на те, що багато підприємств поза основною діяльністю виконують 

функції, які не відповідають головному їхньому призначенню, усіх 

працівників поділяють на дві групи:  

1. Персонал основної діяльності;  

2. Персонал неосновної діяльності.  

Такий розподіл персоналу на дві групи необхідний для розрахунків 

заробітної плати, узгодження трудових показників з вимірниками результатів 

виробничої діяльності (для визначення продуктивності праці береться, як 

правило, чисельність тільки промислово-виробничого персоналу). Згідно з 

характером функцій, що виконуються, персонал підприємства поділяється 

здебільшого на чотири категорії: керівники, спеціалісти, службовці та 

робітники [4, с. 66]. 

Багато співробітників у готельно-ресторанному бізнесі знаходяться в 

безпосередньому контакті з клієнтами й автоматично залучені в процес 

досягнення основних цілей організації, а якість обслуговування залежить не 

тільки від їх майстерності, а й від їх свідомості. Задоволення клієнтів у сфері 
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обслуговування досягається також ввічливістю персоналу, його чуйністю.  

А ефективне управління людьми перетворюється на най- важливішу функцію 

управління персоналом. У довгостроковій перспективі в індустрії 

гостинності буде відбуватися переорієнтація уваги у напрямку до збільшення 

ефективності використання людських ресурсів як головної стратегії бізнесу. 

Компанії індустрії віддають собі звіт у тому, що для того щоб стати 

клієнтоорієнтованими, необхідно вкласти великі кошти на покращення 

добробуту персоналу та його розвитку. 
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ФОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ 

 

Міжнародний менеджмент є особливим видом менеджменту, головними 

цілями якого виступають формування, розвиток і використання 

конкурентних переваг фірми за рахунок можливостей ведення бізнесу в 

різних країнах і відповідного використання економічних, соціальних, 

демографічних, культурних та інших особливостей цих країн і міждержавної 

взаємодії. Такі визначальні категорії, як цілі, структура, поділ праці 

всередині фірми, координація і вже тим більше технологічні параметри не 

несуть в собі значних відмінностей від національної моделі, але все, що 

стосується головного, - людей, їх потреб, сприйняття, очікувань, особливо 

цінностей і цілей поведінки, то виникає необхідність врахування 

національно-культурних чинників. Саме на менеджерах усіх рівнів лежить 

завдання зробити все можливе для створення придатного варіанта 

майбутнього і не дозволити втягти себе у вир невдач [1].  

        З ще більш серйозними проблемами стикається міжнародний 

менеджмент у сфері комунікацій, де все – від особливостей мовних бар`єрів 

до ритуалів і невербального спілкування - несе жорсткий відбиток специфіки 

тієї чи іншої культури. Але саме особливості комунікацій багато в чому 
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зумовлюють і національно-культурну специфіку прийняття рішень: те, що в 

одній культурі прийнято моделлю раціонального прийняття рішень, в іншій 

буде вважатися просто нерозумною поведінкою керівника. Нами поділяється 

думка А.В. Шегди, тому, що менеджмент – це функція управлінського 

апарату розвинутого сучасного виробництва з використання законів і 

закономірностей сучасного суспільного розвитку, які дозволяють 

організувати ефективне, конкурентноспроможне виробництво в умовах, коли 

постійно змінюється зовнішнє та внутрішнє середовище  життєдіяльності [2].    

 В Америці прийнято, що гарний керівник невеликої компанії віддає 

перевагу спілкуванню зі своїми підлеглими безпосередньо і цікавиться 

їхньою думкою з багатьох питань. Якщо в компанії існує чітко 

сформульована місія, то вона здатна ефективно мотивувати співробітників і 

надати їм впевненості у важливості виконуваної роботи. В американських 

компаніях вважається, що кожен співробітник унікальний, для кожного слід 

застосовувати індивідуальний метод управління. Для підлеглих важливо, чи 

допомагає їм начальник в повсякденних справах, надає їм можливість 

кар'єрного росту.  

 Успіх японської економіки став наслідком оформлення і 

функціонування специфічної японської системи управління. Японський 

менеджмент заснований на колективізмі, використовував і сьогодні 

продовжує застосовувати морально-психологічні важелі впливу на 

особистість. Японський менеджмент має  ряд характерних особливостей. 

Гарантію зайнятості в Японії забезпечує система довічного найму - явище 

унікальне і багато в чому незрозуміле для європейського мислення. Іншою 

характерною ознакою є гласність і відкритість корпоративних цінностей. 

Коли всі робочі мають доступ до інформації про політику і діяльність фірми, 

розвивається атмосфера участі і загальної відповідальності. Важливими 

аспектами для японського менеджменту є постійна присутність керівництва 

на виробництві та підтримка чистоти і порядку. Японську систему 

управління можна розглядати як синтез імпортованих ідей і культурних 

традицій. «Роботодавці не використовують тільки працю людини, вони 

використовують його всього», - коротка формула, яка пояснює взаємини 

роботодавців і найманих робітників [1]. 

Суттєвою особливістю західноєвропейського менеджменту є колективна 

робота команди на чолі з лідером (менеджером). Європейський менеджмент 

функції менеджера розглядає ширше, охоплюючи, поряд з управлінням 

операційною системою підприємства, організацію обліку, фінансів, 

маркетингу, матеріально-технічного забезпечення тощо. Масштаби 

європейських фірм значно менші порівняно з американськими, внаслідок 

чого діяльність пересічного європейського менеджера є універсальнішою.   

Західноєвропейський менеджмент розвивається у руслі загальних тенденцій, 

характерних для менеджменту як загальносвітового явища: створення 

структур управління, підвищення ролі людського фактора в управлінні та 

виробництві, реалізація відносин лідерства в колективі. 
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Що стосується процесу становлення сучасного українського 
менеджменту, то він  відбувався в умовах переходу від планової економіки 
до ринкової у досить короткі строки. Тому у значній мірі вітчизняна модель 
менеджменту успадкувала риси попередньої системи.  Одними з 
особливостей  національної системи управління є відсутність ефективної 
системи мотивації та стимулювання праці персоналу; значний індивідуалізм 
та невміння працювати у команді; низький рівень культури управління. Не 
може не тішити той факт,що український менеджмент з кожним роком все 
більше намагається впроваджувати західні схеми управління, але не завжди 
враховуючи особливості місцевого менталітету. Він поєднує американський 
дух індивідуалізму і японські працездатність і прагнення до вдосконалення. 
Найбільш підходяща формула для України: «Наше багатство - наші людські 
ресурси». 

Отже, в даний час немає єдиної точки зору з приводу перспектив 
розвитку національних  моделей менеджменту. Згідно однієї точки зору, під 
впливом процесів глобалізації виникне універсальна модель менеджменту. 
Згідно з іншою – національні особливості не зникнуть і, таким чином, 
національні моделі менеджменту збережуться. Необхідно розуміти, що 
інноваційні шляхи розвитку менеджменту здатні не тільки обумовлювати 
ефективність функціонування, але і безпосередньо визначати вироблення і 
застосування нових форм побудови організації. 
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ОЦІНКА РІВНЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

В умовах розвитку міжнародних економічних зв'язків головними 
пріоритетами діяльності країни як на загальнодержавному так і на 
регіональному рівнях є політика цілеспрямованої та активної підтримки 
національного експорту, яка зумовлює не лише фінансову, а й 
адміністративну підтримку, підвищення якості економічного зростання, 
покращення ефективності бюджетних витрат і підготовку кваліфікованих 
кадрів. 

В Україні питаннями стратегічного розвитку зовнішньоекономічної і, 
зокрема, експортної діяльності займається велика кількість відомих 
науковців та дослідників, зокрема: А. Антонюк, О. Вівчар, М. Жук,  
Б. Кваснюка, М. Портера, А. Поручника, В. Рогачова, Т. Марчелло та інших 
[1, c. 22].  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiMiLT8mK3aAhWJblAKHezyDq4QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fmanagementlib.ru%2Fbooks%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000005%2F&usg=AOvVaw1CcuEJzUIf5zK3ZNFfqdpm
http://flightcollege.com.ua/
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Так, для прикладу Т. Мельник висвітлює сутність поняття «експортний 

потенціал», обґрунтовує концепцію розвитку експортного потенціалу 

України, виявляє взаємозв‘язок між експортним потенціалом на 

національною конкурентоспроможністю. 

Такий науковець як, М. Жук вважає, що експортний потенціал 

формується всіма елементами економічної системи і поєднує в собі: науково–

технічний, промислово–виробничий, трудовий та природний потенціали, а 

В. Губенко звертає увагу на географічній диверсифікації українського 

експорту як чинника його інтенсивного росту [ 4, c. 199]. 

Eкспортний пoтeнцiaл регіонів, перш за все, визнaчaється oбсягaми 

тoвaрiв i пoслуг, щo мoжуть бути вирoблeнi в eкoнoмiчнiй тa сoцiaльнiй 

сфeрaх i рeaлiзoвaнi нa свiтoвoму ринку з мaксимaльнoю вигoдoю для крaїни, 

але має двoєдину прирoду, oскiльки бaзується як нa нaцioнaльнoму пiдхoдi дo 

визнaчeння мoжливoстeй вирoбництвa, тaк i нa врaхувaннi кoнкурeнтних 

умoв свiтoвoгo ринку щoдo рeaлiзaцiї вирoблeнoї eкспoртнoї прoдукцiї.  

Дослідження економічного потенціалу багатьох регіонів України, не 

разом а по окремості вважається найбільш актуальною темою сьогодення так 

як саме завдяки даним знанням, ми можемо побачити який регіон є краще 

розвиненим а який гірше. 

Протягом останніх років підприємницька діяльність Вінниччини суттєво 

розширювала зовнішньоторговельні зв‘язки із господарюючими суб‘єктами з 

інших країн, зокрема в 2013 році було налагоджено співпрацю із суб‘єктами 

господарювання із 100 країн світу, в 2014 році – із 108, в 2015 році – із 110, в 

2016 році – із 123, а от в 2017 році – уже із 143 країнами [7]. 

Активно сприяють розширенню партнерських відносин у сфері бізнесу, 

інвестицій, науки та техніки, місцевого самоврядування, соціальної політики 

та гуманітарних питань громадські організації, навчальні заклади, обласна 

держадміністрація та міська рада. Окрім того, внаслідок доволі сприятливого 

географічного положення регіону створено позитивні умови для 

транскордонного співробітництва з прикордонними районами Молдови та 

Румунії. 

Відповідно до дослідження темпів росту експорту можна зауважити, що 

максимальні темпи росту експорту Вінницької області спостерігаються в 

2011 році відносно 2010 року – 118,2%, в 2012 році відносно 2013 року – 

116,8%, а мінімальні – в 2014 році відносно 2015 року – 95%, в 2016 році 

відносно 2017 року – 98% [6]. 

За результатами аналізу географічної структури експорту товарів, варто 

відзначити, що велика доля експорту припадає на Російську Федерацію 

(17,4%), Китай (10,6%), Польщу (8,8%), Білорусію (8,4%) та Німеччину 

(4,6%). Найвищі темпи росту експортних поставок спостерігаються до таких 

країн як: Бангладеш, В‘єтнам, Гонконг, Греція, Ізраїль, Індонезія, Китай, 

КНДР, країни Прибалтики, Південна Африка, Португалія, Саудівська Аравія, 

Сінгапур, США, Таїланд та багато інші [6]. 
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Проте в той же час доволі помітне скорочення експорту товарів 

спостерігається для Казахстану, Молдови, Узбекистану, Японії, Великої 

Британії та ін. 

Суб‘єкти господарювання Вінницького регіону найбільше експортують 

продукції тваринництва та рослинництва, деревини та виробів з неї, 

продукції хімічної промисловості. Така товарна структура експорту 

обумовлена потужним потенціалом регіону в галузі АПК, проте, варто 

зазначити, що досить перспективними є легка, добувна промисловість та 

машинобудування. 

Загальна структура експорту послуг показує, що вагому частину 

посідають послуги у галузі телекомунікації, комп‘ютерні та інформаційні 

послуги (майже 60%), значними є частки послуг з переробки ресурсів та 

пов‘язані із подорожами. Найбільшу потребу Вінницький регіон відчуває у 

таких видах послуг із закордону як послуги, пов‘язані із інтелектуальною 

власністю, роялті, фінансові та транспортні послуги [5, c. 10]. 

Для Вінницької області характерними є висхідні тенденції зростання 

експорту, скорочення імпорту товарів та послуг, позитивне сальдо 

зовнішньоторговельного обороту. За останні роки в загальній структурі 

імпорту та експорту понад 90% займають товари, а решту – послуги. Серед 

партнерів Вінницької області головне місце посідають країни ЄС, 

розширення співпраці з якими є особливо актуальним за умов погіршення 

зв‘язків із Росією.  

Таким чином, доцільно надалі нарощувати регіональний експорт і при 

цьому дбати не лише про збільшення його обсягів, належну увагу слід 

приділити і створенню довгострокових конкурентних переваг, стабільному 

розширенню та якісному поліпшенню на їх основі позиції регіону.  

Світові ринки, зокрема ринки країн ЄС є досить привабливими для 

вітчизняних підприємств не лише з точки зору обсягу платоспроможного 

попиту, але й з точки зору стимулів вдосконалення матеріально-технічної, 

виробничої бази, підвищення конкурентоздатності продукції через 

дотримання високих європейських стандартів щодо якості продукції. 
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ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

 На теперішній час, як і у світовій практиці, так і в Україні  система 
трансфертного ціноутворення зарекомендувала себе як один із дієвих 
інструментів податкового контролю. Оскільки, вона виступає не лише 
ефективним способом ведення господарської діяльності, але й є достатньо 
розповсюдженим механізмом мінімізації податкового зобов‘язання платників 
податків, що негативно відбиваються на обсягах податкових надходжень до 
державного  та місцевих бюджетів країн. У зв‘язку з цим необхідно 
систематизувати основні положення контрольованих операцій та 
проаналізувати вже набутий досвід податкового контролю у сфері 
трансферного ціноутворення. 

 Питанню трансфертного ціноутворення, його особливостей, розвитку 
та контролю приділяли увагу як іноземні, так і вітчизняні вчені-економісти. 
Зокрема, Больботенко І. В., Стасіневич С. А., Майко С. А., Товкун Л. В. та 
інші. 

 Метою даного дослідження є визначення сутності трансфертного 
ціноутворення як інструменту податкового контролю, а також знаходження 
шляхів удосконалення його регулювання.  

 Трансфертне ціноутворення у світовій практиці – це формування цін в  
операціях, пов‘язаних між собою осіб. Цей «феномен» став предметом  
вивчення і впливу з того моменту, коли платники винайшли способи 
мінімізації  своїх податкових зобов‘язань за допомогою трансфертних цін. 
Найпростішим  способом такої мінімізації стало, наприклад, переведення 
прибутку на тих  суб‘єктів з групи пов‘язаних осіб, які мають пільги з 
податків або є центрами  витрат, чи мають збитки [3]. 

 Одним з елементів врегулювання таких процесів стало запровадження 
системи державного регулювання та контролю за трансфертним 
ціноутворенням. В Україні з 1 січня 2015 року набув чинності Закон України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення 
податкового контролю за трансфертним ціноутворенням» від 28.12.2014 

http://www.vin.gov.ua/
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mep/2016_8_9/08
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%BD%20%D0%9B$
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№72-VIII, головною метою якого є побудова дієвої системи державного 
регулювання трансфертного ціноутворення в Україні, що повинно захистити 
податкову базу, запобігти виведенню точки прибутку з України та уникнути 
при цьому підстав для подвійного оподаткування та невизначеностей, які 
можуть перешкоджати прямим іноземним інвестиціям та розвитку 
зовнішньої торгівлі [2]. 

 Податковий контроль трансферного ціноутворення ґрунтується на 

принципі «витягнутої руки» – міжнародному стандарті,  погодженому 

державами – членами ОЕРС та країнами, які не є  членами цієї організації 

(понад 70 країн світу), як рекомендований до використання під час 

установлення трансферних цін  для податкових потреб. 

 Для контролю трансферного ціноутворення передбачено застосування 

п‘яти методів визначення ціни в контрольованих операціях, що наведені в 

таблиці 1: 

Таблиця 1 – Методи трансферного ціноутворення, регламентовані 

чинним законодавством 
Метод Характеристика 

Метод порівняльної 

неконтрольованої 

ціни (аналогів продажу) 

Трансферні ціни ґрунтуються на цінах на 

подібні/зіставні товари за схожих обставин. 

Метод перепродажу 

Трансферні ціни ґрунтуються на ціні 

перепродажу товарів непов'язаним особам із 

вирахуванням витрат платника податку на 

такий перепродаж. Метод прийнятний у разі 

продажу товарів без значної зміни ціни. 

Метод «витрати плюс» 

Трансферна ціна в операції має бути визначена 

як сукупність відповідних витрат (прямих 

і непрямих) та ринкової націнки. Застосовується 

для послуг, що надаються в межах групи, 

та інших операцій між пов'язаними особами. 

Метод чистого прибутку 

Трансферна ціна ґрунтується на порівнянні 

чистого прибутку в контрольованій операції з 

чистим прибутком у неконтрольованій операції. 

Застосовується, якщо інформація відносно 

зіставних операцій є недостатньою. 

Метод розподілення 

прибутку 

Надає можливість ринкового розподілу 

прибутку між контрагентами в операції. 

Застосовується в разі наявності ланцюга тісно 

пов'язаних операцій, а також значного 

впливу нематеріальних активів на трансферне 

ціноутворення. 

 

Вибір конкретного методу визначення ціни в контрольованих операціях 

здійснюється стосовно кожної угоди окремо. При цьому як платники 

податків, так і контролюючі органи повинні виходити з принципу 

доцільності, що передбачає застосування того методу, який найбільш повно і 

точно враховує специфіку проведеної операції. 
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Для цілей податкового контролю трансферного ціноутворення звітним 

періодом є календарний рік. Платник податків що протягом звітного періоду 

здійснював контрольовані операції, зобов‘язаний подавати до контролюючих 

органів значний обсяг інформації щодо контрольованих операцій [1]. 

Контрольованими операціями вважаються господарські операції: 

– що здійснюються платниками податків з пов‘язаними особами-

нерезидентами; 

–  з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів; 

– однією зі сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на 

території), яка включена до переліку держав (територій), спеціально 

затвердженого Кабінетом Міністрів України [2]. 

З метою запобігання негативних наслідків за результатами перевірок, 

сплати штрафів та пені платникам податків доцільно забезпечувати своєчасне 

подання звітів про контрольовані операції, здійснення 

якісної підготовки документації про операції, які є контрольованими або 

потенційно можуть бути ними [3]. 

Враховуючи обсяг та характер необхідної звітності та документації 

щодо контрольованих операцій, для виконання законодавчих вимог у сфері 

трансферного ціноутворення компанія повинна залучати фахівців не тільки 

бухгалтерської служби, а й спеціалістів інформаційно-технічного, 

юридичного, фінансового, маркетингового відділів. Не виключено  також, що 

для задоволення потреби в повному інформаційному забезпеченні компанії 

буде потрібно звернутися до послуг аутсорсингу [1].  

Таким чином, аналіз чинного порядку здійснення податкового контролю 

у сфері трансферного ціноутворення свідчить про відсутність чітко 

визначених правил трансферного ціноутворення та механізмів контролю їх 

застосування. Пошук шляхів удосконалення фіскальної ефективності 

податкової системи вимагає впровадження нових інструментів податкового 

адміністрування. 
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ОСОБЛИВОСТІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В 

МЕНЕДЖМЕНТІ 

 
Формальне визначення соціальної відповідальності припускає обов'язок 

керівництва організації приймати рішення і здійснювати дії, що збільшують 
рівень добробуту і відповідають інтересам як суспільства, так і самої 
компанії. 

Зацікавленою групою називається будь-яке співтовариство усередині 
організації чи поза нею, що пред'являє визначені вимоги до результатів 
діяльності компанії і характеризується визначеною швидкістю. Найбільш 
важливі зацікавлені групи великої компанії, її фундамент (без якого не може 
існувати) зацікавлені групи – інвестори, акціонери, працівники, покупці і 
постачальники. До числа впливових зацікавлених груп відносяться також 
уряд і жителі регіону, у якому розміщене виробництво компанії[1, ст. 84]. 

У моделі оцінки корпоративної соціальної діяльності за основу береться 
загальна соціальна відповідальність компанії, обумовлена відповідно до 
чотирьох критеріїв: економічна, юридична, етична і прийнята на себе 
відповідальністю. 

Економічна відповідальність. У граничному випадку економічна 
відповідальність фірми зводиться винятково до максимізації прибутку. Дану 
концепцію запропонував і розробляє нобелівський лауреат, економіст Мілтон 
Фрідмен. Згідно М.Фрідмена діяльність компанії повинна бути підлегла 
одержанню прибутку, а її єдина місія полягає в підвищенні прибутку (доти, 
поки дії організації не виходять за рамки закону) [3,ст. 60]. 

Юридична відповідальність. Під юридичною відповідальністю 
розуміється необхідність для організації підлаштовуватися встановленим 
суспільством правилам, досягнення її економічних цілей у рамках закону. 
Закони можуть видаватися місцевою або центральною владою [3,ст. 61]. 

Етична відповідальність. Етично відповідальна поведінка компанії 
означає суспільно корисні дії, що не передбачені законами або не 
відповідають прямим її економічним інтересам. Ми говорили, що для того 
щоб поведінка організації була етичною, її менеджери повинні 
дотримуватися принципів рівності, чесності і неупередженості, дотримувати 
права співробітників. Як неетичні оцінюються рішення, що дозволяють 
людині чи всій організації одержувати вигоди за рахунок суспільства 
[3,ст.60]. 

Прийнята на себе відповідальність. Прийняття на себе відповідальності 
носить для корпорації винятково добровільний характер і зв'язана з бажанням 
компанії внести свій внесок у розвиток суспільства, до якого її не 
зобов'язують ні економічні мотиви, ні закони, ні етика. Як правило, маються 
на увазі різні дії філантропічного характеру, яких ніхто не вимагає і які не 
приносять компанії відчутної вигоди [4,ст. 94]. 



45 

На сьогодні існують дві протилежні точки зору щодо сутності соціальної 

відповідальності менеджера організації. Одна з них проголошує, що коли 

менеджер дотримується принципу отримання максимального прибутку, не 

порушуючи при цьому законів та норм державного регулювання, то він є 

соціально відповідальним [2,ст. 22].  

На нашу думку, в цьому випадку сутність соціальної відповідальності 

нівелюється, вона зводиться до елементарної юридичної відповідальності. 

Інша позиція розуміє поняття соціальної відповідальності як врахування не 

тільки економічних та правових норм, але й людських та соціальних аспектів 

професійної діяльності менеджера. Кожна організація є частиною 

суспільства, тому відповідальний керівник повинен дбати, щоб його 

організація активно діяла у таких сферах, як захист навколишнього 

середовища, соціальне забезпечення та допомога малозабезпеченим верствам 

населення, благоустрій навколишньої території тощо. 

Спроби деяких компаній знайти баланс між двома на перший погляд 

протилежними полюсами: прагненням до максимізації прибутку та 

проведенням політики соціальної відповідальності бізнесу - це помилковій 

підхід. Соціально відповідальний менеджмент, а значить і соціально 

відповідальна політика, в принципі не потребують крайніх форм альтруїзму. 

Напроти, соціально-відповідальний менеджментнесе очевидні вигоди для 

усіх учасників ринку. У цьому зв‘язку виникає необхідність у розробці 

показників ефективності реалізації заходів з соціально-відповідального 

менеджментута соціальної відповідальності загалом [4,ст. 108].  

Отже, формальне визначення соціальної відповідальності припускає 

обов'язок керівництва організації приймати рішення і здійснювати дії, що 

збільшують рівень добробуту і відповідають інтересам як суспільства, так і 

самої компанії. 

У моделі оцінки корпоративної соціальної діяльності за основу береться 

загальна соціальна відповідальність компанії, обумовлена відповідно до 

чотирьох критеріїв: економічна, юридична, етична і прийнята на себе 

відповідальністю. 

Керівництво компанії покликане контролювати її моральне «здоров'я», 

використовуючи такі методики, як особистий приклад, моральний кодекс і 

різні етичні структури. 
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МЕТОДИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Сьогодні актуальним є питання про методи ефективного управління 

персоналом, адже це дозволяє правильно розпоряджати обов‘язки та ролі у 

процесі виконання певних завдань. Методи управління персоналом – це 

сукупність певних способів цілеспрямованого впливу керівника на певних 

працівників, з метою спрямування їхніх дій в процесі виробничого процесу. 

Проблемою ефективного управління персоналом займалися такі вчені, 

як: Д.Мак-Грегор, К.Левін, У.Оучі, І.Майерс-Бріггс, К.Бріггс, Ф.Фідлер, 

Р.Лайкерт, Р.Танненбаум, У.Шмідт, В.Врум, П.Йеттон, Р.Блейк, Дж.Моутон, 

Р.Хаус, Т. Мітчелл, П.Херсі, К.Бланшар і багато інших. 

Існує безліч методів управління персоналом, всі вони поділяються за 

наступними класифікаціями: 

        1. За змістом: планування, облік і аналіз, організація управління 

кадрами. 

2. За характером впливу: прямий вплив, непрямий вплив, безпосередній. 

3. За масштабом використання: приватні і загальні. 

4. За тривалістю впливу: оперативні, довгострокові. 

5. За способом вироблення впливу: колективні, одноосібні. 

        6. За рівнем застосування: рівень підприємства, галузевий рівень, рівень 

підрозділу. 

Методи управління персоналом залежать від багатьох факторів 

середовища в якому вони застосовуються. В залежності від цього вчені 

розробили низку методів, що допомагають ефективно розподіляти робочі 

ролі і досягати найкращих результатів. 

Серед найефективніших методів можна виділити: 

        1. Теорію Дугласа Мак-Грегора (демократичний стиль): теорія базується 

на тому, що якщо умови роботи сприятливі, то персонал долучений до 

управління буде брати на себе відповідальність і прагнути до творчого 

вирішення завдань і проблем. Керівник, що віддає перевагу демократичному 

стилю, приймає усі управлінські рішення після обговорення проблем з 

урахуванням думки, інтересів, потреб підлеглих. Виконання прийнятих 

рішень контролюється як керівником, так персоналом, що забезпечує високу 

ефективність діяльності, активність працівників і згуртованість колективу. 

Реалізація даного стилю можлива за умови наявності високих 

інтелектуальних, організаторських, психологічних і комунікативних якостей 

у керівника.[1]. 

        2. Ліберальний стиль: характеризується максимальним демократизмом і 

мінімальним контролем. Тобто метод трактує те, що підлеглі самі повинні 

виконувати виниклі перед ними проблеми. Це означає, що вони беруть на 

себе більшу відповідальність за проведення робочого процесу. 
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        3. Авторитарний стиль: Керівник, що віддає перевагу авторитарному 
стилю, одноосібно приймає всі рішення, суб'єктивно оцінює результати 
діяльності, пригнічує ініціативу і творчість підлеглих.  

Переваги даного методу управління:  
- ідеальний порядок і висока трудова дисципліна;  
- постійний контроль забезпечує високі результати роботи;  
- швидка організація діяльності;  
- відсутність конфліктів на особистому грунті, тому що керівник 

пригнічує їх.  
Цей стиль керівництва є найкращим, коли група недостатньо добре 

організована або згуртована. Цей стиль керівництва виправданий лише в 
екстремальних і критичних ситуаціях. 
        1. Метод зміни ролей: базується на тому, що в певний момент часу 
керівники міняються обов‘язками з підлеглими, тим самим відчуваючи 
повноту всіх дій та завдань на різних рівнях діяльності. 
        2. Метод матеріального стимулювання: базується на тому, що коли 
робітники виконують додаткові завдання, що призводять до зростання 
показників виробництва, то вони отримують певні матеріальні заохочення. 

Метод психологічного управління персоналом: базуються на 
використанні арсеналу психологічної науки і складаються з таких елементів: 
психологічного планування (цілі, критерії, методи, нормативи, результати); 
визначення: типу особистості (організаційний, аналітичний, інженерний, 
творчий, інтуїтивний); типу темпераменту, характеру, направленості, 
інтелектуальних та когнітивних здібностей, способів впливу, моделей 
поведінки, рівня стресостійкості та конфліктності.[2]. 

Отже, існує безліч методів управління персоналом, ефективність яких 
залежить від середовища використання та інших умов. Правильно підібрані 
методи призведуть до ефективного управління персоналом, що у свою чергу, 
покращить колективний дух, зміцнить стосунки між керівником і підлеглими 
і забезпечить швидке і вдале виконання усіх поставлених задач. 
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Сучасна кадрова політика є своєрідним продовженням місії та 

стратегічних цілей організації, орієнтована на конкретні результати 
діяльності та перспективи розвитку підприємства. Сьогодні до кадрової 
політики сучасної фірми  висуваються підвищені вимоги практичності, 
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гнучкості та адаптивності до внутрішніх факторів (стиль керівництва 
організації, організаційна культура, цілі та місія підприємства) та 
зовнішнього середовища (розвиток економіки країни та ринку праці, зміни 
законодавства, особливості здійснення діяльності в умовах кризи та інші)  
[2, с.78]. 

Актуальність теми полягає в тому, що форми і методи управління, а 

також організаційні структури, спрямовані на розвиток ринкових відносин, 

які вводяться нині на підприємствах, часто є неефективними і не досягають 

поставлених цілей. Однією з основних причин цього є слабка забезпеченість 

проведених реформ необхідними кадрами. У вирішенні цієї проблеми 

повинна допомогти чітко розроблена кадрова політика організації. 

Дослідженням проблем кадрової політики підприємства займаються такі 

науковці як, Т. Ю. Базаров, Л. В. Балабанова, В. Г. Воронкова, 

Л.В.Івановська, О. В.    Клименко, М. Л. Мескона, В.П. Мица, Ю. Г. Одєгова, 

Є. П. Пархімчік, Л.І.Федулова, О.А. Шаповал та інші. 

Метою сучасної кадрової політики є забезпечення оптимального балансу 

між потребами підприємства, вимогами чинного законодавства, станом 

ринку праці та процесів комплектування, збереження і розвитку персоналу. 

Іноді підприємствам доводиться  функціонувати в умовах кризи, коли їх 

економіка значною мірою схильна до впливу різних ризиків і загроз, зокрема 

кадрових. Таким чином вирішення кадрових питань в умовах невизначеності 

набуває особливо  великого  значення,  тому  що  змінюється суспільний 

статус працівника, характер його відносин до праці. У цих умовах керівник 

підприємства повинен у своїх рішеннях виходити з того, що людський 

потенціал виявляється лише за сприятливих умов для працівника, а його 

здатність у виконанні робіт, рішенні задач, зокрема проблемних, залежить від 

багатьох якісних показників, що характеризують його як особистість і 

фахівця. [3, с. 68]. 

Кадри завжди були найважливішими чинниками, які забезпечують  

ефективність  роботи підприємства.  Реалізація потенційних можливостей  

будь-якої організації залежить від знань, компетенції, кваліфікації,  

дисципліни, мотивації, персоналу та керівників. Тому кадрова політика є 

важливою складовою всієї управлінської та виробничої діяльності  

організації,  а ефективний відбір персоналу, його адаптація, навчання й 

перенавчання має відповідати потребам фірми. Кінцевим результатом 

кадрової політики має бути створення  згуртованої,  відповідальної, 

високопродуктивної команди, здатної виконувати завдання відповідні до 

місії та стратегії організації [1, с.130]. 

Тому на сучасних підприємствах розробляються концепції управління 

персоналом, які передбачають нові вимоги до майбутніх менеджерів із 

персоналу, а саме: цілеспрямованість, масштабність, комунікабельність, 

здатність аналізувати та вирішувати комплексні проблеми, синтезувати 

рішення в умовах невизначеності й обмеженості інформації та ін. 

Шаповал О.А. зазначає, що кадрова політика є генеральним напрямом 

кадрової роботи, яка реалізується в процесі управління персоналом і 
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модифікується в міру зміни стратегічних пріоритетів. Управління 

персоналом – важкий процес забезпечення кадрами підприємства, організація 

їх ефективного використання та професійного розвитку. Нині в умовах 

переходу до ринкової економіки багато керівників вітчизняних виробничих 

організації недооцінюють значення методів управління персоналом, які 

притаманні сучасному менеджменту й активно використовуються 

закордоном для ефективного управління і підвищення продуктивності праці 

[6, с.712].  

В останні десятиліття в розвинених країнах, у тому числі і в Україні, 

увага до соціально-психологічних аспектів, «людського» чинника управління 

значно збільшилась.  

Мица В.П. вважає, що завдання кадрової політики підприємства може 

бути вирішене по-різному, при цьому існують такі альтернативні варіанти: 

звільняти працівників або зберігати, якщо зберігати, то яким чином; 

проводити підготовку працівників самостійно або шукати тих, хто вже має 

необхідну підготовку; проводити набір персоналу із зовнішніх джерел або 

перенавчати працівників, які підлягають звільненню з підприємства; 

проводити додатковий набір персоналу або задовольнятися існуючою 

кількістю за умови більш раціонального її використання [4, с.166]. 

Основою формування кадрової політики підприємства виступає аналіз 

структури персоналу, ефективності використання робочого часу, прогнози 

розвитку підприємства і зайнятості персоналу. Іноді цю роботу проводять за 

допомогою спеціальних консалтингових організацій, і хоча оплата їхніх 

послуг дуже висока, результат набагато перевищує витрати. 

Підводячи підсумок можна зазначити що, кадрова політика — один з 

найважливіших інструментів активного впливу на всі процеси, що 

відбуваються в колективі, зокрема на розвиток економіки країни, оскільки 

вирішення багатьох господарських питань багато в чому залежить від 

правильності використання кадрів. Кадрова політика повинна бути 

спрямована не тільки на створення сприятливих умов праці, але й на 

забезпечення можливості просування по кар‘єрних сходах, на створення 

впевненості в завтрашньому дні. Кадрова політика має головну мету 

забезпечення на сьогоднішній момент і в майбутньому кожне робоче місце 

персоналом  належної кваліфікації. Безумовно, головною її метою має бути 

формування та оптимальне використання кадрів для досягнення цілей 

підприємства. 
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У сучасних умовах геополітичних перетворень в Україні, виникла 

потреба пошуку нових форм здійснення зовнішньоекономічної діяльності як 

в окремих секторах, так і в економіці в цілому. Не дивлячись на відкриття 

кордонів для української продукції зі сторони Європейського Союзу, досить 

швидко відновити зовнішньоторговельний баланс країни можна лише 

збільшивши випуск продукції, яка є конкурентоздатною та користується 

попитом на зовнішніх ринках. Найбільш динамічним сегментом економіки 

України, темпи зростання якого, на відміну від традиційних секторів, не 

знижувались навіть в роки світової кризи, є сектор інформаційних 

технологій.  

На сьогоднішній день інноваційні інформаційні технології все більше 

впливають на соціально-економічний розвиток України. В умовах, що 

склалися, саме вітчизняний ІТ-сектор може стати драйвером зростання 

економіки країни, оскільки продукція та послуги, що генерують 

підприємства цього сектору, широко користуються попитом у іноземних 

компаній, а їх використання вітчизняними підприємствами сприяє 

підвищенню ефективності економіки в цілому. 

Програмна продукція є найбільш мобільним сектором економіки, який, 

при цьому, не потребує для свого розвитку таких значних фінансових і 

матеріальних вкладень, як промисловість чи інший сектор економіки. В той 

же час, вона має потужний потенціал, сформований, перш за все, 

висококваліфікованими кадрами, які здатні розробляти унікальні програмні 

продукти, що не мають аналогів у світі й користуються значним попитом у 

зарубіжних компаній. Саме розвиток ІТ-сектора, як сфери економіки з 

високою доданою вартістю, може дозволити в стислий термін збільшити 

ВВП країни та забезпечити стабільні валютні надходження. Цей сектор 

економіки в 2017 р. склав 4% ВВП України. IT-сектор займає 3 місце за 

обсягом експорту послуг, зокрема,експорт ІТ-послуг склав 1,3 млрд.дол, що 

складає 10% зростання в доларах США [1]. 
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Найбільшу частку у структурі українського ІТ-ринку за 2017 р. (34%) 
складає інсталяція та підтримка програмного забезпечення; розробка ПК 
(22%); системна інтеграція (19 %); ІТ-аутсорсинг (17%); ІТ-навчання та 
тренінги (34%). 

У 2017 р. обсяг експорту комп‘ютерних та інформаційних послуг склав 
1,26 млрд. дол. США, що на 7,2% менше ніж за 2016 рік; імпорт 
комп‘ютерних та інформаційних послуг – 260,9 млн. дол. США, що на 10,1% 
менше ніж за 2016 рік [1]. 

Слід також відмітити, що в умовах глобалізації саме використання 
інформаційних технологій є основою підвищення підприємствами 
ефективності діяльності та забезпечення конкурентоспроможності на 
внутрішніх і зовнішніх ринках. Цю тезу підтвердили результати досліджень 
впливу Інтернету на економіку нашої країни, проведених влітку 2015 р. 
Компанією Спільнотою програмістів України на замовлення «Google 
Україна». Встановлено, що в Україні створена достатня інфраструктура для 
доступу бізнесу до Інтернету, а українські компанії мають необхідні технічні 
можливості щодо його використання – близько 90% підприємств забезпечені 
високошвидкісним Інтернетом. 

На даний момент сфера ІТ-технологій нараховує 106 компаній в Україні 
з 80 і більшепрацівниками, які присутні практично у всіх регіонах України. 
Більшість з них зі штаб-квартирою в Києві, Львові, Харкові, 
Дніпропетровську та Одесі. Разом вони мають офіси в більш ніж 50 країнах 
на 6 континентах. 63% цих компаній мають штаб-квартири в Україні, 22% в 
Північній Америці, 13% в Європі і 2% в Ізраїлі з досвідом роботи в різних 
сферах промисловості, від управління даними і телекомунікацій для 
електронної комерції та подорожей. 

Основними напрямками їх діяльності є побудова ІТ-інфраструктури, 
забезпечення інформаційної безпеки й надійного зв‘язку з віддаленими 
філіями та інші, які сприяють швидкому здійсненню інноваційних проектів 
[2]. 

Отже, можна сказати, що функціонування українського ІТ-ринку може 
стати чинником позитивних змін у найближчій перспективі та дозволить 
нарощувати обсяги надання послуг як для внутрішнього ринку, так і для 
високотехнологічного експорту. Вже зараз українські програмісти на 
хорошому рахунку, а Україна в усьому світі визнана однією з найкращих 
країн – експортерів інформаційних послуг. Разом з тим, існують певні 
проблеми: переважна кількість ІТ-компаній працюють з іноземними 
замовниками, а внутрішній ринок залишається майже нерозвиненим через 
брак фінансування ІТ-сектора.  

Одним із основних напрямків зростання економіки України повинна 
стати підтримка стартапів та технопарків, що дозволить мобілізувати 
потенціал ІТ-сектора та розвинути інформаційну структуру держави. ІТ-
аутсорсинг надає Україні можливості пропонувати послуги кваліфікованих 
ІТ-спеціалістів, виконуючи замовлення розвинених країн та забезпечуючи 
надходження до бюджету іноземної валюти при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності. 
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РОЗВИТОК ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ 

 

На сьогоднішній день особливе місце в вітчизняній економічній системі 

і в житті суспільства відводиться саме малому бізнесу, адже він формує 

конкурентне середовище, є одним із засобів подолання диспропорції на 

окремих сегментах ринку, активізації інноваційної діяльності, скорочення 

безробіття. Проте, незважаючи на низку переваг, основним недоліком 

функціонування малих підприємств й надалі залишається нестача фінансових 

ресурсів для розширення та підтримки своєї діяльності. Одним із шляхів 

вирішення цієї проблеми є розвиток системи взаємовигідних партнерських 

відносин – франчайзингу.  

Тематику формування та розвитку франчайзингових відносин 

підприємств розкривають у своїх працях багато науковців, дослідників, 

підприємців. Серед них варто виділити таких вітчизняних та іноземних 

авторів, як: Т. Мирончук,               І. Бойчук, Г. Кочетков, Г. Андрощук,  

З. Варналій, А. Виноградська, О. Корольчук, Д. Земляков, Ж. Дальтей,  

О. Кузьмін, С. Сілінг, О. Шулус та інші.  

Метою даної статті є обгрунтування особливостей розвитку 

франчайзингу в Україні. 

 Однією з високоефективних форм організації діяльності, що 

характеризується стабільним рівнем прибутковості, низьким рівнем ризику 

та коротким періодом окупності є франчайзинг. Це форма тривалої співпраці, 

за якої велика компанія (франчайзер) надає окремому підприємцеві або групі 

підприємців (франчайзі) право на виробництво продукції, торгівлю товарами 

або надання послуг під торгівельною маркою даної компанії на певній 

території, на термін і умовах, що визначаються договором. Якщо ж давати 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/str_eip_kv/str_eip_kv_u/str_eip2017_u.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/str_eip_kv/str_eip_kv_u/str_eip2017_u.htm
http://digitalua.org/page/razvitie-it-biznesa-v-ukraine
https://dou.ua/
http://it-kharkiv.com/prioritetni-napryamki-na-shlyaxu-rozvitku-it-industriї-ukraї
http://it-kharkiv.com/prioritetni-napryamki-na-shlyaxu-rozvitku-it-industriї-ukraї
http://outsourcing.com/
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визначення франчайзингу, то простими словами його можна сформулювати 

наступним чином: це спосіб побудови бізнес-мережі за умови, що всі її 

учасники ведуть господарську діяльність під однією торговою маркою і 

одним для всіх принципами, і при цьому залишаються цілком самостійними 

суб'єктами. 

В свою чергу, франчайзинг - підприємницька діяльність, за якою на 

договірній основі одна сторона (правоволоділець) зобов'язується передати 

іншій стороні (користувачеві) за винагороду на визначений строк або без 

такого комплекс виключних прав на використання знака для товарів і послуг, 

фірмового найменування, послуг, технологічного процесу і (або) 

спеціалізованого обладнання, ноу-хау, комерційної інформації, що 

охороняється законом, а також інших передбачених договором об'єктів 

виключних прав.  

Крім того наведені наступні поняття: 
1) правоволоділець (франчайзер) - суб'єкт підприємницької діяльності 

(юридична або фізична особа), власник комплексу виключних прав; 
2) користувач (франчайзі) - суб'єкт підприємницької діяльності 

(юридична або фізична особа), який одержує у право володільця на 

визначених умовах комплекс виключних прав для провадження 

підприємницької діяльності [2, с. 65]. 

Найбільш прибутковими є компанії, що розвивають іноземні франшизи. 

Адже, за критеріями розвитку та грошовим оборотом, лідерами на ринку 

франчайзингу є компанії, що представляють західні товари та послуги, такі 

як «Coca Cola», «Pepsi», «Carlsberg», «InBev», «TNK-BP», «Lukoil», « Empik 

»,« Ліга Інвест »,« Дельта Спорт ». Однак, в десятку лідерів увійшла також 

одна українська компанія-франчайзер - «Система швидкого харчування» 

(FFS). Цей факт вказує на те, що українські компанії в майбутньому можуть 

стати конкурентами іноземним франшизам. 

В Україні в даний час функціонує близько 100 франчайзингових мереж, 

що представляють франчайзерів Росії, Польщі, Голландії, Франції, США та 

інших розвинених країн. При цьому більше 50% всіх франчайзингових 

договорів пов'язані з торгівлею нафтопродуктами за системою джоббінг 

(«ТНК-Україна», «ЛУКОЙЛ-Україна» і «Альянс-Україна») і з діяльністю 

класичних ресторанів та закладів фаст-фуд («Ріzzа Челентано», «Картопляна 

хата», «МакСмак», мережа ресторанів «Козирна карта»). Крім того, по 

франчайзингу працюють і представники роздрібної торгівлі [3, с. 200]. 

Поширення франчайзингу в Україні пов'язане з цілою низкою переваг 

його використання як для франчайзі, так і для франчайзера. Так, для 

франчайзера це: отримання додаткового доходу при мінімальних затратах 

шляхом уступки прав на використання товарного знака, фірмового стилю, 

об'єктів інтелектуальної власності та комерційної інформації, забезпечення 

гарантій отримання стабільного додаткового доходу у вигляді періодичних 

платежів, оскільки франчайзі як самостійна юридична особа безпосередньо 

зацікавлена в успішному розвитку свого підприємства, просування на ринку 

товарів (послуг), товарного знаку і самої компанії за рахунок франчайзі, 
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збільшення ступеня контролю на ринку, здійснення територіального 

розподілу ринку з метою обмеження конкуренції між франчайзі без 

порушення норм антимонопольного законодавства, розширення досвіду 

ведення бізнесу і вивчення ринку на основі зворотного потоку інформації від 

франчайзі. 

Франчайзинг має перелік переваг, які дозволяють знизити операційні 

витрати та підвищити ефективність виробничої діяльності, що особливо 

важливо для України в сучасних умовах. Однак, незважаючи на таку значну 

кількість переваг, ринок франчайзингу має ряд проблем, що потребують 

вирішення. До таких проблем варто віднести наступні: 

 Необізнаність українських підприємців щодо основних принципів 

ведення бізнесу за умов франчайзингу. 

1. Невідповідність правового регулювання франчайзингу змісту та стану 

розвитку комерційних відносин. Вимоги до реєстрації договорів комерційної 

концесії, які на сьогоднішній день регулюють відносини партнерів за 

системою франчайзингу. 

2. Незахищеність франчайзі (особливо українських франчайзі у 

франчайзингових договорах з іноземними франчайзерами). 

3. Відсутність детальної інформації про франчайзинг як метод ведення 

бізнесу. 

4. Відсутність практики апробації бізнесу [1, с. 100]. 

Для його розвитку в Україні є достатньо широкі можливості, для 

реалізації яких необхідно створити певні умови. Потрібна законодавча 

ініціатива з розробки закону про франчайзинг і внесення відповідних змін до 

наявних законів і нормативних актів, включення в урядову програму проекту 

підтримки малого підприємництва з використанням системи франчайзингу, 

створення мережі навчально-консультаційних організацій і освітньої 

системи, яка дозволила б значно розширити підготовку вітчизняних 

підприємців в цій області. Дуже важливим є створення системи податкових 

пільг для франчайзі, особливо на початковому етапі розвитку 

франчайзингової системи. Доцільно також надати можливість застосування 

франчайзі спрощеної системи бухгалтерського обліку. Незважаючи на наявні 

негативні фактори, на вітчизняному ринку існує безліч позитивних прикладів 

розвитку бізнесу на основі франчайзингу. 

Таким чином, франчайзинг становить особливу форму організації 

бізнесу, за якої компанія (франчайзер) передає певній компанії (франчайзі) 

право на продаж продукту і послуг цієї компанії. Франчайзинг має свої 

переваги порівняно з іншими підприємствами: для відкриття 

франчайзингового підприємства не потрібно великих грошових вкладень 

(інвестицій); франчайзі переймає досвід франчайзера у даній сфері; різного 

роду послуги, що надає франчайзер (консультації та ін.); франчайзер 

контролює якість продукції, що випускає франчайзі; швидка окупність 

інвестицій та ін. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА ЗДІЙСНЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

В сучасних умовах глобалізації українські підприємства намагаються 
все більше виходити на міжнародні ринки, що дозволяє організаціям не 
тільки помножити свої прибутки, але й покращити економіку країни.  Тому 
зовнішньоекономічна діяльність є невід‘ємною частиною діяльності 
підприємства. Але будь-яка діяльність потребує ефективного управління, 
особливо зовнішньоекономічна.  Менеджмент ЗЕД повинен чітко  
спланувати всі кроки співпраці із зовнішнім ринком: від питань вироблення 
продукції  до прогнозування змін політичної та економічної ситуацій  країн 
обох держав.  

Розробка ідей стратегічного планування знайшла своє відображення в 
працях таких західних дослідників, як Р. Акофф, І. Ансофф, Б. Карлофф, У. 
Кинг, Ф. Котлер, М. Портер, А. Томпсон, Д. Стрікленд і ін. У вітчизняній 
економічній літературі з‘явилися дослідження таких авторів, як Герасимчука 
В.Г., Дроздова Г.М., Козака Ю.Г., Кириченка О.А., Дахна І.І., Щербака В.Г. 
та ін., праці яких внесли значний внесок до розвитку даного напряму. Це 
зумовлює можливість глибокого та всебічного аналізу проблеми формування 
та удосконалення стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності 
вітчизняних підприємств [1].  

Численні дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених показують, що 
стратегічне планування підвищує якість процесу управління, приводить його 
у відповідність до вимог швидких та часто непередбачуваних змін в 
зовнішньому середовищі. Як правило, це позитивно впливає на наукову 
обґрунтованість управлінських рішень і концентрацію довгострокової та 
поточної діяльності менеджера, спрямованої на досягнення глобальних цілей 
підприємств.  Період звичайно змінюється від одного року до п'яти і в 
кожному конкретному випадку залежить від стабільності економічного стану 
і передбачуваності майбутнього, терміну впровадження прийнятих 
стратегічних рішень, середньої тривалості часу, необхідного для реалізації 
конкретної ідеї від її зародження до практичного впровадження.  
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Стратегія необхідна будь-якій фірмі, що претендує на успіх, щоб 

визначити, в якому напрямку вона буде розвиватися. По суті, вибір стратегії 

означає, що з усіх можливих шляхів і способів дій, що відкриваються перед 

компанією, вона обирає конкретний напрямок. 

Стратегічне планування займає центральне місце в системі стратегічного 

менеджменту. Планування зовнішньоекономічної діяльності та 

удосконалення стратегічного менеджменту являються об'єктивно 

необхідними для підприємств. Це визначається насамперед:  

1) прагненням підприємств, функціонуючих в умовах глобалізації ринку, 

одержати додатковий прибуток за рахунок більш повного використання 

переваг міжнародної праці, міжнародної економічної інтеграції; передбачити 

несприятливі дії зовнішніх факторів, різноманітні непередбачені обставини, 

котрі можуть відбуватися на світовому ринку;  

2) необхідністю прогнозування свого майбутнього. Для цього важливо 

визначити яким буде ринок в майбутньому, в якому буде розвиватися 

підприємство, чого чекають споживачі від нього, які його можливості у 

збільшенні експортного потенціалу, об'єму продажу і т.д. [2]. 

Реалізація ефективного стратегічного планування зовнішньоекономічної 

діяльності можлива, якщо вона відповідає таким принципам:  

 - цілеспрямованість, тобто всі шляхи здійснення стратегічного 

планування повинні бути спрямовані на встановлення та досягнення 

поставлених цілей; 

 - альтернативність, що означає здатність реагувати на середовище, що 

змінюється;  

- послідовність, стратегічні зміни на вітчизняних підприємствах мають 

впроваджуватися в певному порядку з урахуванням досягнутих результатів і 

специфічних особливостей процесів та явищ; 

 - стратегічне планування повинно бути безперервним; 

- довгостроковість заходів, означає орієнтація на розв‘язання складних 

проблем, які існуватимуть у довгостроковій перспективі; неможливість 

усунення їх одномоментним заходом спонукає до обґрунтованих, 

послідовних, складних заходів.  

- ефективність і соціальна орієнтованість, тобто забезпечення, з одного 

боку, перевищення результатів, передбачених стратегічним плануванням над 

витратами, потрібними для його здійснення; з іншого – розв'язання не лише 

суто виробничих проблем, а й участь у пом'якшенні суспільних проблем [1] .  

Отже, стратегія відіграє важливу роль в управлінні 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Стратегічне планування 

дозволяє розрахувати кроки здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

наперед, та врахувати всі ризики. В наш час даний аспект є досить важливим, 

а отже дозволить покращити економіку країни завдяки вдалому виходу 

вітчизняної продукції на зарубіжний ринок. 
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 ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

 

Інформатизація виробництва, зміна принципів функціонування сучасної 

економіки, впровадження інновацій, високі темпи змін зовнішнього 

середовища та посилення конкуренції на ринку праці обумовлюють 

зростання ролі та значення персоналу як фактора підвищення 

конкурентоспроможності. 

У сучасних умовах персонал виступає незамінним  ресурсом, який 

дозволяє суб‘єкту господарювання досягти своєї стратегічної мети, вижити в 

складних умовах і відіграє провідну роль у розв‘язанні науково-теоретичних, 

організаційних та економічних завдань . 

Саме тому підвищення ефективності і продуктивність функціонування 

підприємства, досягнення успіху у реалізації стратегії його розвитку 

залежить від кваліфікації співробітників і результативності управління 

персоналом [1, с. 120].  

Управління людськими ресурсами – система взаємозалежних 

організаційно економічних і соціальних заходів, спрямованих на досягнення 

бажаних результатів шляхом стратегічного розміщення кваліфікованого й 

лояльного персоналу.  

Професіоналізм керівника полягає в тому, щоб примусити працювати не 

тільки чужі руки, а й чужі голови, зацікавити працівників в роботі, адже 

людина не натхненна своїм ділом не приноситиме ніяких результатів.  

Сьогодні багато вітчизняних підприємств або взагалі не застосовують 

систему управління персоналом, або  в кращому випадку визначають 

ефективність управління персоналом за допомогою спеціально створених для 

цього показників.  

Прагнення до  якнайповнішого використання  персоналу спонукає до  

удосконалення і пошуку нових ефективних важелів оптимального управління 

ним.  
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На даний час існуюча система управління персоналом надає можливість 

для розробки нової, більш гнучкої стратегії розвитку кадрового потенціалу 

підприємства, яка здатна радикально змінити систему управління персоналом 

в цілому. Така система управління людськими ресурсами визнає необхідність 

капіталовкладень в їх формування і  розвиток, виправдовує економічну 

доцільність витрат, пов'язаних із залученням якісної робочої сили, її 

безперервним навчанням, підтримкою у працездатному стані і, навіть, 

створенням умов для повнішого виявлення можливостей і здібностей, 

закладених в особистості, для майбутнього її розвитку. Вкладення в людські 

ресурси є довгостроковим чинником забезпечення конкуренції [4, с. 96]. 

Концепція управління персоналом підприємства включає: розробку 

принципів, напрямків та методів управління, урахування роботи з 

персоналом на всіх рівнях стратегічного планування 

підприємства, впровадження нових методів і систем навчання та підвищення 

кваліфікації персоналу, визначення та проведення скоординованої єдиної 

тарифної політики й оплати праці, розробка і застосування на підприємстві 

економічних стимулів і соціальних гарантій. У концепції управління 

персоналом слід звертати увагу також на підсистему управління мотивацією 

персоналом, підсистему управління розвитком персоналу, соціально-

психологічні методи управління – як пріоритетні, корпоративні моделі 

компетенції, етику ділових відносин і норми поведінки. Працівники 

підприємства постійно повинні намагатися підвищувати свій культурний і 

освітній рівень. 

Планування персоналу повинно здійснюватися у формі цільових 

комплексних програм відповідно до стратегії управління розвитком 

підприємства з обов‘язковим  врахуванням основних напрямків сучасної 

кадрової політики та демографічної ситуації, тенденцій науково-технічного 

прогресу, оцінки персоналу та результатів його трудової діяльності, 

удосконалення роботи з персоналом. 

Управління персоналом здійснюється на основі таких принципів  

[2, с. 113]:  

1) цілеспрямованість – будь-який процес управління зорієнтований на 

досягнення конкретних бізнес-цілей організації;  

2) системність – всі дії стосовно персоналу повинні мати концептуальну 

єдність;  

3) науковість – суб‘єкти управління повинні використовувати науково 

обґрунтовані методи в процесі управління персоналом; 

4) оптимальність – означає, що в процесі управління персоналом не 

можна прагнути отримати результат від працівників будь-якою ціною. 

Потрібно знаходити певний баланс між результатом і затратами на його 

досягнення;  

5) послідовність процесу управління – вибрані процедури і методи 

управління, встановлені правила і норми взаємовідносин в організації мають 

не суперечити один одному, мають бути єдиними для всіх членів колективу і 

незмінними;  
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6) баланс повноважень і відповідальності – має дотримуватися на всіх 

рівнях організації, від керівництва до рядового працівника; кожний 

працівник повинен нести відповідальність за ті операції чи процеси, які 

перебуватимуть у сфері його впливу і контролю;  

7) дотримання морально-етичних норм є обов‘язковим у відношеннях 

між організацією і працівниками. 

Оцінка ефективності управління персоналом виробляється здебільшого 

суб'єктивно. 

До показників для оцінки організаційної ефективності управління 

персоналом підприємства належать: плинність кадрів, співвідношення 

чисельності управлінського апарату і інших категорій працівників, надійність 

роботи персоналу, рівномірність завантаження, рівень трудової дисципліни, 

задоволеність працівника, кількість конфліктів, скарг, нещасних випадків та 

ін. 

До показників оцінки соціальної ефективності управління персоналом 

підприємства відносяться: стан морально-психологічного клімату, мотивація, 

потреби і конфліктність в трудовому колективі; вплив соціальних програм на 

результативність діяльності працівників і підприємства в цілому; ступінь 

задоволеності персоналу організацією праці, її продуктивністю і оплатою, 

 роботою підприємства в цілому.  

До показників оцінки економічної ефективності: співвідношення витрат, 

необхідних для забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, і 

результатів, отриманих від їхньої діяльності; відношення бюджету 

підприємства до чисельності персоналу [4, с. 158]. 

Проведені в України дослідження показали, що керівники всіх рівнів в 

своїй роботі використовують абсолютно різні методи управління 

персоналом. 

Для підприємств великого бізнесу характерним є авторитарний стиль 

управління з усіма властивими йому методами: команда і наказ, категорична 

вимога, постановка завдань. 

Для структур середнього і малого бізнесу популярнішим є 

демократичний стиль управління з усіма властивими йому методами: 

пояснення, непряме схвалення, а також порада, заборона і осудження. 

У сучасних умовах розвитку української економіки особливе значення 

має матеріальне стимулювання діяльності персоналу, тому державні 

організації тут програють приватним [3, с. 110]. 

Отже, на сьогодні людина є не тільки найважливішим елементом 

виробничого процесу на підприємстві, а й головним  ресурсом компанії в 

конкурентній боротьбі. Побудова та реалізація гнучкого механізму 

стратегічного управління персоналом дозволить більш ефективно 

використовувати людський потенціал у рамках загальної стратегії розвитку 

підприємства. 
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ЦІНИ ТА МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

В умовах ринкової економіки стійке положення будь-якого 

підприємства на ринку визначається рівнем його конкурентоспроможності, 

тобто здатності виробляти та збувати продукцію, яка більш приваблива для 

споживачів, ніж продукція їх конкурентів. Одним із важелів 

конкурентоспроможності, розподілу доходів і піднесення ефективності 

сільськогосподарського виробництва виступає ціна. Ціна є кінцевим 

показником, що характеризує товар, вона в рівній мірі враховує інтереси всіх 

учасників процесу товарообміну – виробників і споживачів. 

Протягом довгих років багатьох економістів хвилював процес 

формування цінової політики. П. Котлер, К. Макконелл, С. Брю, Г. Менкью, 

І. Ансофф, та інші економісти присвячували книги вирішенню даної 

проблеми, але на сьогоднішній день не вдалося визначити найкращий підхід 

до вирішення проблеми, так як ситуація на ринку постійно змінюється і 

вимагає від підприємців варіювати факторами, котрі впливають на ціну.  

Власне, цінова політика підприємства – це комплекс заходів, до яких 

відноситься формування ціни, знижок, умов оплати за товар, реалізація 

цінової політики, яка направлена на задоволення потреб споживачів і 

отримання підприємством прибутку, а також вирішення стратегічних завдань 

підприємства. Система ціноутворення – складний і динамічний 

багатофакторний процес, здатний підтримувати конкурентоспроможність 

підприємства, забезпечувати його платоспроможність та стійкість. В свою 

чергу ціна – це кількість грошей, за яку продавець згоден продати, а 

покупець – купити одиницю товару.  

Актуальність розгляду даної проблеми обумовлена тим, що при 

недостатньо правильно сформованій ціновій політиці підприємство не зможе 

досягти намічених цілей, тому цьому питанню необхідно приділяти особливу 

увагу.  
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Основні фактори, що впливають на ціноутворення з боку інтересів 

покупців – це обсяг попиту та споживацькі очікування, а з боку інтересів 

продавців – витрати та очікуваний прибуток [3].  

Процес ціноутворення на підприємстві повинен починатися з 

визначення цілей продажу даного товару. Зазвичай цілей у підприємства 

декілька, при чому їх реалізація можлива в короткостроковій, середньо- та 

довгостроковій перспективі. Слід також відзначити, що рівень цін по-різному 

впливає на цільові параметри діяльності – розмір прибутку, обсяг обороту, 

долю ринку, конкурентне положення на ринку. Основними цілями 

підприємницької діяльності, досягненню яких має слугувати ціноутворення, 

є наступні: 

 1) забезпечення сталого функціонування підприємства - в умовах 

активної конкуренції, а також у випадку зміни споживчих смаків, коли і 

виникає ризик надмірного розміру пропозиції, що спонукає підприємство 

знижувати ціни до рівня покриття витрат, а отримання прибутку не стає 

пріоритетним завданням. Але дана ситуація може розглядатися тільки в 

короткостроковому періоді;  

2) максимізація прибутку в короткостроковому періоді – розглядається, 

як певна ціль, коли підприємство намагається з найбільшою користю 

використати кон‘юнктуру ринку;  

3) утримання ринку – зберігання існуючого положення або сприятливих 

умов діяльності на ринку. Підприємство відстежує ситуацію на ринку, 

намагаючись уникнути значного зростання чи зниження цін.  

4) формування довгострокової стратегії підприємства за показником 

частки ринку, тобто досягнення лідерства на ньому. Вважається, що 

зростання збуту сприяє зростанню прибутку за рахунок реалізації і зниженню 

витрат на одиницю продукції; 

 5) покращення  якісних  характеристик  підприємства – ціль,  яка 

притаманна більшості підприємств. Додаткові витрати на забезпечення 

якості продукції підприємства пов‘язані з проведенням науково-

дослідницьких і конструкторських робіт, рекламних заходів, тому ціни на 

товари таких підприємств вищі, ніж у конкурентів [1].  

Процес ціноутворення на промислових підприємствах в умовах 

сучасного ринку є складним та багатофакторним процесом. Рішення, які 

приймаються суб‘єктами господарювання в сфері ціноутворення, повинні 

враховувати весь спектр наведених особливостей даного процесу. 

В сучасних умовах господарювання ціна, що встановлюється 

виробниками, має відповідати двом важливим критеріям. Перший – ціна, яка 

встановлюється на ринку має приносити прибуток, тобто покривати всі 

витрати, відображати позитивний фінансовий результат для підприємства, 

що відображається в бухгалтерському обліку. По-друге, ціна повинна 

задовольняти споживача, а точніше його платоспроможність, крім того 

смаки, вподобання, якісні характеристики.  

Існують різні методи ціноутворення, які групуються у дві групи: 

витратні методи та маркетингові. При витратних (бухгалтерських) методах 
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ціна встановлюється на основі додавання до виробничої собівартості інших 

витрат. А при маркетингових (ринкових) – відштовхуються від ціни і в 

залежності від її величини, формують собівартість. Найбільш широко в 

світовій практиці використовують наступні методи формування ціни: 

– на основі визначення повних витрат; 

– на основі визначення змінних витрат; 

– на основі аналізу графіка беззбитковості і забезпечення цільового 

прибутку;  

– на основі цінності товару для покупця; 

– на основі рівня поточних цін.  

Історично витратний підхід до ціноутворення є найпоширенішим і, на 

перший погляд, найнадійнішим. Основою методу слугує така реальна 

категорія, як витрати фірми на виробництво і збут товарів або витрати, 

підтверджені документами бухгалтерії. Авторитетність цього підходу 

підтримується й економічною теорією, що розглядає ціноутворення як засіб 

забезпечення повного відшкодування витрат і одержання планового 

прибутку [3].  

Важливий регулюючий чинник ціноутворення – державна політика, яка 

впливає на встановлення ціни продукції. Дана політика полягає в тому, щоб 

держава контролювала ріст цін та запобігала надмірному відсотку надбавки, 

що впливає на прибутковість виробників. Але при цьому держава повинна 

захищати вітчизняних товаровиробників, створюючи такі умови праці, які б 

призвели до беззбитковості підприємств, надавати їм пільги по відношенню 

до закордонних, які транспортують дешевшу продукцію. В такому випадку 

слід піднімати мито та інші транспортні збори на товари, які в достатній 

кількості виготовляються вітчизняними виробниками, звичайно, в розумних 

межах, щоб захистити українські підприємства, та сприяти стимулюванню 

державних товаровиробників.  

У країнах з ринковою економікою ціни є об‘єктом постійної уваги і 

регулювання зі сторони держави. Державний влив на ціни та тарифи в 

економічно розвинутих країнах здійснюється переважно 

неадміністративними ринковими методами. Це – квотування, ліцензування, 

внутрішньо- та зовнішньоторговельні обмеження. У кризові періоди – це 

єдиний діючий метод і спосіб стабілізації економічної ситуації, що 

періодично і регулярно підтверджується, зокрема, вітчизняним досвідом [2].  

Отже, від ефективності цінової політики прямо залежать результати 

діяльності підприємства. Проблема ціноутворення займає ключове місце в 

системі ринкових стосунків. На даний момент в Україні широко розвинена 

підприємницька діяльність, а з цим пов‘язана сильна конкуренція майже у 

всіх галузях. Тому кожне підприємство для підвищення своєї 

конкурентоспроможності на ринку повинно вжити заходів для покращення 

цінової політики. Вдала цінова політика на підприємстві допоможе 

завоювати лідируючі позиції на ринку та отримати прибуток. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Функціонування підприємств в сучасних умовах вимагає вдосконалення 

процесів планування їх діяльності та формування нової стратегії розвитку. 

Тому стратегічне планування, як основна функція управління підприємством, 

займає важливе місце в організації його планової діяльності. 

Стратегічне планування − це управлінський процес досягнення і 

підтримки стійкого балансу цілей, можливостей і ресурсів організації й 

нових ринкових можливостей [1, с. 201]. 

Серед численних робіт, присвячених дослідженню питань зі 

стратегічного планування управління підприємством, необхідно виділити 

вагомі внески таких відомих зарубіжних і вітчизняних вчених, як:      

Томпсон А.А., Шершньова З.Є., Василенко В.О., Бондаренко М.І.,       

Сумець О.М., Оборська С.В., Ткаченко Т.І.  

Особливості стратегічного планування [3]:  

– орієнтується на довгострокову перспективу;  

– стратегічні плани визначають основні напрями розвитку підприємства;  

– певні «ніші» господарської діяльності підлягають «заповненню» 

засобами оперативного планування;  

– основна мета стратегічного планування полягає в забезпеченні 

майбутньої успішної діяльності підприємства. 

Варто виділити основні компоненти стратегічного планування:  

1) системний аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища;  

2) встановлення стратегічних цілей та орієнтирів;  

3) визначення стратегії їх досягнення;  

4) розробка стратегічного плану їх досягнення. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_еkon/
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Стратегічне планування формує основу управлінських рішень, оскільки 

функції організації, мотивації і контролю менеджменту орієнтовані на 

розробку й реалізацію стратегічних планів. 

В межах стратегічного планування вирішується безліч питань 

управління підприємством: 

–  розробка загальної стратегії підприємства; 

–  підготовка стратегічних рішень в окремих господарських сферах, 

–  аналіз конкурентного середовища,  

–  визначення основних цілей фірми,  

–  формування маркетингової стратегії на ринку окремих товарів, 

вивчення життєвого циклу продукції на ринку,  

–  формування загальної концепції розвитку підприємства,  

–  аналіз перспектив. 

Стратегічне планування полягає в розробленні стратегічних рішень (у 

формі прогнозів, проектів програм і планів), що передбачають висування 

таких цілей і стратегій поведінки відповідних об'єктів управління, реалізація 

яких забезпечує ефективне функціонування підприємств у довгостроковій 

перспективі, швидку адаптацію до мінливих умов зовнішнього середовища.  

Виходячи з цього,  можна сказати, що зміст стратегічного планування 

полягає в орієнтуванні керівників здебільшого на передбачення майбутніх 

змін зовнішнього середовища, а не реагування на зміни, які уже 

відбуваються. 

Результатом стратегічного планування є стратегічний план, який 

визначає головні завдання, кроки та ресурси, необхідні для досягнення 

стратегічних цілей з визначенням виконавців та термінів. 

При розробці стратегічного плану необхідно, перед усім, визначити цілі 

й умови діяльності підприємства на перспективу, виходячи з інтересів груп, 

що беруть участь у його діяльності (власники, трудовий колектив, споживачі 

продукції), а вже після цього розробити програму його діяльності на 

перспективу, що виходить з прийнятих стратегій розвитку і функціональних 

стратегій (стратегічного набору), а також проекти розвитку окремих бізнес- 

процесів підприємства [2, с. 106]. 

Разом з тим, основна увага при стратегічному плануванні повинна бути 

приділена узгодженню бачення, місії і цілей підприємства, а також 

ознайомленню з ними персоналу. У іншому випадку план не зможе 

виконувати свою основну функцію – координувати діяльність підрозділів і 

персоналу. 

Важливим фактором стратегічного планування є те, щоб стратегія, яка 

розроблена керівниками вищої ланки управління фірмою, отримала 

підтримку керівників середньої ланки управління та усіх працівників. 

Останні повинні чітко представляти свою роль у діяльності фірми і 

досягненні нею довгострокових і короткострокових цілей. Для цього вони 

мають бути відповідним чином поінформовані. Без ясного формулювання 

цілей немає можливості об'єднати всіх працівників для їх досягнення [3].  
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Таким чином, стратегічне планування є складовою стратегічного 

управління, що дозволяє науково обґрунтувати траєкторію найкращого 

використання ресурсів для максимального прискорення руху в бажаному 

напрямку. Воно реалізується шляхом розробки та реалізації стратегій, 

забезпечує взаємозв‘язок місії з основними цілями організації і засобами їх 

досягнення в умовах змінного економічного середовища. У площині цілей 

стратегічне планування вимальовує загальні контури майбутнього 

організації, тобто показує, як ця ціль повинна досягатися. Організації і 

керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, 

в якому вони бажають рухатися. 

Отже, стратегічне управління являє собою процес визначення цілей 

створення організації, а також обґрунтування шляхів їхнього досягнення. До 

того ж, цілеспрямоване стратегічне планування процесу управління дозволяє 

визначити не тільки рівень досягнення ефективності діяльності підприємства, 

а й можливості щодо його вдосконалення і розвитку. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

У всі часи праця була джерелом матеріальних і духовних цінностей, 

тому проблема спонукування людей до праці ніколи не втрачала своєї 

актуальності. Спроби пояснити поведінку людей і сприяти підвищенню 

мотивації трудової діяльності робилися вже на етапах зародження 

суспільного виробництва. Згодом під різними назвами і з різних позицій 

науковці і практики почали досліджувати те, що сьогодні називається 

проблемою мотивації, тобто різноманітні аспекти активізації, заохочення, 

стимулювання. 

Мотивація — це готовність людей докласти максимальних зусиль з 

метою досягнення організаційних цілей, що зумовлена здатністю цих зусиль 

задовольняти певну індивідуальну потребу. Із таким тлумаченням пов'язано 

запровадження трьох ключових понять: зусилля, організаційні цілі та 

індивідуальна потреба [2]. 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669762
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669762
http://library.if.ua/book/3/331.html
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Основною метою мотивації є вирішення таких питань: 

-  забезпечення індивідуальних потреб; 

-  досягнення організаційних цілей. 

Розглядаючи сутність і природу мотивації можна розуміти її як здатність 

в людині до само мотивації і самоорганізації на певну сферу діяльності, або 

сформовану потребу в поведінці людини на виконання певного завдання.  

В процесі трудової діяльності на поведінку людини в повній мірі впливають 

комплекс факторів-мотивів, що спонукають до діяльності: зовнішніх - на 

рівні галузі, держави, регіону чи підприємства; внутрішніх - структури 

складових особливостей самого працівника (темпераменту, характеру, 

потреби, середовища). 

 Мотивація персоналу, мабуть, одне з найскладніших напрямів 

менеджменту на підприємстві. Вона повинна вирішувати два кадрові 

завдання: як утримати працівника на підприємстві і як змусити його 

працювати з повною віддачею. Без продуманої моделі мотивації система 

управління в цілому не буде функціонувати добре. 

На даному етапі суспільного розвитку існує декілька обґрунтованих 

теорій мотивації, які можна поділити на такі групи: 

-  первинні, що базуються на досвіді набутому в процесі праці та 

особливостями поведінки людини; 

-  змістові – ті, які визначають зміст потреб; 

-  процесуальні – ті, які визначають процес винагородження [1]. 

Потреба – це відчуття нестачі чогось необхідного, що задовольнило б 

наші потреби, які виникають в процесі життєдіяльності. 

Тобто, мотивованими можна вважати тих працівників, які за рахунок 

своєї життєдіяльності, тобто, роботи можуть гарантувати собі задоволення 

усіх потреб, які можна задовольнити фінансово, за рахунок стабільного і 

відносно високого заробітку.  

Найбільш ефективною можна вважати ту мотивацію, яка за найменших 

витрат заохотила до високих результатів [3]. 

Проаналізувавши сучасну типізацію мотивації робітників на 

підприємстві, можна дійти висновку, що сучасні підприємства різних галузей 

використовують широке різноманіття способів мотивації застосовуючи, як 

фінансове заохочення так і інші чинники, що покращують життя людей 

(безкоштовний транспорт, забезпечення житлом чи відпустка за кордоном). 

 Найпоширенішою теорією мотивації, яка і на сьогоднішній день 

застосовується, є теорія «батога і пряника». «Батогом» раніше був страх 

смерті або вигнання з країни, а «пряником» - воля, багатство або поріднення 

з господарюючими особами. Ця теорія є досить простою і поширеною і в 

сучасному світі [2].  

Найбільш відомою змістовною теорією мотивації є: теорія потреб  

А. Малоу. Він розробив схему потреб людини, так звану «Піраміду Маслоу», 

в якій ієрархічним способом показав перевагу одних потреб над іншими.  

Маслоу вважає, що психічні (фізіологічні) потреби середнього 

громадянина задовольняються на 85%, потреби в безпеці - на 70%, соціальні - 
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на 50%, потреби в повазі - на 40%, самовираження - на 10%. Статистика 

говорить, що тільки один-два відсотки людей прагне до вершини піраміди  

А. Маслоу [1]. 

Також важливим чинником в системі стимулювання підприємства є 

перегляд схем преміювання і додаткової винагороди співробітників, 

вибудовування більш чітких залежностей розміру премій від результатів 

роботи. 

Особливість державних підприємств у сфері мотивації відрізняється 

тим, що державні підприємства будуть більш стабільними у сфері 

фінансування бюджету, а приватні матимуть певні чинники, що 

впливатимуть на заробітню плату, тому у робітників державних організацій є 

більше мотивації, оскільки у них є стабільний заробіток. 

Але наявність зарплати теж не є мотивацією, вона сприймається як 

належне. А ось невиплата зарплати вже демотивує. Якщо люди не отримують 

бонуси, вони вважають, що їх використовують. Система заробляння грошей 

мотивує тоді, коли в ній є три складові: 
- гроші виплачуються регулярно й у якості компенсації витраченого на 

роботу часу; 
- зарплата пов'язана з результативністю, яка залежить від узятих на себе 

ризиків, від обсягу виконаних завдань; 
- при одержанні прибутку виплачуються премії та бонуси за 

ефективність [3]. 
На жаль, в Україні, що володіє значним у світі кадровим і 

інтелектуальним потенціалом, компанії недостатньо використовують 

інструменти, пов‘язані з підвищенням мотивації співробітників, роблячи 

основний акцент на «Маніпулюванні зарплатою»: підвищуючи або 

знижуючи її в залежності від успіхів структури на ринку. Тільки великі 

компанії сьогодні при прийомі на роботу пропонують спеціалістам високого 

рівня не тільки високу зарплату, але й «Рясний» соціальний пакет, що 

закриває частину важливих витрат життєдіяльності людини. Яскравим 

прикладом є компанія «Київстар», в якій детально розроблена і апробована 

система мотивації. 

Крім заробітної плати, кожен штатний співробітник «Київстар», в 

залежності від індивідуальних результатів праці та результатів роботи його 

підрозділу і компанії в цілому, може розраховувати на премії. Крім зарплати і 

премій, кожен штатний співробітник одержує соціальний пакет, який 

включає в себе медичну страховку, доплату до відпустки, накопичувальне 

пенсійне страхування, страхування від нещасного випадку, мобільні послуги 

для членів сім‘ї [4]. 

Можна дійти висновку, що сучасна сфера підприємницької діяльності 

змушена заохочувати кваліфіковані кадри за допомогою різних ходів та 

методів: фінансового заохочення, не фінансових мотиваційних благ, які 

зумовлюють комфортнішу атмосферу на робочому місці. Враховуючи 

методику мотивації на підприємстві можна припустити, що найбільш 

мотивовані робітники підприємства будуть давати найбільш продуктивні 



68 

результати в поставлених для них завданнях, що передбачить хорошу, або 

максимальну активність підприємства на певному цільовому ринку, що 

забезпечить максимізацію прибутку. 
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 Інновація  в  сучасних  умовах  є необхідним  компонентом  успіху  

підприємств,  вона захищає  активи  підприємств  від  нестабільності  на 

ринку,  забезпечує  збільшення  доходів  і  вартості бізнесу,  вона  вносить  

зміни  необхідні  для  розвитку підприємства. Інноваціям слід управляти. 

Оперативність і результативність,  генерація  і  розвиток  власних творчих  

властивостей,  створення  кращих  зразків, розроблення  унікальної  

стратегічної  позиції  на глобальних  ринках  формують  мікроекономічні 

основи конкурентних переваг.                                                                                                                         

Дослідженню  проблем  управління  інноваціями присвячені  праці  

закордонних  і  вітчизняних вчених,  таких  як:  Рудь  Н.Т.,  Ілляшенка  С.М., 

Гуніна  В.І.,  Гамідова  Г.С.,  Ільєнкової  С.Д.,  Завліна П.,Василенко  В.О.,  

Морозова  Ю.П.,  Твисс  Б.  та  ін. Дослідженню  питань  розроблення  

успішних інноваційних  стратегій  присвячена  невелика кількість  джерел. 

Існують різні концепції  щодо  реалізації  інновацій. Здатність  

створювати  і  комерціалізовувати  потік інноваційних технологій у 

довготривалій перспективі  розглядає  концепція  національної інноваційної 

продуктивності. Показники інноваційної  діяльності  є  критеріями  

визначення ефективності  діяльності  економіки [3, с. 182]. 

Стандартними  засобами  і  методами управління  є  стратегія,  

структура,  лідерство, система  управління  і  трудові  ресурси,  які  слід 

використовувати  в  комплексі  для  досягнення цілей.  Визначення 

інноваційної  моделі,  вибір стратегії,  управління  розвитком  культури  є 

головними обов‘язками керівництва. До другорядних  функцій  керівництво  

відносять  вимір інновації  та  показників  ефективності,  винагороду  і 

навчання.  Система  показників  виміру  повинна бути  пов‘язана  з  

інноваційною  стратегією.  

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=38898
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Інновація  включає  в  себе  управління великим  обсягом  творчості,  

існує  необхідність управляти природним протиріччям між креативністю  і  

отриманням  цінності.  Відповідно  до цього  визначаються  необхідні  

процеси, ресурси  і структури.  Обсяг  і  тип  інновації  повинні відповідати  

стратегії  компанії [2, с. 164]   

В  сучасній  економіці  стратегічному менеджменту  належить  провідна  

роль.  Стратегічне управління  інноваціями  передбачає  здійснення 

стратегічного  аналізу  інноваційних  можливостей, стратегічного  вибору  

основних  інноваційних стратегій  (стратегії  наступу  чи  захисту)  та 

реалізації стратегії. Стратегічне управління інноваціями  забезпечує  

скорочення  технологічних розривів  і  направлення  інноваційного  

потенціалу  в передові  сфери  розвитку  і  зростання  виробництва. 

Інноваційна  стратегія  визначає  спрямованість наукових  досліджень   та  

конструкторських розробок,  використання  здобутих  результатів  і 

фінансування  для  досягнення  стратегічних  цілей.  В основі  інноваційної  

стратегії  є  інноваційне рішення. 

Розробка інноваційної стратегії складається  з  етапів [1, с. 327]:    

        - розробка  місії  підприємства;    

        - визначення  цілей,  розробка  стратегічних цілей  розвитку  

підприємства;    

        - стратегічний  аналіз  зовнішнього  оточення і  внутрішнього  стану  

підприємства  і  розробка різних  стратегій,  що  є  оптимальними  для 

підприємства;    

        - визначення  інноваційності  підприємства, аналіз  готовності  

підприємства  до  інновацій  для вибору  стратегій;    

        - формування, остаточне визначення стратегії;    

        - реалізація  стратегії. 

Індикаторами успішності реалізації інноваційних стратегій є створення 

відмінних компетенцій та конкурентних переваг. З точки зору успіху 

реалізації інновація повинна характеризуватися певними економічними 

умовами, які також формують індекс перспективності ділових ідей і можуть 

визначати шляхи використання інновацій. До таких умов відносять 

корисність для покупця, стратегічне калькулювання цін (яким шляхом може 

підприємство визначити ціну своєї нової продукції чи послуги з тим, щоб 

залучити до неї покупця), ділова модель (наскільки прибутково зможе 

підприємство реалізувати нову ідею), здатність до визначення можливих 

труднощів.  

Інноваційна стратегія матиме успіх при здійсненні відповідних 

маркетингових досліджень. Також успіх залежить від механізму поєднання 

розвитку наукової ідеї, її розробки, впровадження результату та 

використання. 

Таким чином, на стратегічному рівні існує можливість створення 

цінностей від інновацій. Індикаторами успішності реалізації інноваційних 

стратегій є створення відмінних компетентностей та конкурентних переваг.  

Інтерактивний підхід до стратегічного управління інноваціями дає найкращі 
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можливості сприйняття прискорюваних змін, зростаючої організаційної 

складності та непередбачуваної змінності оточення. Для підвищення 

ефективності управління інноваціями на підприємстві необхідний новий 

організаційно-економічного механізм управління, що забезпечить реалізацію 

ринкових можливостей інноваційного розвитку та взаємодію з ринковими і 

регулюючими механізмами.   
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ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

        Одним з найважливіших економічних важелів у системі управління 

діяльністю підприємств виступає ціна на продукцію, що реалізується ними. 

Використання цього важеля у процесі управління здійснюється шляхом 

розробки спеціальної цінової політики підприємств. Цінова політика – це 

найважливіший механізм, що забезпечує багато пріоритетів економічного 

розвитку підприємства. Вона суттєво впливає на обсяги господарської 

діяльності торговельного підприємства, формування його іміджу у 

споживачів, рівень фінансового стану. Окрім того, цінова політика 

підприємства являє собою дієвий інструмент його конкуренції на 

споживчому ринку.  

        Проблемою дослідження напрямків розробки цінової політики 

підприємства займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як  

Л. В. Балабанова, Б. Берман, Дж. Еванс, С. М. Ілляшенко, С. В. Ковальчук,  

М. В. Корж, Я. В. Литвиненко, М. В. Мінченко, Ю. Є. Петруня,  

Ю. Г. Тормоса,                      В. М. Щербань та ряд інших. Разом з цим 

вивчення й аналіз опублікованих за даною проблематикою праць дали змогу 

для висновку про те, що питання розробки цінової політики підприємств 

недостатньо розроблені як у науковому, так і в організаційно-практичному 

аспектах. 
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        Як відомо, ціна – найважливіший критерій щодо прийняття 
споживчих рішень. Встановлення ціни є одним з найважливіших етапів 
цінової політики підприємства, що залежить від багатьох чинників.  

        Процес ціноутворення на промислових підприємствах в умовах 
сучасного ринку є скадним та багатофакторним процесом. Рішення, які 
приймаються суб‘єктами господарювання в сфері ціноутворення, повинні 
враховувати весь спектр наведених особливостей даного процесу, 
узгоджуватися з загальною політикою компанії та забезпечувати досягнення 
мети її діяльності [1, c.228].  

Існують різні методи ціноутворення, які групуються у дві групи: 
витратні методи та маркетингові. При витратних (бухгалтерських) методах 
ціна встановлюється на основі додавання до виробничої собівартості інших 
витрат. А при маркетингових (ринкових) – відштовхуються від ціни і в 
залежності від її величини, формують собівартість. Найбільш широко в 
світовій практиці використовують наступні методи формування ціни:  

– на основі визначення повних витрат;  
– на основі визначення змінних витрат; 
– на основі аналізу графіка беззбитковості і забезпечення цільового 

прибутку;  
– на основі цінності товару для покупця;  
– на основі рівня поточних цін [5, c.67]. 
В сучасних умовах господарювання ціна, що встановлюється 

виробниками, має відповідати двом важливим критеріям. Перший – ціна, яка 
встановлюється на ринку має приносити прибуток, тобто покривати всі 
витрати, відображати позитивний фінансовий результат для підприємства, 
що відображається в бухгалтерському обліку. Отриманий результат має 
забезпечити ефективне функціонування та розвиток суб‘єкта 
господарювання. По-друге, ціна повина задовольняти споживача, а точніше 
його платоспроможність, крім того смаки, вподобання, якісні 
характеристики. Таким чином, повинно бути оптимальне співвідношення між 
споживчою вартістю товару, послуги чи роботи та їх ціною [2, c.198]. 

Проблемою вітчизняних підприємств є те, що сформувавши цінову 
політику вони не слідкують за змінами у внутрішньому та зовнішньому 
середовищі, що впливають на ціну товару. Також помилкою підприємств є 
те, що вони не проводять аналіз впливу цінової політики на ефективність 
діяльності, адже у нашому швидкоплинному макросередовищі важливо 
оперативно реагувати на зміни та постійно удосконалювати цінову політику. 
Слід звернути увагу на те, що керівникові після формування цін на 
продукцію необхідно слідкувати за змінами у держаному регулюванні 
цінової політики, тенденціями цін на аналогові товари конкурентів, 
контролювати цінову політику безпосередньо на підприємстві та постійно 
коригувати ціни [3, c.75]. 

Варто зауважити, що постійний контроль цінової політики та 
коригування цін ще не є фактором успіху. Ефективність діяльності 
підприємства, перш за все, залежить від правильності обраної стратегії щодо 
змін у ціні на товар. Можна виділити три основні правила змін у ціновій 
політиці:  
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- ціна повинна покривати усі витрати. Цінова політика повинна бути 

такою, щоб підприємство неодмінно досягало беззбиткового обсягу 

виробництва продукції; 

- ціна не повинна бути надто низькою. Така цінова політика може не 

покрити усіх витрат, а також зменшити прибуток шляхом відмови певного 

сегменту споживачів, які сумніваються у якості даного товару; 

- ціна не повинна бути надто високою. Кожна продукція у своїй частці 

ринку серед конкурентів має свої межі ціни, тому керівник підприємства 

може скористатись даною ціновою політикою тільки у відповідних межах, 

тобто підвищити ціну до тієї межі, на яку погодиться споживач [4]. 

Отже, можна зробити висновки, що питання цінової політики є 

найважливішим елементом комплексу маркетингу; від ефективності цінової 

політики прямо залежать результати діяльності підприємства. Процес 

поетапного формування ціни є першим кроком до ефективності цінової 

політики підприємства. Важливим етапом ціноутворення є формування 

завдань і цілей цінової політики, що ставить перед собою підприємство, адже 

вибір методу утворення цін, в першу чергу, залежить від поставлених цілей 

цінової політики підприємства.  

Ключовим етапом ціноутворення для вітчизняних підприємствах є 

встановлення та аналіз впливу державного регулювання щодо цінової 

політики. Підприємства, що зважають на даний фактор при ціноутворенні 

мають більш повний обсяг інформації щодо структури ціни залежно від 

галузі підприємства. Найголовнішим завданням, що стоїть перед будь-яким 

підприємством є безперервний моніторинг усіх чинників та ризиків, що 

впливають на ціну. Аналізуючи стан ринку, купівельну спроможність 

споживачів, зміни у ціновій політиці конкурентів, можливі майбутні ризики 

при розробці цінової політики – підприємство досягне успіху. Вдала 

стратегія щодо цін – це збільшення обсягу загального прибутку, високий 

попит на продукцію і послуги та підвищення ефективності діяльності 

підприємства. 
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СТРАТЕГІЇ  ПІДПРИЄМСТВА 

 

Найважливіша проблема будь-якого підприємства (фірми), що працює в 

сучасних умовах, - це проблема його виживання і забезпечення безупинного  

стратегічного розвитку. Ефективне вирішення цієї проблеми полягає у 

створенні й реалізації конкурентних переваг, що значною мірою можуть бути 

досягнуті на основі грамотно розробленої й ефективної стратегії розвитку 

підприємства. Стратегія є об‘єктивною засадою для формування відповідей 

на такі важливі для підприємства питання: в якій галузі або на яких ринках 

повинне функціонувати підприємство; як розподілити найефективніше 

обмежені ресурси; як вести конкурентну боротьбу [2, c 390]. 

На сучасному етапі вагомий внесок щодо розробки теоретико-

методологічних засад формування та реалізації стратегій розвитку 

підприємства внесли праці таких вітчизняних та зарубіжних учених, як  

Т.Ю. Адаєвої, Р.А. Єршової, І.І. Пічуріна, Ф. Котлера, М. Портера,  

Р.А. Фатхутдінова та ін.  

На сьогоднішній день існують безліч стратегій  розвитку, вибору 

оптимальної стратегічної альтернативи. Проте  висвітленню комплексного 

бачення процесу розробки та реалізації стратегії приділено недостатньо 

уваги, що потребує більш глибокого вивчення. Проблеми стратегічного 

управління діяльності українських підприємств пов‘язані з усвідомленням 

того, що для отримання бажаного результату потрібно одночасно вирішувати 

як поточні, так і стратегічні завдання.  

Так, у новостворених підприємствах керівництво є настільки зайнятим 

поточними проблемами, що не має змоги займатися плануванням (а тим 

більше довгостроковим) діяльності, а у діючих – менеджери відмовляються 

складати плани, аргументуючи це тим, що раніше цілком без них 

обходилися. Причинами також є складність і швидка зміна ринкових 

процесів, зокрема збільшення розмірів підприємств, ускладнення форм їх 

діяльності, нестійкість зовнішнього середовища тощо [4, c 127]. 

Стратегія розвитку вітчизняних підприємств пов‘язана перш за все не 

стільки з питанням накопичення прибутку на основі проникнення на нові 

ринки збуту,скільки з фунціонуванням системи управління підприємтва в 

умовах нестабільної економіки.  

Причини і мотиви кризових явищ, що виникають на вітчизняних 

підприємствах стосуються в основному:        

- фінансування (занадто висока частка позичкового капіталу); 

- постачання (втрата постачальників);  

- виробництва (застарілі технології);  

- наукових розробок і конструювання (відсутність власних патентів);  
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- керування (негнучкий менеджмент);  

- організації (негнучка ієрархічна структура); – персоналу (висока 

плинність, недостатня мобільність). 

Для сучасного етапу формування ринкових відносин в Україні 

характерне посилення інтенсивності розвитку конкуренції між виробниками 

товарів та послуг. Конкурентну стратегію розвитку можна розглядати як 

засіб, завдяки якому фірма переміщається з поточної ринкової позиції до 

бажаної.  Це здійснюється шляхом адаптації до зовнішніх сил: конкуренції, 

ринкових змін, розвитку технології, а також за допомогою визначення і 

приведення ресурсів компанії відповідно до можливостей, які відкриваються 

перед фірмою [2, c 390]. 

У загальному випадку, на підприємстві може бути розроблено та 

реалізовано чотири основних типи стратегій: 

Стратегії концентрованого зростання - стратегія посилення позицій на 

ринку, стратегія розвитку ринку, стратегія розвитку продукту. 

Стратегії інтегрованого зростання - стратегія зворотної вертикальної 

інтеграції, стратегія вперед йде вертикальної інтеграції. 

Стратегії диверсифікаційного зростання - стратегія центрованої 

диверсифікації, стратегія горизонтальної диверсифікації. 

Стратегії скорочення - стратегія ліквідації, стратегія «збору врожаю», 

стратегія скорочення, стратегія скорочення витрат [3, c 544]. 

Будь-яка стратегія включає загальні принципи, на основі яких 

менеджери даної організації можуть брати взаємопов'язані рішення, 

покликані забезпечити координований і впорядковане досягнення цілей у 

довгостроковому періоді. 

Вибір конкурентної стратегії підприємства відповідно до ринкової 

ситуації пов‘язаний з оцінюванням її переваг і ризиків, аналізом її 

відповідності ситуації на ринку, а також рівня організації виробництва на 

підприємстві та управління ним.При виборі базової конкурентної стратегії 

виходять з того, наскільки вона спроможна стимулювати адаптацію 

можливостей підприємства до конкретних ринкових умов. У цьому полягає 

суть базової стратегії як загальноекономічної основи забезпечення 

практичних дій підприємства [1, c 454]. 

Отже, в умовах зростання конкуренції практичний інтерес з боку 

комерційних організацій до конкурентних стратегій розвитку посилюється, 

тому проблеми, пов‘язані з активізацією і реалізацією стратегій, украй 

актуальні. При впровадженні ефективної конкурентної стратегії розвитку 

підприємство повинно враховувати комплексне системне використання 

внутрішніх потенційних можливостей створення конкурентних переваг 

забезпечувати адекватну реакцію на зміни факторів середовища, активізувати   

заходи конкурентів і посприяти  сталому розвитку  підприємства у 

визначеному стратегічному періоді. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЕКОНОМІКИ 
 

Головним чинником покращення якості життя громадян країни є стале 
зростання економіки держави. Збільшення ВВП на душу населення та 
наближення його розміру до загальноєвропейських показників – ось головне 
завдання діяльності учасників економічного розвитку України в сучасних 
реаліях. 

Аналізуючи основні показники останніх років, ми спостерігаємо дуже 
повільну динаміку економічного зростання цього важливого показника. Як 
наслідки, у суспільстві загострюються соціально-економічні проблеми, а 
деякі, навіть консервуються, тобто їх вирішення відкладається до кращих 
часів. Але не факт, що такі часи настануть. Це призводить до соціальної 
напруги, бо дуже важко досягти коректність перерозподілу національного 
продукту в так званому ручному режимі керування. Внаслідок цього 
скорочуються соціальні виплати, субсидії, унеможливлюється виплата 
великих пенсій для всіх категорій пенсіонерів. Через це виникає соціальна 
напруга в суспільстві та створюються умови для корупційних дій. 

Звернемося до історичних відомостей [1]. 
Після Росії республіка Україна була безперечно найважливішим 

економічним компонентом колишнього Радянського Союзу, виробляючи 
приблизно в чотири рази більше продукції, ніж займає місце за нею наступна 
союзна республіка. На її родючому чорному ґрунті вирощувалася понад одна 
чверть радянської сільськогосподарської продукції, і її ферми забезпечили 
істотні обсяги виробництва м'яса, молока, зерна і овочів. Аналогічно, її 
різноманітна важка промисловість поставляла унікальну продукцію 
(наприклад, труби великого діаметра) і сировину для індустріальних районів 
і районів видобутку корисних копалин в інших областях колишнього СРСР. 

Незабаром після здобуття незалежності в серпні 1991 року, український 
уряд звільнив більшість цін і встановив правові рамки для приватизації, але 
широко поширений опір реформі в межах уряду і законодавчого органу 
незабаром звело нанівець всі зусилля по реформі і призвело до економічного 
спаду. ВВП (валовий внутрішній продукт) до 1999 року становив лише 40% 
рівня 1991 року. 
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Економіка України була в хорошому стані до середини 2008 року, 
незважаючи на політичні суперечки між прем'єр-міністром і президентом. 
Справжнє зростання ВВП перевищило 7% в 2006-2007 роках. Суттєвою 
причина такого зростання були високі світові ціни на сталь. А як відомо, 
металургійна промисловість країни забезпечувала високий відсоток 
продукції в складі експорту. Також треба враховувати збільшення 
внутрішнього споживання, яке було спричинене зростанням пенсій та 
заробітної плати. 

Україна досягла угоди з Міжнародним валютним фондом про підтримку 
економіки під час світової економічної кризи в розмірі $ 16,4 мільярда в 
листопаді 2008 року, але повільне проведення реформ тодішнім українським 
урядом двічі затримувало виділення допомогу МВФ. В результаті зниження 
цін на сталь і впливу світової економічної кризи економіка України 
скоротилася майже 15% в 2009 році - один з найгірших економічних 
показників в світі; зростання відновилося в 2010 році, підтриманий 
експортом.  

Світова економіка дедалі більшою мірою визначає особливості розвитку 
України. Основні напрямки впливу – збільшення обсягів експорту та імпорту 
відносно ВВП та загострення ситуації із зовнішньою заборгованістю країни.  

«У 2017 році, при цілі щодо інфляції в 8±2% фактично маємо 13,7%. А 
ще маємо зростання ВВП за 2017 рік на рівні 2,1%, що критично слабко як на 
тлі бази порівняння (не найвдаліший 2016 рік), так і з точки зору того, що 
економіка України може і повинна рости темпами в 4-6% на рік», – пише 
голова Ради Національного Банку України Богдан Данилишин [2]. 

Він зазначив, що одне із завдань НБУ (Національний Банк України) – 
сприяти підтриманню стійких темпів економічного зростання. 

«У сучасних економічних реаліях України жорстка монетарна політика 
провокує повільні темпи економічного зростання. Ось кілька цифр на 
підтвердження. Рівень монетизації економіки України станом на кінець 
минулого року становив 40%», – заявив голова Ради НБУ [2]. 

Регулювання відкритої економічної системи не може бути ефективним 
за відсутності програмно – цільової промислово – технологічної політики, 
виважених інвестиційних програм та створення передумов ефективного 
залучення фінансових результатів у вигляді капітальних активів, які 
функціонують у виробничій сфері. 

У сучасних умовах оптимальною формою регулятивної політики є 
індикативне планування макроекономічного розвитку. Воно має стати 
функціональною основою реформування структур «відкритого 
економічного» регулювання, перерозподілу регламентаційно-організаційних 
повноважень. 

Слід зазначити, що завдяки економічній політиці нашої держави, 
довгоочікуваного старту проведення реформ, економіка України на 
сьогоднішній день демонструє перші ознаки власної стабілізації. Відповідно, 
можна прогнозувати поліпшення інвестиційного та бізнес-клімату й 
подальше зростання економічних показників нашої держави, однак, надто 
скромні темпи запланованого зростання свідчать про те, що в нашій країні 
поки що не запущено всі механізми нормальної економічної діяльності. 
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Незважаючи на повільне змінення у кращий бік основних економічних 

показників розвитку країни у 2017 році, керівництво держави досить 

оптимістично дивиться у майбутнє. 

За прогнозами Уряду можливе зростання ВВП України у 2018 році на 

3%. Рівень безробіття триматиметься на рівні 9,1%. Прогноз інфляції 

погіршили з 7% до 9%.  

В цьому році буде втілено декілька економічних змін, які досить суттєво 

вплинуть на соціально-економічний стан в суспільстві і державі в цілому. 

буде декілька разів підвищуватися прожитковий мінімум, проте також, за 

вимогами МВФ, можуть зрости й тарифи на комунальні послуги, природний 

газ та електроенергію. І хоча Урядом заплановано збільшення обсягів 

субсидій з 55 до 71 млрд грн., зменшення соціальних нормативів, згідно з 

якими розраховується субсидія, призведе до скорочення її розміру. 

Прем‘єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з 

представниками експертного середовища підкреслив, що закладений на 2018 

рік орієнтир зростання економіки вимагає рішень, які дозволять сформувати 

ефективний інвестиційний клімат, провести прозору і результативну 

приватизацію, окреслити цілі земельної реформи, продовжити реформу 

державного управління, здійснити інші кроки [3]. 

Отже, не слід очікувати миттєвого вирішення проблем, якщо прискорити 

економічне зростання. Але це дає в довгостроковій перспективі можливість 

вирішити зазначені вище проблеми, при цьому можливі несприятливі 

наслідки для нашого суспільства будуть значно меншими.  

Саме тому варто використовувати можливості, що виникають на 

початку третього тисячоліття, тоді, коли завдяки досягненням економічної 

думки і сучасним глобальним умовам перед нашою країною відкриваються 

хороші перспективи економічного росту. 

Збільшення ВВП забезпечує вирішення цілої низки проблем соціально-

економічного характеру. Тому одне з найбільш пріоритетних завдань 

державної політики є сприяння економічному зростанню та усунення або 

мінімізація негативних чинників, які на це впливають. 
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УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Жодна організація не може убезпечити себе від серйозних проблем. 

Стрімкий розвиток ринкової економіки змусив вступити більшість 

організацій в нові відносини з державою, партнерами та працівниками. У 

зв‘язку з цим можуть змінюватися стосунки між керівниками організацій, 

керівниками та підлеглими, між усіма працівниками, які є в організації. Дуже 

часто змінюється й ставлення до персоналу. Робота умовах інновацій 

потребує постійного розвитку, вдосконалення всієї системи управління, в 

тому числі системи управління персоналом. Сучасний підхід до управління 

персоналом дедалі більше базується на визнанні пріорітету особистості перед 

виробництвом, перед прибутком, перед інтересами підприємства, фірми, 

установи, оскільки успіх роботи організації забезпечують люди, які 

працюють на ньому. Персонал підприємства – це співтовариство людей, в 

якому можуть відбуваються конфлікти різного рівня [1, с. 56]. 

Виробниче життя колективу неможливе без зіткнення ідей, життєвих 

позицій, цілей як окремих його членів між собою, так і групи членів 

колективу з керівником. З одного боку, конфлікт - це сигнал того, що сталося 

щось недобре у відносинах між людьми, якісь розбіжності, з іншого - 

конфлікт  дозволяє виявити слабку ланку в ланцюзі виробничих або 

особистісних відносин колективу організації. 

Основні причини конфліктів в організації:  

- недолік ресурсів; 

- нечіткий розподіл обов'язків; 

- поділ у владі і статус; 

- особистісні аспекти;  

- криза комунікацій;  

- різниця в цілях; 

Конфлікт в організації практично завжди є видимим, тому що має певні 

зовнішні прояви: високий рівень напруженості в колективі, зниження 

працездатності, погіршення виробничих і фінансових показників, зміну 

взаємин із постачальниками й покупцями тощо. Із врахуванням практики 

прийнято виділяти чотири види конфліктів: конфлікт всередині особистості, 

конфлікт між двома і більше особистостями,  конфлікт між особистістю і 

групою,  конфлікт між групами [2, с. 78]. 
Невміння розрядити конфліктну ситуацію, зрозуміти помилки і 

прорахунки в керівництві може стати причиною постійної конфліктної 
напруженості в колективі організації. Важливо, щоб  менеджер намагався не 
тільки усувати конфлікт, а й управляти ним і ефективно використовувати. 
Одне із завдань керівника – постійний контроль за конфліктами. Адже, 50% 
конфліктних ситуацій практично не мають стосунку до наявних проблем та 
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протиріч. Керівник в умовах конфлікту може виявитися щонайменше в двох 
положеннях - або суб'єкта, прямого учасника конфлікту, або посередника, 
арбітра, що виступає примирником сторін, які конфронтують. 

Способи подолання кризових ситуацій на практиці, зрозуміло, настільки 
ж унікальні, як і самі конкретні ситуації. Проте численні дослідження 
поведінки людей в організаціях і гігантський досвід практичного вирішення 
подібних проблем дозволяє перелічити основні методи їх подолання: 
        - використання керівником свого положення в організації (накази, 
розпорядження тощо); 
        - роз'єднання учасників конфлікту або зменшення їх взаємозалежності; 
        - злиття підрозділів для спільного вирішення загальної задачі; 
        - докладні роз'яснення вимог до роботи. 

Але варто пам‘ятати, що управління конфліктами передбачає не тільки 
врегулювання конфлікту, що вже виник, але й створення умов для його 
попередження, що є важливішим  

Профілактика конфлікту - вид управлінської діяльності, що полягає в 
завчасному усуненні або ослабленні конфліктних факторів і обмеженні таким 
чином можливості їх виникнення чи деструктивного розв‘язання в 
майбутньому. Це така організація життєдіяльності суб‘єктів соціальної 
взаємодії, що виключає чи зводить до мінімуму ймовірність виникнення 
конфліктів між ними [3, с. 55]. 

Передумовами успішної діяльності щодо попередження конфлікту є: 
знання загальної теорії управління (адже конфлікт - різновид управлінської 
діяльності); знання теорії конфлікту; глибокий аналіз конкретної конфліктної 
ситуації, кожна з якої унікальна. 

Від ефективності управління конфліктом залежить багато чого в 
діяльності організації: масштаб дисфункціональних наслідків, усунення чи 
збереження причин конфлікту, можливість наступних зіткнень тощо. Для 
цього в керівника організації є принципова перевага, що забезпечує йому 
стратегічне лідерство в конфлікті та його розв'язанні: право виробляти цілі, 
способи й методи їх досягнення, забезпечувати їх реалізацію, аналіз 
результатів. 

Мистецтво управління полягає в тому, щоб і в конфліктній ситуації не 
випустити з поля зору основні орієнтири; враховувати їх, робити відповідні 
рішення; діяти розсудливо, обачно, але завжди послідовно й наполегливо; 
бити в разі необхідності тривогу. Конфлікт потрібно улагоджувати, 
розв'язувати спільно, за неодмінної участі сторін, які конфронтують, активній 
мобілізації та координації їхніх власних можливостей. Контроль за 
конфліктною ситуацією є тим інструментом, оволодіти яким може кожен, а 
це допоможе вирішити практично будь-яку проблему [4, с. 81]. 

 Звичайно, не існує єдиного методу вирішення конфлікту в організації, 
проте визначено чіткий алгоритм управління конфліктами, який мають 
використовувати керівники у своїй практиці. Тож, управління конфліктами в 
організації є невід‘ємною функцією менеджерів з метою створення умов для 
активної творчої взаємодії між працівниками та підвищення ефективності 
функціонування підприємства в цілому.  
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РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ПІДВИЩЕННІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ 

АКТИВІВ РЕГІОНУ 

 
Капіталізація економіки регіону формується на різних рівнях: на рівні 

потенціалу і ресурсів, що входять в регіон; на рівні господарювання регіону; 
на рівні управління регіональними економічними процесами. Оскільки, 
результативність заходів в області соціально-економічного розвитку регіонів 
(в тому числі і вирішення завдання капіталізації активів території) багато в 
чому залежить від принципів і особливостей реалізованої економічної 
політики, то доцільно почати з  розгляду інструментів і методів капіталізації 
території саме з характеристики і розгляду її особливостей на державному, 
регіональному та місцевому рівнях [2]. 

В результаті аналізу повноважень і компетенцій державних, 
регіональних і муніципальних органів влади щодо підвищення капіталізації 
активів регіону, були виділені загальні функції, спрямовані на управління 
економічним розвитком в цілому, і спеціальні, що відносяться до окремих 
складових економічного потенціалу території. Результати аналізу в розрізі 
наділення органів влади різних рівнів тими чи іншими повноваженнями 
представлені в таблиці 1. 

Обмеженість і умовність в застосуванні ряду механізмів і інструментів 
державної регіональної політики в Україні обумовлена багато в чому 
тривалою централізацією управлінських компетенцій у центрі, а також 
збільшенням числа функцій, переданих на регіональний і муніципальний 
рівні без відповідного ресурсного забезпечення. Сьогодні ці проблеми 
знаходяться в активній фазі вирішення, хоча даний процес має ряд непростих 
задач [1]. 

Для порівняння наведемо цілі регіональної політики, яка реалізується на 
території країн Європейського Союзу. В рамках європейської регіональної 
політики центральні органи влади здійснюють, переважно, координаційні та 
зовнішні представницькі функції, ставлячи на чільне своїх дій, перш за все, 
мету забезпечення цілісності і самодостатності країни на регіональному рівні 
(табл. 1). 
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Таким чином, ключову роль в реалізації державної регіональної 

політики закордоном грає диференційована регіональна економічна політика, 

яка самостійно визначається та реалізується регіоном в контексті 

загальнодержавних інтересів. При цьому регіональна економічна політика 

будується на принципах довгостроковості і самодостатності, що є 

неодмінною умовою підвищення капіталізації території [1]. 

У зв'язку з цим в Україні постає питання про продовження і 

вдосконалення стратегічного курсу державної політики децентралізованого 

регіонального розвитку, про формулювання її цілей, вироблення механізмів, 

статусу і ступеня участі в ній різних регіональних і муніципальних утворень 

з метою продовження модернізації країни і вибудовування державної 

стратегії економічно сильної України [2]. 

Таблиця 1– Функції органів влади в сфері підвищення капіталізації 

регіональної економіки 
Функції Державний 

рівень 

Регіона 

льний 

Муніципа 

льний 

Розробка стратегії економічного розвитку + + - 

Забезпечення нормативно правової бази 

економічної діяльності 

+ + + 

Комплексне програмування економічного 

розвитку 

+ + - 

Цільове програмування економічного 

розвитку 

+ + + 

Індикативне планування і прогноз 

економічного розвитку 

+ + + 

Моніторинг економічного розвитку + + + 

Моніторинг стану і розвиток ресурсної бази + + - 

Стимулювання росту кадрового потенціалу + + - 

Покращення інвестиційного клімату + + + 

Стимулювання і комерціалізація інновацій + + + 

Розвиток і підвищення ефективності 

ринкової інфраструктури 

+ + - 

 

Таким чином, ключову роль в реалізації державної регіональної 

політики закордоном грає диференційована регіональна економічна політика, 

яка самостійно визначається та реалізується регіоном в контексті 

загальнодержавних інтересів. При цьому регіональна економічна політика 

будується на принципах довгостроковості і самодостатності, що є 

неодмінною умовою підвищення капіталізації території [1]. 

У зв'язку з цим в Україні постає питання про продовження і 

вдосконалення стратегічного курсу державної політики децентралізованого 

регіонального розвитку, про формулювання її цілей, вироблення механізмів, 

статусу і ступеня участі в ній різних регіональних і муніципальних утворень 

з метою продовження модернізації країни і вибудовування державної 

стратегії економічно сильної України [2]. 

Оскільки регіональний капітал включає в себе найрізноманітніші види і 

форми, які повинні органічно використовуватися і залучатися в якості 
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ресурсів та інструментів регіональної економічної політики, то остання 

також повинна мати різні акценти з точки зору пріоритету використання 

конкретного виду капіталу на місцях. Ефективність використання 

пріоритетних видів регіонального капіталу буде залежати від способу 

позиціонування регіону на зовнішніх ринках і від результативності реалізації 

конкретних кроків по збереженню або перетворенню його спеціалізації. 

Таким чином, можна впевнено сказати, що державна політика 

регіонального розвитку має бути спрямована на формування такої її 

просторової організації, яка підвищувала б вартість і ефективність 

використання активів, що знаходяться в розпорядженні територій. На рівні 

областей вона повинна трансформуватися в створення раціонального 

адміністративно-територіального устрою для освоєння, розвитку і 

нарощування економічного потенціалу як основи зростання капіталізації 

території. 
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ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 

 

В інформаційну епоху роль і значення комунікації кардинально 

змінюється, наука почала ретельно вивчати вплив інформації на суспільство 

саме тому, що інформація стала основним продуктом виробництва й 

основним засобом впливу на культуру й соціум, особливо на масову 

свідомість. Організація також не може існувати без інформації, яка оточує її. 

При взаємодії з персоналом важливим є якісний зв‘язок між різними 

щаблями управління.  

Вивченням даного питання займалися такі українські вчені:  

Й. Завадський, Г. Осовська, Н. Мартиненко, М. Туріянська, в яких 

обґрунтовуються сучасні організаційні, теоретико-методологічні, 

психологічні аспекти інформаційно-комунікаційних технологій. 

Для менеджера доступними є два типи комунікацій: формальні та 

неформальні. 

Формальні комунікації - передбачені організаційною структурою. Схема 

організаційної структури є ілюстрацією "проходження інформації каналами". 

Формальні комунікації поділяються на вертикальні, горизонтальні та 

діагональні. 
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Неформальні комунікації - не передбачені організаційною структурою. 

Практика свідчить, що значна частина комунікацій здійснюється 

неформально, за допомогою незапланованих керівництвом способів. 

Неформальна інформація буває досить корисною для доповнення інформації, 

отриманої через формальні канали комунікації [1]. 

У швидкому обміні інформацією задіяні різні технічні засоби. Замінити 

більшість з них здатні на даний момент доступні технології: корпоративні 

мережі, «хмарні технології», різноманітні месенджери і т.д. 

Корпоративна мережа — це мережа, головне завдання якої, полягає в 

підтримці роботи конкретного підприємства, що володіє даною мережею. 

Корпоративна мережа об'єднує підрозділи компанії, і навіть ті, які є 

географічно віддаленими, та створює єдиний простір для швидкого обміну 

даними та безпечної спільної роботи співробітників з корпоративними 

ресурсами [2].  

Для тільки створених підприємств та державних установ розгортання 

такої системи може бути надзвичайно затратним і не завжди виправданим, 

тому необхідно знаходити інші доступні варіанти, які зможуть задовольнити 

потреби будь-якої структури. Іншим варіантом може стати використання 

широко доступних і всім відомих «хмарних технологій» (сховищ даних) і 

інших засобів соціальної комунікації. В них доступний весь функціонал для 

задоволення всіх потреб підприємства або будь-якої організації чи державної 

структури. За допомогою «хмарних сховищ» можна налаштовувати для 

організації обмін електронними документами, надавати разовий або 

постійний доступ шляхом встановлення прав використання, зберігати різні 

дані і за необхідності збільшення конфіденційної інформації шифрувати за 

допомогою додаткових програм. 

Для підтвердження можливості такої ідей можна привести дані 

проведеного дослідження навесні 2017 року Київським міжнародним 

інститутом соціології (КМІС) 63% дорослого населення України були 

користувачами мережі Інтернет. Найбільш популярним є вихід у Інтернет 

через домашній стаціонарний комп‘ютер або ноутбук 54%, хоча сьогодні вже 

42% дорослого населення в Україні хоч раз на місяць користуються 

Інтернетом на мобільних пристроях (перш за все на смартфонах) [3]. 

Підсумовуючи- якісний зв‘язок із підлеглими надзвичайно важливий для 

керівника. Вчасне коригування робочого процесу може суттєво збільшити 

ефективність і якість кінцевого результату. Достовірна інформація може 

швидко доставлятися як «по вертикалі» так і «по горизонталі» в 

підприємстві, організації чи установі. Також може забезпечити підприємства, 

організації і державні установи зручним засобом комунікації, який не 

потребує витрат на своє налаштування і обслуговування. 

Отже на нашу думку використання цих технологій може надати такі 

переваги: 

        - виключити витрати на системи комунікації і їх обслуговування; 

        - можливість швидкого і самостійного налаштування всі функції;  

        - пришвидшити процес входження нових працівників до колективу; 
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        - оперативно вносити корективи в робочий процес за допомогою 

різноманітних засобів комунікації (месенджери, соціальні мережі і т.д);  

        - завчасно надавати необхідну інформацію протягом робочого дня або за 

необхідності перед його початком розіслати розпорядження персоналу; 

        - так як сама інформація фізично не буде знаходитися на підприємстві, а 

користувачі тільки з‘єднуються з нею, то у разі спроби викрадення 

конфіденційна інформація буде захищена. 
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ВИБІР СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК 

КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЙОГО УСПІХУ НА РИНКУ 

 

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки спостерігається 

ускладнення діяльності підприємств. Зміни в зовнішньому середовищі 

бізнесу стають більш швидкими і все частіше залежать від політико-

економічної ситуації в країні та в світі. В результаті чого, підприємства 

зустрічаються з одними і тими ж проблемами: уповільнення росту, зниження 

рентабельності, скорочення експорту, втрата частки на ринку тощо.  

Розвиток ринку зумовлює збільшення конкуренції, загострюється 

боротьба за потенційних споживачів. Це свою чергу спонукає фірми до 

пошуку нових стратегій управління, які будуть враховувати конкурентні 

переваги підприємства та допомагати уникнути небезпек, які його оточують. 

Впровадженні стратегії, повинні відповідати умовам і правилам гри на 

міжнародних ринках. Саме тому, питання вибору стратегії управління та 

стратегічного розвитку набувають особливої актуальності на підприємстві 

для здійснення ефективної діяльності. 

Ціль існування фірми реалізується в її стратегіях. Формуючи стратегію, 

підприємству необхідно враховувати поведінку інших економічних суб‘єктів, 

в першу чергу, поведінку своїх конкурентів, а також ринковий попит і дії 

уряду. 

Кожне підприємство має цілі та стратегії, які регламентують його 

діяльність. Комплекс "цілі - стратегії" визначає основні напрямки пошуку 

ринкових можливостей, підтримує в запланованих межах витрати, визначає 

кількість та кваліфікацію персоналу [1, с. 67]. 

Складність розробки будь-якої стратегії визначається змістом кожної 

стадії, яка вимагає проведення великого обсягу досліджень і аналізу 

результатів, а також надзвичайної гнучкості та управлінської майстерності. 
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Учасники цього процесу не лише виконують закріплені за ними функції, а й 

мають можливість творити й змінювати характер дій відповідно до ситуації 

[2, с. 38].  

Класичне визначення стратегії є розумінням  загального напряму дій, 

який визначає майбутній розвиток підприємства щодо досягнення 

конкурентних переваг та успіху діяльності. Також, в сучасних трактуваннях 

стратегії, звертається увага на такі особливості, як тривалість дій 

застосування, як інструмент реакції на непередбачувані події в умовах 

конкуренції й активної взаємодії із зовнішнім оточенням, а також створенні 

індивідуальної позиції підприємства на ринку шляхом вибору видів 

діяльності, відмінних від конкурентів. 

Слід відзначити, що стратегія не дає:  

- швидкого результату;   

- 100%-го передбачення майбутнього, яке могло б забезпечувати 

прийняття «винятково правильних рішень»;  

- продажу товарів у запланованих обсягах;  

- забезпечення, необхідними ресурсами за низьких цін, саме тих 

постачальників, що були заздалегідь визначені;  

- 100%-го виконання усіх стратегічних настанов;  

- визначення стандартного переліку дій та етапів розробки стратегії для 

всіх без винятку суб‘єктів господарської діяльності;  

- обов‘язкового забезпечення виживання підприємства у довгостроковій 

перспективі [2, с. 58].  

Тому важливо чітко розуміти, що стратегія являє собою лише сполучну 

ланку між тим, чого організація хоче досягти і обраною лінією поведінки 

досягнення цих цілей. Зовнішнє середовище підприємства, швидко 

змінюється. Це пов‘язано з відкриттям нових технологій, розробкою і 

успішним виведенням конкурентами на ринок нового товару, новою 

державною регламентацією та іншими чинниками. Для підприємства завжди 

має місце відповідний ступінь невпевненості у майбутньому, і менеджери не 

можуть передбачити усі стратегічні дії заздалегідь і прямувати в цьому 

передбаченому напрямі, не вносячи зміни. 

Основна мета сучасного стратегічного управління – створення такої 

системи управління діяльністю підприємства, яка давала б можливість на 

підставі аналізу зовнішнього і внутрішнього стратегічного потенціалу 

формулювати місію і стратегічні цілі підприємства, розробляти, 

обґрунтовувати і реалізовувати корпоративну і функціональну стратегію так, 

щоб забезпечити ефективну господарську-фінансову діяльність 

підприємства. 

Необхідність підтримки стратегічної орієнтації підприємства робить 

стратегічне управління процесом безперервним і динамічним, отже, 

одноразовий аналіз та діагностика не можуть бути основою такого процесу, 

оскільки надають обмежену певним відрізком часу, інформацію. Стратегічне 

управління не претендує на те, щоб дати одне рішення на всі часи. 
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Стратегічне управління підприємством передбачає обов‘язкове 
урахування загальної стратегії підприємства та забезпечення його 
економічної безпеки з урахуванням потенційних можливостей та наявних у 
суб‘єкта господарювання ресурсів. Результатом такого управління для 
підприємства є мінімізація негативних впливів середовища функціонування 
та забезпечення стійкості системи в цілому [3, с. 113]. 

Таким чином, стратегічне управління підприємством є комплексним, 
багатогранним дослідженням зовнішнього і внутрішнього середовища фірми, 
що дозволяє визначити стратегічні орієнтації, на основі яких формується 
стратегія розвитку підприємства, розробляється стратегічний план. 
Застосування стратегічного управління на підприємствах дозволяє 
охарактеризувати можливості виробництва та їх максимально ефективне 
використання. В сучасних умовах розвитку ринкової економіки, дуже 
важливо обрати індивідуальну позицію фірми на ринку, шляхом вибору 
стратегії, відмінної від конкурентів. Варто пам‘ятати, що за допомогою чітко 
розробленої стратегії з урахуванням конкурентних позицій та темпів 
розвитку, підприємство досягає поставлених цілей. Реалізація обґрунтованих 
управлінських рішень має забезпечити досягнення поставленої мети 
підприємства, а отримувані грошові надходження – задовольнити потреби 
всіх зацікавлених в економічних результатах виробництва осіб. Таким чином, 
раціонально обрана стратегія управління є невід‘ємним компонентом 
успішного функціонування підприємства. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  

ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ОЦІНКИ 
 

Сучасні економічні тенденції характеризуються високим рівнем 
нестабільності та невизначеності. Це зумовлює необхідність для підприємств 
не тільки безперервно вдосконалюватися і гнучко реагувати на усі виклики 
навколишнього середовища, але й шукати ефективні шляхи розвитку 
підприємства. Тому одним з ключових факторів забезпечення динамічного 
розвитку підприємства, є створення ефективного механізму управління 
персоналом. 
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Питання дослідження ефективності управління персоналом 

розглядалися в роботах таких закордонних і вітчизняних вчених: Анісімова 

І.Є., Апенько С.Н., Балабанова Л.В., Гавкалова Н.Л., Григоренко Н.В.,         

Гриньова В.М., Грішнова О.А., Данилюк А.І., Данюк В.М., Журавльов І.М., 

Іванкина Л.І., Крулько Є.Л., Литвин О.В., Макарова І.К., Маслов Є.В.,     

Олегов Ю.Г., Петюх В.М., Рачинський А.П., Сардак О.В., Симіонов Р.О., 

Синявець Т.Д., Шекшня С.В., Ядранський Д.М. та інші [1]. 

Варто відзначити, що в сучасній економічній літературі немає 

загальновизнаного визначення «ефективності управління персоналом». 

Наприклад в працях Грішнової О.А. [2], зазначається, що ефективність в 

широкому розумінні – це загальна результативність людської діяльності. 

Вона відображає співвідношення вироблених благ (результатів) та обсягу 

витрачених на це ресурсів.  

Новітні тенденції в області менеджменту свідчать про найбільшу 

актуальність останнього підходу, але можливості вимірювання ефективності 

в цьому аспекті дуже обмежені [1]. 

На сучасному етапі розвитку економіки України за значних змін у 

ринковому середовищі підходи до управління підприємством в цілому мають 

змінитись, а принципи управління персоналом повинні відповідати сучасним 

вимогам до формування стосунків між керівниками та підлеглими, 

враховувати стан і тенденції розвитку ринку праці.  

Тому існують такі принципи формування системи управління 

персоналом:  

        - готовність до взаємного компромісу;  

        - формування взаємної довіри керівників і трудового колективу;  

        - орієнтація на досягнення лояльності персоналу до місця роботи;  

        - збереження на підприємстві цінних працівників;  

        - зниження загального рівня стресу та конфліктів у трудовому колективі;  

        - прозорість, відкритість підприємства для працівників;  

        - інноваційність в управлінні персоналом [3].  

Управління персоналом ефективне настільки, наскільки успішно цей 

персонал використовує свій потенціал для реалізації окреслених йому цілей. 

При цьому до уваги потрібно взяти здатність реалізовувати потенціал 

зусиллями не тільки управлінського персоналу, а й трудового колективу в 

цілому.  
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 Оцінювання ефективності системи управління персоналом 

підприємства потребує від керівництва підприємства здійснення таких кроків 

(рис. 1).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

I крок 
- формування єдиного органу (підрозділу, відділу), 

відповідального за управління персоналом на підприємстві. 

II крок 

- визначення загальної мети і завдань роботи органу з 

управління персоналом у контексті стратегічних цілей та 

завдань підприємства за відповідних умов ринку. 

- розроблення програми заходів щодо вдосконалення 

системи управління персоналом за структурними одиницями 

органу з управління персоналом. 

III крок 

- розроблення внутрішніх корпоративних стандартів на 

основі складання професійних вимог за всіма 

управлінськими посадами, у т. ч. працівників підрозділу з 

управління персоналом. 

 

IV крок 

- упровадження методики досліджень, пов‘язаних з різними 

аспектами роботи персоналу, зокрема оцінювання ступеня 

задоволеності працівників різних категорій роботою на 

підприємстві. 

V крок 

- визначення бюджету витрат, необхідних для формування та 

підтримання роботи органу з управління персоналом та його 

структурних одиниць, а також реалізації програми заходів у 

сфері управління персоналом. 

VI крок 

- встановлення ключових критеріїв ефективності 

функціонування органу управління персоналом та його 

структурних одиниць. 

VII крок 

Рисунок 1 – Особливості оцінки ефективності управління персоналу 
сформовано автором на базі [3] 
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З вище сказаного, можна зробити висновок, що у сучасних умовах 

триває процес розвитку ефективних методів управління персоналом, при 

цьому удосконалюються як системи управління персоналом, так і методи та 

інструменти, що використовуються. Оскільки працівник із його особистими 

характеристиками від об‘єкта управління перетворився в об‘єкт вивчення з 

метою розробки та застосування таких технологій, які дадуть змогу створити 

найкращі умови для найбільшої продуктивності роботи працівників. З огляду 

на це, необхідна активізація використання сучасних технологій, які 

відповідають умовам існуючого ринкового середовища, а також дають змогу 

вирішувати поточні питання трудової діяльності персоналу, сприяють 

підвищенню ефективності управління персоналом. 
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Кіка Тетяна 

Науковий керівник: Соколовська В.В., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

СУТНІСТЬ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

В умовах формування ринкових відносин в Україні стратегічною метою 

підприємств має стати формування стійких відносин з покупцями, що 

сприятиме забезпеченню стабільності їх функціонування. З огляду на це, ціна 

є основним засобом, який одночасно інформує споживача про корисність 

продукції, її якість і властивості, відображає імідж та репутацію 

підприємства і продукції, характеризує готовність споживача придбати цю 

продукцію і формує фінансові результати діяльності підприємства. У зв‘язку 

з цим ефективна система ціноутворення  є першочерговим завданням 

підприємства на шляху до встановлення довготривалих, надійних і стійких 

відносин із споживачами. 

Проблеми ціноутворення на світовому ринку займають чільне місце в 

дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених і практиків. Розкриття 

актуальності цієї теми можна простежити у роботах таких відомих авторів, як 

І. В. Багрова, В. Є. Власюк, О. О. Гетьман, Ю. Н. Грачев, А. О. Длігач,  

О. А. Кириченко, Л. Ш. Лозовський, В. А. Новиков, Ю. А. Райзберг,  

Н. І. Редіна, Ф. Сандерс, Є. Б. Стародубцева, Е. А. Уткін. 

Метою даного дослідження є обгрунтування особливостей 

ціноутворення в сучасних умовах. 



90 

Через ціну формується більшість економічних відносин у суспільстві. Це 

стосується як сфери виробництва товарів, так і сфери їх обігу, реалізації. Ціна 

стосується безпосередньо утворення, розподілу та використання грошових 

нагромаджень, тобто всіх товарно-грошових відносин. 

Ціна в сучасних умовах господарювання, що встановлюється 

виробниками, має відповідати двом важливим критеріям:  

- ціна, яка встановлюється на ринку має приносити прибуток, тобто 

покривати всі витрати, відображати позитивний фінансовий результат для 

підприємства, що відображається в бухгалтерському обліку. Отриманий 

результат має забезпечити ефективне функціонування та розвиток суб‘єкта 

господарювання; 

- ціна повинна задовольняти споживача, а точніше його 

платоспроможність, крім того смаки, вподобання, вимоги до якості.  

Таким чином, повинно бути оптимальне співвідношення між споживчою 

вартістю товару, послуги чи роботи та їх ціною. Необхідність встановлення 

даного оптимального співвідношення актуалізує дослідження факторів, які 

впливають на встановлення ціни. На формування ціни впливають як 

внутрішні, так і зовнішні чинники, значення яких на практиці визначити 

досить складно. Одні чинники є більш суттєвими, інші – менш [1, с. 8]. 

Ціноутворення - це процес утворення, формування цін на товари і 

послуги, що характерізується перш за все методами і способами 

встановлення цін у цілому, відносно всіх товарів. Розрізняють дві основні 

системи ціноутворення: ринкове ціноутворення на основі взаємодії попиту та 

пропозиції і централізоване державне ціноутворення на основі призначення 

цін державними органами. 

До основних факторів, що впливають на процес формування ціни, 

відносять:  

– власні витрати підприємства, тобто собівартість виготовлення 

продукції;  

– витрати на управління підприємством;  

– ринковий попит, який формують покупці (споживачі);  

– ринкова пропозиція, яку формують виробники аналогічного товару. 

Установлення ціни з точним урахуванням усіх факторів є процедурою 

досить складною. Слід звернути увагу на існування завуальованих факторів, 

таких, як: недостатній рівень зв‘язків у сфері збуту продукції, невисокий 

рівень моніторингу ціноутворювальних факторів, слаборозвинена специфіка 

ціноутворювальних підходів урахування певних факторів та недостатня 

кваліфікація фахівців процесу ціноутворення на підприємстві. 

Найпоширенішими методами ціноутворення є такі [2, с. 105]: 

- собівартість (витрати) плюс прибуток; 

- орієнтація на ринкові ціни, при цьому рівень витрат відходить на 

другий план: 

- ціна «знімання вершків» (при виході на ринок товару, при наявності 

патенту, високих капіталовкладеннях, тощо); 
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- ціна просування на ринок (з метою заволодіння певною часткою 

ринку); 

- диференціація цін (за регіонами, за групами клієнтів, розмірами 

замовлень, періодами року, тощо); 

- використання «збиткових лідерів», тобто товарів, що продаються за 

низькими цінами для залучення покупців і їх стимулювання купувати інші, 

дорожчі та прибуткові товари; 

- врахування стадій «життєвого циклу» [3, с. 84]. 

Важливий регулюючий чинник ціноутворення – державна політика, яка 

впливає на встановлення ціни продукції. Дана політика полягає в тому, щоб 

держава контролювала ріст цін та запобігала надмірному відсотку надбавки, 

що впливає на прибутковість виробників. Але при цьому держава повинна 

захищати вітчизняних товаровиробників, створюючи такі умови праці, які б 

призвели до беззбитковості підприємств, надавати їм пільги по відношенню 

до закордонних, які привозять дешевшу продукцію. В такому випадку слід 

піднімати мито та інші транспортні збори на товари, які в достатній кількості 

виготовляються вітчизняними виробниками, але в розумних межах, щоб 

захистити українські підприємства, та сприяти стимулюванню державних 

товаровиробників. 

Таким чином, ціноутворення  - це одна з найважливіших складових 

маркетингової діяльності будь-якого підприємства. Від того, наскільки 

грамотно і продумано побудовано ціноутворення, а отже, наскільки 

продумана цінова політика фірми, залежать її комерційні результати. 

Суть ціноутворення полягає в тому, щоб визначити, які ціни необхідно 

встановити на товари (послуги), щоб заволодіти частиною ринку, 

забезпечити конкурентоспроможність даного товару за ціновими 

показниками і визначити обсяг прибутку. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

  

Стратегія управління - це управління розвитком, основними складовими 

якого є формування бачення, виявлення цілей і завдань, визначення стратегії, 

розробка планів розвитку, установлення відповідного лідерства. Будь-яку 

організацію можна представити як сукупність кваліфікацій і компетентності, 

умінь та навичок. Вони повинні бути спрямовані на розвиток організації. У 

зв‘язку із цим міняється й зміст управлінської діяльності. Отже, вона 

меншою мірою спрямована на адміністрування й більшою мірою — на 

перетворення.      

Практично кожна організація займається яким-небудь видом 

довгострокового планування. У сьогоднішньому світі бізнесу, під 

довгостроковим плануванням зазвичай розуміють стратегічне планування. 

      Стратегічне планування — це вироблення стратегії за допомогою 

комплексу формалізованих процедур, які спрямовані на побудову як моделі 

майбутнього компанії, так і програми переходу з поточного стану до цієї 

моделі [3,с.61]. «Батьками» стратегічного планування були такі вчені як, 

Альфред  Д. Шендел, К. Хаттен, І. Ансофф та інші. 

І. Ансофф чітко розділив стратегічний менеджмент від довгострокового 

планування та оперативного. Це – не тільки деталізація плану і вибір 

напрямку планування, а перш за все вектор планування. Стратегічний 

менеджмент пропонує базувати вектор планування не з минулого в майбутнє, 

а із майбутнього в теперішнє  [1, c. 16]. 

Д. Шендел та К. Хаттен у своїх наукових працях стверджують, що 

стратегічне планування – це процес визначення й встановлення зв‘язку 

організації з її оточенням, що полягає в реалізації обраних цілей і в спробах 

досягти бажаного стану взаємин з оточенням за допомогою розподілу 

ресурсів, що дозволяє ефективно й результативно діяти організації і її 

підрозділам. [4,c.21]. 

У свою чергу, Н.В. Касьянова стверджує, що стратегія управління - це 

процес, за допомогою якого менеджери здійснюють довгострокове 

керівництво організацією, визначають специфічні цілі діяльності, 

розроблюють стратегії для досягнення цих цілей, враховуючи всі релевантні 

(найсуттєвіші) зовнішні та внутрішні умови, а також забезпечують виконання 

розроблених відповідних планів, постійно розвиваючись і змінюючись  

[2, c.23]. 

Слід зазначити, що ще й досі на багатьох підприємствах України у 

плануванні діяльності окремих виробничих підрозділів відсутня ув'язка із 
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загальною стратегією всього підприємства в цілому. Таким чином, 

планування йде, з одного боку, по старій доріжці, з іншого - кожний 

підрозділ намагається знайти свій бізнес. І виходить, що загальної стратегії 

розвитку немає, як немає і єдиного плану. Це спричиняє виникнення 

негативних наслідків, таких як заборгованність до бюджету та інш.  

Також дуже часто планові рішення ухвалюються тільки з урахуванням 

внутрішнього середовища і майже не враховується зовнішнє. При 

дослідженні ж зовнішнього середовища зазвичай виділяють два її рівня: 

народногосподарський та галузевий. До чинників народногосподарського 

рівня відноситься: політична стабільність, економічна політика держави, 

природне середовище та стан ресурсів, загальний стан економіки, соціальний 

розвиток суспільства та інш.; на галузевому рівні аналізується: попит на 

товари чи послуги, пропозиція товарів чи послуг, конкуренти та інш [5]. 

Таким чином, стратегічне планування – це наріжний камінь 

стратегічного управління, який є не тільки рішенням, а й процесом їх вибору. 

Мається на увазі вибір цілей  підприємства та методів їх досягнення, які 

орієнтовані на потреби й запити споживачів, що забезпечує необхідні 

стратегічні зміни на підприємстві. 
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ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

 

Місце та роль ціни в регулюванні економічних процесів на підприємстві 

та його взаємовідносин з іншими суб‘єктами ринку на всіх рівнях обумовлює 

необхідність розробки та обґрунтування дієвої цінової політики. Саме 

грамотні цінові рішення дозволяють роздрібним торговельним 

підприємствам завоювати споживача, створити їх позитивний імідж 

(відповідно, забезпечити певний обсяг реалізації та прибутку), отримати 

http://firearticles.com/strategichne-upravlinnya/104-teoretichni-aspekti-strategichnogo-planuvannya-na-pidpriyemstvax-ukrayini-xolodnij-g-o-seleznova-k-v.html
http://firearticles.com/strategichne-upravlinnya/104-teoretichni-aspekti-strategichnogo-planuvannya-na-pidpriyemstvax-ukrayini-xolodnij-g-o-seleznova-k-v.html
http://firearticles.com/strategichne-upravlinnya/104-teoretichni-aspekti-strategichnogo-planuvannya-na-pidpriyemstvax-ukrayini-xolodnij-g-o-seleznova-k-v.html
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переваги в конкурентній боротьбі та посилити свою ринкову позицію, 

поліпшити кінцеві фінансові результати та забезпечити фінансову 

стабільність.  

Теоретичні аспекти ціноутворення досліджували такі зарубіжні вчені:  

Б. Берман Б., Дж. Дейлі, Р. Дж. Долан, М. Леві, К. Маркс, А. Маршал,  

Т. Негл, Д. Ріккардо, Дж. Робіне, П. Самуельсон, Г. Саймон, Р. К. Холден,  

Е. Чемберлен та ін. В умовах економічної трансформації проблеми 

ціноутворення розглядалися в працях М. Артуса, В. Єсипова, Є. Іванова,  

В. Корінєва, В. Міщенка, П. Перерви, І. Салімжанова, В. Тарасевич,  

Е. Уткіна, Л. Шкварчука та ін. Проблемам формування цінової політики 

підприємств присвячено роботи С. Дугіної, І. Єрухумович, І. Ліпсица,  

Я. Литвиненка, А. Цацуліна й ін.  

Метою дослідження є обгрунтування основних аспектів ціноутворення в 

системі управління. 

Ціна – це складна економічна категорія , в якій фокусуються практично 

всі основні економічні відношення в суспільстві. Перед усім це відноситься 

до виробництва та реалізації продукції , формуванню її вартості, а також до 

створення, розподілу і використанню грошових коштів. 

Система ціноутворення – складний і динамічний багатофакторний  

процес, здатний підтримувати конкурентоспроможність підприємства, 

забезпечувати його платоспроможність та стійкість [2, с. 45].  

Цінову політику торговельного підприємства можна визначити як 

сукупність принципів, правил, підходів і методів: розробки концепції 

ціноутворення; визначення та обґрунтування торговельних надбавок, базових 

та кінцевих цін; формування інтегрованої системи цін; управління 

ціноутворенням, що відповідають місії підприємства та мають певну цільову 

спрямованість 
Основним законодавчим документом у сфері ціноутворення є Закон 

України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 р. № 5007. Він визначає 

основні засади цінової політики держави, регулює відносини, що виникають 

у процесі формування, встановлення та застосування цін, а також здійснення 

державного контролю та спостереження у сфері ціноутворення. Так, 

відповідно до цього закону, державна цінова політика, як частина соціальної і 

економічної політики держави, спрямована на розвиток національної 

економіки та підприємницької діяльності, протидії зловживанню 

монопольним становищем у сфері ціноутворення, розширення сфери 

застосування вільних цін, збалансованості ринку товарів і підвищення їх 

якості, соціальних і економічних гарантій населенню і виробникам у разі 

зростання цін тощо. 

Стратегічна мета управління ціноутворенням може бути реалізована 

різними шляхами, що визначає необхідність порівняльного стратегічного 

аналізу кожного із можливих довгострокових альтернативних цінових рішень 

за відповідними критеріями їх ефективності: визначення найбільш 

ефективного рівня цін реалізації кожним учасником каналу товароруху; 

визначення найбільш ефективної структури ціни для кінцевого споживача за 
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основними її елементами; визначення найбільш ефективних напрямів 

диференціації рівня та структури роздрібних цін в стратегічному періоді. 

Процес визначення і аналізу альтернативних довгострокових цінових рішень, 

а також вибору для реалізації найбільш ефективних із них виступає 

необхідною складовою стратегічного процесу в системі реалізації продукції 

підприємств харчової промисловості. 

Серед основних факторів, які потрібно враховувати при постановці 

завдань ціноутворення в рамках цінової політики, визначимо такі: місце і 

роль ціни в стратегії маркетингової діяльності фірми, рівень попиту, витрати 

виробництва, етап життєвого циклу товару, вплив посередницьких послуг, 

транспортні витрати, вибраний метод розрахунку ціни, наявність обмежень 

на встановлення ціни з боку держави тощо. Звичайно, ступінь впливу 

кожного з факторів щодо окремої фірми, товару, сегменту ринку буде різний. 

Поточне управління ціноутворенням на підприємствах спрямоване на 

розробку і реалізацію конкретних рішень тактичного характеру, що мають 

забезпечувати досягнення стратегічних цілей. Методологічні підходи до 

формування тактичних цінових рішень потребують в першу чергу уточнення 

відповідного понятійного апарату та визначення і систематизації методичних 

підходів до їх розробки. Одними із таких понять є тактика ціноутворення, яка 

визначається нами як процес розробки короткострокових цінових рішень, що 

спрямований на реалізацію стратегічних цілей і обраних видів стратегій 

ціноутворення підприємства, який здійснюється в поточному періоді часу з 

урахуванням змін умов його зовнішнього і внутрішнього середовища, та 

метод ціноутворення, який визначається як принциповий підхід до обрання 

засобів розрахунку окремих параметрів цін, що обирається конкретним 

підприємством для забезпечення реалізації його цілей і задач управління 

ціноутворенням і отримує своє втілення у відповідних розрахункових 

моделях [1].  

Систематизація методів ціноутворення підприємств створює умови до 

відповідного вдосконалення методичного інструментарію визначення рівня і 

структури цін реалізації за кожним із розглянутих методів. Такий 

методичний інструментарій характеризує систему відповідних 

розрахункових моделей, за якими в практичній діяльності підприємств 

визначаються певні елементи структури відпускних цін та їх рівень в цілому. 

Модель ціноутворення може характеризуватись як розрахунковий механізм 

визначення ціни в конкретному підприємстві із урахуванням його 

особливостей (тобто визначатись як «індивідуальна модель ціноутворення в 

конкретному підприємстві»), так і узагальнений розрахунковий механізм 

визначення ціни в певній групі однорідних підприємств (тобто визначатись 

як «загальна модель ціноутворення в певній однорідній групі підприємств») 

або ж як узагальнений розрахунковий механізм визначення ціни в певній 

сукупності підприємств, діяльність яких об‘єднується загальною метою 

ціноутворення [3, с. 78].  

Таким чином, цінова політика як засіб управлінської діяльності об‘єднує 

дві взаємодіючі частини. Це, з одного боку, самі ціни, їх види, структура, 
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величина, динаміка змінення, а з іншого - ціноутворення як процес 

формування цін на товари, установлення їх взаємозв‘язку за певними 

правилами, прийомами та методами. Процес формування цін є активною 

частиною цінової політики та визначає величину ціни. 
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ВЗАЄМЗВ'ЯЗОК ЕВОЛЮЦІЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ТА 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТОКУ СУСПІЛЬСТВА 

     

Внаслідок тривалого спостереження та порівнянь вчені виявили 

залежність між еволюцією організму людини та економічним станом 

суспільства. Сьогодні ця тема привертає увагу багатьох науковців, вчених та 

дослідників. 

Багато праць з усього світу торкаються даної теми. Зокрема, праці таких 

науковців як: Солонечний В., він досліджував зміни зовнішнього вигляду 

сучасної людини під впливом соціально-економічних процесів, Рижиков В.  

досліджував економічну культуру різних часів, Юхименко П. І.,              

Леоненко П. М., праці яких досліджували історію економіки. 

У даній роботі ми розглянемо основні етапи розвитку економіки та 

зміни в організмі людини, які цей процес супроводжують. Порівняємо, як це 

відбувалося мільйони років тому, та у наш час. 

Як відомо, реальна економіка виникла приблизно 10 тис. років тому, що 

припадає на період приручення перших тварин, перехід від 

привласнювальних форм господарювання до відтворювальних тощо. Можна 

зазначити, що рівень економічного розвитку будь-якого суспільства 

визначається господарською діяльність, яку веде населення, розвитком 

торгівлі, соціально-політичним станом, що в свою чергу має безпосередній 

вплив на організм людини, що проживала у той чи інший період історії. Дана 

залежність виникла внаслідок здатності організму людини пристосовуватися 

до різних умов життя,  видів праці  [1]. 

Взаємозв'язок між організмом людини та рівнем цивілізації можна 

спостерігати ще тисячі років тому, коли тіло людини зазнавало найбільшої 

трансформації. Змінилася форма щелепи, що супроводжувалося 

пристосуванням до нового виду їжі (м'яса), фаланги пальців набули 

http://www.rusnauka.com/
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
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сплющеної форми, щоб краще захвачувати різні предмети, збільшився розмір 

мозку людини, що дозволяло вирішувати проблеми, пов‘язані з необхідністю 

вижити тощо. 

У даній статті ми розглянемо як рівень економічного розвитку впливав 

на людину у різні часи: в античні, в період середньовіччя,  та як 

пристосовується організм людини до сучасних умов життя, в період 

стрімкого економічного розвитку. 

Починаючи з VI— II тис. до н. е. на території Євразії проходив процес 

грацилізації, тобто зменшення загальної масивності кістяка, нахилу лоба, 

вираженості надбрів'я, ширини обличчя тощо. На думку Г. Дебеця, він був 

пов'язаний зі змінами в господарській діяльності людей, передусім із 

поступовим переходом від мисливства, рибальства і збиральництва до 

землеробства. Останнє сприяло різкому збільшенню частки рослинної їжі в 

харчуванні. Це вплинуло на діяльність залоз внутрішньої секреції, 

викликавши значні зміни в темпах росту організму, строках статевого 

дозрівання і, як наслідок, — у морфологічній будові тіла людини [2]. 

Характеризуючи рівень економічного розвитку в античний період, 

можна зазначити, що було досягнуто високих показників розвитку 

виробництва й споживання матеріальних благ. Рівень споживання навіть у 

рабів був істотно вищий, ніж  у селян середньовіччя. 

Середня тривалість життя порівняно збільшився - 30—35 років, проте 

високими були дитяча і материнська смертність, смертність молодих людей 

під час воєн.  

 Господарство середньовічної Європи має яскраво виражений 

натуральний характер. І лише потреба в якісних товарах, насамперед у зброї 

та предметах розкоші, підтримує кволу торгівлю з економічно розвиненішим 

у цей період арабським світом. Ці самі причини штовхають західних 

європейців на хрестові походи. У часи раннього середньовіччя занепадають 

міста та ремесла, наука й культура. Погіршується структура 

харчування,підвищується антисанітарія. 

 Дана епоха характеризується зниженням середнього рівня знижується 

до 29—32 років, зростає дитяча смертність, у складі населення, різко 

погіршуються фізичні параметри дорослих: середній зріст (близько 1,5 м), 

вага (близько 45—50 кг) [4].  

В минулому столітті було помічено, що в різних місцях земної кулі 

протягом останнього тисячоліття відбулося значне збільшення показника 

голови, тобто заміна видовженої форми голови короткою. Цей процес  

спостерігався в багатьох країнах Європи — Франції, Німеччині, Австрії, 

Чехії, Польщі, Україні, а також на півдні Сибіру, в Японії тощо. Природа цих 

епохальних змін не зовсім зрозуміла. В. Бунак пов'язував їх зі змінами в 

темпах росту організму людини, зумовленими підвищенням загального рівня 

життя. 
Поліпшення соціально-економічних умов вплинуло на епохальну 

динаміку довжини тіла (зросту). Починаючи з другої половини XIX ст. 
майже повсюдно в Європі, СІЛА, Японії та інших регіонах вона повільно, але 
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невпинно зростала. Так, у Скандинавії за останнє століття довжина тіла 
збільшилась приблизно на 10 см. Ще інтенсивніше "підростала" людність 
Європи й С ША впродовж останніх десятиліть, коли значно посилилися 
процеси акселерації — прискореного фізичного, фізіологічного й психічного 
розвитку дітей і підлітків. Причиною цього є надлишок їжі та поживних 
речовин, які діти отримують сьогодні. Адже протягом багатьох століть їжа 
була справжньою розкішшю, ринок харчових продуктів є досить великим у 
наш час і зараз ми не стикаємось з браком їжі.  

З акселерацією пов'язують також подовження репродукційного періоду, 
збереження працездатності у більш зрілому віці, збільшення тривалості 
життя в економічно розвинутих країнах [2]. 

Наш організм продовжує зазнавати значних змін внаслідок 
економічного розвитку і сьогодні, про те вони не такі значні та помітні. 

Наприклад, науково-технічний прогрес позбавив людину важкої 
фізичної праці на виробництві та в господарській діяльності, а сидячий 
спосіб життя призвів до збільшення ваги.  

Більше уваги сьогодні приділяють винайденню та виробленню ліків від  
хвороб, виробництво лікарських препаратів та обладнання розвивається 
досить швидко. Можна зазначити, що багато людей сьогодні народжується з 
різними вадами, тоді як раніше існував природній відбір, і виживали 
найсильніші з кращими генами.  

Глобалізація та підвищена мобільність населення планети з новими 
транспортними технологіями поступово стирають кордони. Тому вчені 
припускають можливість, що у майбутньому люди еволюціонують у один 
етнічно однорідний вид зі змішаною культурою [3]. 

Про те яких змін зазнає тіло людини під дією економічного розвитку в 
майбутньому, можна тільки здогадуватися.  Антропологи і фізіологи давно 
помітили таку дивну особливість будови людського організму: потенційні 
можливості її мозку на багато порядків перевищують фізіологічні потреби. 
Схоже на те, що еволюція людини заздалегідь передбачила її майбутні 
потреби і наділила його таким "комп'ютером", основні вузли якого 
заблоковані і будуть задіяні потім. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, робимо висновок, що рівень розвитку 
суспільства впливав на людину ще за давніх часів, так само рівень розвитку 
економіки тісно пов'язаний з змінами в організму людини, іншими словами, 
він і стимулює ці зміни.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ 

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ З СИРОВИНОЮ 

 

В міжнародній практиці провідне місце займає здійснення 

зовнішньоторговельних операцій з сировиною. Адже купівля-продаж 

сировинних товарів тісно пов'язана з постачанням інших видів товарів, а  

також частиною комерційних операцій та складних видів 

зовнішньоекономічного співробітництва. Експорт сировинних товарів 

становить майже 20% світового експорту, а з урахуванням торгівлі 

напівфабрикатами — близько 40%. 

Питання організації зовнішньоторговельних операцій з сировиною 

висвітлено в працях  Булатової А. С., Прокушева Е. Ф., О. Беляєвої,  

Н.Є. Білинської, Ф.Ф. Бутинець та ін. Проте, в наукових дослідженнях 

приділяється недостатньо уваги пошуку і аналізу основних шляхів 

підвищення ефективності їх здіснення. 

Під зовнішньоторговельною операцією розуміється комплекс дій 

контрагентів, укладання, виконання торгової угоди економічного характеру. 

В зовнішньоекономічній діяльності до операцій з сировиною належать ті 

операції, в яких сировина є основним матеріалом. Водночас, операції з 

сировиною є досить складними та неоднозначними, що зумовлено порядком 

визнання права власності на сировину та вироблену з неї продукцію, а також 

наявністю різних видів таких операцій, шляхів реалізації готової продукції і 

способів розрахунку за переробку сировини.  

Визначення ефективності зовнішньоторговельних операцій з сировиною 

зумовлює ступінь зацікавленості підприємства у виході на світовий ринок, 

дає змогу обґрунтувати окремі пропозиції щодо закупівлі та продажу певних 

товарів. 

Визначення економічної ефективності здійснюється за такими   

принципами: 

        1) найповніший облік усіх складових витрат і результатів. Неповний 

облік витрат та отриманих результатів може спотворити висновки про оцінку 

ефективності того чи іншого рішення; 

        2) необхідність порівняння з базовим варіантом. За базовий варіант може 

бути прийнятий стан справ до прийняття рішення. Неправильний вибір бази 

порівняння може призвести до спотворення оцінок; 

        3) приведення витрат і результатів до однієї бази зіставлення; 

        4) приведення різних за часом витрат і результатів до одного моменту 

часу; 

        5) наявність достовірності інформації, системи збору та аналізу    

інформації [1, с. 260]. 
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 Конкретний розрахунок показників ефективності буде залежати, 
насамперед, від виду зовнішньоторговельної операції, її мети, умов та інших 
особливостей і конкретної угоди у межах ЗЕД, здійснюваної на        
підприємстві. 

На ефективність зовнішньоторговельних операцій можуть впливати 
наступні фактори:  

- митні платежі; 
- схема митного оформлення;  
- транспортування; 
- нетарифні обмеження; 
- маркетинг; 
- безпека; 
- ризики [2, с. 345]. 
Всі ці фактори та ризики можуть бути мінімізовані за допомогою 

логістики та системного підходу.  
 Для досягнення найбільшого економічного ефекту від здійснення 

зовнішньоторговельних операцій слід розвивати виробництво експортної 
продукції, яка дозволяє одержати найбільшу валютну виручку на одиницю 
витрат, та імпортувати ті товари, власне виробництво яких викликало б 
найбільші затрати на одиницю вкладених валютних коштів. 

 Щодо державного регулювання слід зазначити, що незважаючи на 
зростаючі темпи рівня використання операцій з сировиною в господарській 
діяльності українських підприємств, законодавче регулювання щодо таких 
операцій здійснюється лише у зовнішньоекономічній діяльності. Тобто у 
вітчизняному законодавстві відсутній належний рівень регламентації 
порядку здійснення операцій з  сировиною саме між резидентами України 
[3].  

 Таким чином, для підвищення ефективності здійснення 
зовніньоторговельних операцій з сировиною слід розвивати виробництво 
експортної продукції. Значну увагу підприємству потрібно концентрувати на 
актуальних для себе чинників, що  впливають на підвищення ефективності 
організації зовнішньоторговельних операцій. Необхідно здійснювати 
систематичний пошук шляхів скорочення витрат, підвищення прибутковості 
та збільшення позитивного економічного ефекту від здійснення 
зовнішньоторговельних операцій з сировиною, а також комплексно 
впроваджувати заходи, що сприятимуть підвищенню ефективності 
організації зовніньоторговельних операцій. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Сучасна система поглядів на управління сформувалася під дією 

об'єктивних змін у світовому суспільному розвитку. Відбувається визнання 

соціальної відповідальності менеджменту і бізнесу як перед суспільством, 

так і перед людьми, працюючими в організації.  

В даний час кожне підприємство відчуває помітні впливи динамічно- 

мінливого зовнішнього середовища. Ці дії можуть носити різний характер: 

конкуренти почали виробляти ту ж саму послугу за новою технологією з 

меншими витратами; з'явилася нова послуга, що забезпечує у споживача 

більший попит; змінився курс валют; інфляція знецінила весь отриманий 

прибуток; облікова ставка відсотка раптово підвищилася і т. д. В таких 

умовах необхідно засобами управління забезпечити гнучкість організації, її 

адаптивність і ефективну пристосованість. 

На ефективність сучасного виробництва значною мірою 

впливає щільність потоку винаходів нових продуктів і нових технологій.  

В цих умовах починають по-новому діяти комерційні підприємства, державні 

і громадські установи та організації, змінюється їх менеджмент. Менеджмент 

стає все в більшій мірі інноваційним, він орієнтується на управління 

нововведеннями, а також на власний саморозвиток: щороку виникають і 

поширюються нові підходи, нові технології менеджменту, у той час як старі 

частково забуваються, а частково стають загальною рутинною практикою. 

Інноваційна діяльність (діяльність із питань нововведень підприємства) 

дійсно задає динаміку і темпи розвитку підприємству, сприяє його активній 

позиції на ринку попиту і пропозицій, ставить завдання проблемного 

характеру. 

Тенденції розвитку світової економіки свідчать, що все сходиться в 

кінцевому підсумку до необхідності інтенсивного вдосконалення управління 

створенням і впровадженням науково-технічних інновацій з урахуванням 

екологічних пріоритетів, розвитку інноваційного менеджменту. Орієнтир на 

наукоємні виробництва демонструють усі розвинені країни. Тому функціям 

інноваційного менеджменту надається пріоритетне значення в конкретних 

технологічних, виробничих і організаційних системах підприємств, фірм, 

корпорацій. 

Тенденція розвитку менеджменту свідчить, що нарощується значення та 

обсяг управлінської праці. У промислово розвинених країнах зростання 

витрат на управління впливає на збільшення ефективності виробництва не як 

стримувальний, а як прискорювальний чинник. 

Загальною тенденцією розвитку менеджменту сьогодні стало поширення 

концепцій, методів і моделей управління, які довели свою ефективність в 
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комерційних організаціях, на некомерційні організації. Так, наприклад, 

маркетингові підходи до управління поширюються на діяльність 

громадських організацій, адміністрацій міст і районів (так званий 

регіональний маркетинг). У діяльності багатьох некомерційних організацій з 

успіхом застосовуються елементи бізнес-планування. Групи якості, які 

спочатку виникли на великих промислових підприємствах, проникають в 

діяльність органів державного управління, освітніх, медичних та інших 

установ. Методи управління культурою організації, відпрацьовуються в 

комерційних фірмах, постійно знаходять своє застосування в некомерційних 

організаціях. 

Ще однією фундаментальною тенденцією розвитку сучасного 

менеджменту є розширення об'єктів менеджменту в зв'язку з тим, що сучасні 

теорія та практика виходять із розширеного уявлення про суть підприємства і 

про його межі. Сучасне уявлення про підприємство об'єднує технологічні та 

ментальні чинники, а також такі явища, як культура підприємства, його 

інститути, когнітивна система, події, досвід інших людей і компаній. Все це в 

сучасній практиці діяльності підприємств стає об'єктом менеджменту. 

Іншими словами, менеджмент включає в себе не тільки управління 

виробничими процесами, але і цілеспрямоване формування і розвиток 

культури підприємства, розвиток всередині організації таких інститутів, як 

довіра і творча атмосфера продуктивної групової роботи, розвиток 

організаційних зв'язків усередині організації і за її межами, розвиток 

інноваційної спроможності мікроколективів, використання досвіду інших 

організацій, тобто межі традиційного менеджменту розширюються. 

Важливою тенденцією інноваційного менеджменту є реальна 

децентралізації управлінських функцій системи управління. На вищих рівнях 

переважає розв'язання завдання стратегічного значення. Децентралізується й 

інноваційна діяльність — вона стає предметом інноваційної активності 

бізнесменів зі своїм інноваційним менеджментом. Це підвищує адаптивні 

якості систем управління, їхню ефективність. 

Набуває прискорення тенденція екологізації промисловості, 

інвестиційної діяльності, науки і знань, мислення людей, тобто всього життя 

людини. Це пов'язано з формуванням і поширенням поняття "якість життя" в 

розвинених країнах та "екологічна безпека" в інших країнах. 

Така тенденція ставить перед управлінським персоналом нові завдання, 

цілі, проблеми "зеленої" модернізації виробництва, для розв'язання яких 

потрібно розширити функції інноваційної діяльності. 

Основними найважливішими характеристиками інновацій є новітність 

(науково-технічний аспект), екологічність (природоохоронний аспект) і 

комерційний успіх (економічний або ринковий аспект). Новітність може бути 

управлінською, технологічною, економічною, екологічною. 
Усі ці характеристики взаємопов'язані. Завдання інноваційного 

менеджменту — зробити таку взаємопов'язаність і взаємозалежність 
системною, щоб науково-технічний аспект став економічно вигідним, коли 
нововведення перетворюється на новий або поліпшений екологічно чистий 
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продукт, на який є попит, а виробництво його не завдає шкоди 
навколишньому природному середовищу; цим і підвищується "якість життя" 
людини. 

Можна зробити загальний висновок: аналіз наведених прикладів 
показує, що нові тенденції в розвитку менеджменту розкривають виключно 
широкий спектр інноваційних рішень оптимізації функціонування 
організації. Менеджмент стрімко розвивається, відкриваючи нові можливості 
перед підприємствами та установами, удосконалюючи набуті знання та 
вводячи інноваційні рішення.  
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сучасна економічна ситуація в країні, конкуренція між підприємствами, 

що зростає, вимагає постійного пошуку нових методів організації ефективної 
діяльності підприємств. При цьому головним у планувальній діяльності стає 
не стільки визначення необхідних обсягів випуску продукції, скільки потреби 
споживачів. На перший план виходить стратегічне планування як метод, який 
повинен забезпечити виживання підприємства в постійно змінюваних умовах 
зовнішнього середовища і жорсткої конкуренції. 

Тенденції до загальноекономічної стабілізації, насичення вітчизняних 
ринків товарами, інтеграція економіки України до вимог ЄС і, як наслідок, 
загострення конкуренції обумовлюють необхідність впровадження 
комплексного стратегічного управління і, у першу чергу, його головної 
складової – формування і реалізації стратегії досягнення конкурентних 
переваг підприємства. 

У той же час, недостатня теоретична розробленість складної проблеми 
формування і реалізації таких стратегій на вітчизняному ринку, відсутність 
науково-обґрунтованих і апробованих рекомендацій щодо бізнес-
моделювання вітчизняних підприємств в умовах конкурентного середовища 
обумовлюють необхідність розробки теоретико-методичних положень та 
практичних рекомендацій щодо формування та реалізації стратегії 
досягнення конкурентних переваг підприємства.  

https://studme.com.ua/107809106498/menedzhment/tendentsii_razvitiya_sovremennogo_menedzhmenta.htm
https://studme.com.ua/107809106498/menedzhment/tendentsii_razvitiya_sovremennogo_menedzhmenta.htm
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На важливості стратегічного планування наголошують дедалі більше 

теоретиків та практиків менеджменту, що доводить актуальність дослідження 

цього питання. Лише адекватний, для стратегічного планування діяльності 

підприємств, інструментарій забезпечить правильний та обгрунтований вибір 

стратегій за чітко визначеними критеріями [3, с.4]. 

Теорія та практика стратегічного менеджменту обґрунтувала наявність 

широкого кола моделей стратегічного управління та планування, в яких 

залежно від особливостей середовища та окремих підприємств, реалізовані 

основні принципи, інструменти та елементи. У свою чергу, це свідчить про 

відсутність однозначного підходу серед науковців до формування та 

реалізації стратегій і, зокрема, стратегії досягнення конкурентних переваг на 

підприємствах. 

Стадії формування стратегії є уніфікованими для конкретного суб‘єкта 

управління. Розбіжності, що існують у поглядах деяких вчених і практиків, 

стосуються здебільшого послідовності здійснення окремих стадій та їхнього 

змісту. Даною проблематикою займалися науковці та дослідники, такі як  

І. Ансофф, Л.В. Балабанова, Л.Д. Забродська, Г.І. Кіндрацька, О.І. Ковтун, 

А.П. Міщенко,  В.Д. Нємцов, А.М. Ніколаєва, Г.В. Осовська, В.В. Холод,  

З.Є. Шершньова та інші. Але в їхпідходах до процесу стратегічного 

планування недостатньо уваги приділяється процесу визначення, формування 

та підтримки конкурентних переваг підприємства, тобто формуванню 

відповідної стратегії планування. Дані моделі носять узагальнений характер 

та не враховують вибір оптимальної стратегії за кожною стратегічною зоною 

господарювання підприємства з урахуванням його конкурентних переваг на 

різних рівнях конкурентного поля, не мають комплексного скоординованого 

підходу до розробки стратегій на усіх рівнях управління.  

Н.Т. Мала вказує на те, що стратегічне планування на підприємстві 

передбачає  [1, с.47]:  

- формулювання стратегії розвитку організації з урахуванням як 

внутрішніх, так і зовнішніх факторів впливу;  

- мінімізацію ризиків діяльності підприємства;  

- виконання планово-економічних розрахунків;  

- пошук шляхів адаптації підприємства до змін у ринковому середовищі.  

М. Мескон та інші науковці вважають, що процес стратегічного 

управління має складатися з дев'яти етапів:  

- вибору місії підприємства;  

- формулювання цілей підприємства; 

- аналізу зовнішнього середовища;  

- управлінського обстеження внутрішніх сильних і слабких сторін; 

- аналізу стратегічних альтернатив;  

- вибору стратегії;  

- реалізації стратегії; 

- управління і планування, реалізації і контролю реалізації стратегічного 

плану;  

- оцінки стратегії [1, с.47].  
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О. Віханський пропонує розглядати процес стратегічного планування як 

динамічну сукупність п'яти взаємозалежних управлінських процесів:  

- аналізу середовища;  

- визначення місії і цілей; 

-  вибору стратегії;  

- виконання стратегії;  

- оцінки і контролю виконання [2].   

Вітчизняний дослідник А.П. Міщенко [2] пропонує такі кроки 

стратегічного управління:  

- після аналізу господарських тенденцій, проблем, інвентаризації 

можливостей та оцінки компетенції з підвищення ефективності бізнесу, а 

також аналізу зовнішнього середовища і формулювання місії та цілей 

визначається стратегічна проблема і потреба у стратегічних діях;  

- аналізуються стратегічні альтернативи, на основі яких можна вирішити 

стратегічну проблему, визначається їхня ефективність;  

- аналіз стратегічних альтернатив дозволяє вибрати одну (або кілька) 

стратегію, яка відповідає цільовим настановам системи управління;  

- формується стратегічний план, що звичайно складається з програм, 

проектів, бюджетів і організаційно-технологічних та контрольних заходів; 

 - проводиться оцінка відповідності обраної стратегії структурі 

управління організацією й організаційній культурі;  

- обрана стратегія є основою для подальших оперативних заходів щодо її 

реалізації. 

Отже, можна зробити висновок, що автори по-різному трактують процес 

стратегічного управління. Доцільність його впровадження в практику 

вітчизняних підприємств обумовлюється тим, що стратегія, відображаючи 

систему цінностей, поглядів вищого керівництва підприємства, його бачення 

майбутнього, допомагає зорієнтувати персонал у потрібному напрямку; дає 

змогу забезпечити аналіз середовища підприємства, визначає 

обмеженняфункціонування будь-якого господарюючого суб‘єкта на ринку. 

Лише успішне оволодіння методами і підходами сучасного 

стратегічного менеджменту з урахуванням ризику появи кризових ситуацій 

та його успішне впровадження дасть змогу підприємствам функціонувати 

стабільно та забезпечить перспективи щодо їхнього зростання. 
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Динамічний розвиток сільськогосподарських секторів економіки таких 

світових гігантів, як США та ЄС, можна також пов'язати з розвиненою 
структурою ф'ючерсних торгів. Виходить, що у виграші від проведення 
операцій з цими похідними залишаються усі суб'єкти сільськогосподарського 
ринку, включаючи виробників, переробників, трейдерів, що в сукупності 
впливає на їх стійке положення в світовій торгівлі сільгосппродукцією. 

 Не секрет, що економіка України залежить тільки від однієї галузі. 
Нашій країні пощастило на унікальні природно-кліматичні ресурси і 
геополітичне положення, що сприяють розвитку аграрного сектору. Сучасне 
вітчизняне сільське господарство - це аграрний бізнес сучасними 
технологіями, які на сьогодні значно вищі ніж, наприклад, у металургії чи в 
вугільній галузі. Створення великих холдингів за рахунок іноземних 
інвестицій дозволило галузь сільського господарства вивести на перше місце 
у економіці України - 20-23% ВВП, 13,6 млрд. валютних надходжень 
минулого року (у металургії було 17,2 млрд.). У Західній Європі ВВП 
аграрного виробництва в середньому складає від 1,5 до 3 відсотків і його 
роль полягає в забезпеченні продуктами харчування і забезпеченні 
продовольчої безпеки. Всі інші галузі промисловості можуть працювати на 
те, щоб підтримати аграрне виробництво з метою, щоб не було надмірної 
інфляції, збільшення вартості продуктів харчування, щоб їх було достатньо і 
потрібної якості [1]. 

 У нас протилежна ситуація, при якій не промисловість підтримує 
аграрне виробництво, а навпаки – аграрне виробництво тягне за собою інші 
галузі економіки. Україна на даному етапі залишається сировинною 
державою [1] . 

Як показують дослідження, реалізація сільгосппродукції через біржовий 
ринок в Україні становить менше 1% від загальної кількості угод, тоді як, 
приміром, у США цей показник перевищує 90%. У всьому світі біржова 
торгівля є запорукою прозорого та цивілізованого ринку. Торгівля 
сільгосппродукцією через біржі не тільки забезпечує вільний рух товарів і 
послуг, але і сприяє обмеження монополізації та цінової дискримінації при 
здійсненні угод. Однак відсутність прозорих і ефективних механізмів 
ціноутворення на вітчизняному біржовому аграрному ринку стає серйозним 
бар'єром для організації конкурентної торгівлі та цінової стабілізації ринку. 
На думку експертів, недостатньо висока ефективність біржової торгівлі в 
Україні на сучасному етапі обумовлена, насамперед, незацікавленістю самих 
сільськогосподарських виробників у реалізації продукції таким шляхом і 
відсутністю ефективного державного контролю, а також недосконалістю 
нормативно-правового забезпечення діяльності бірж. 
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 Важливим чинником щодо ф'ючерсної торгівлі в Україні є те, що на 

прозорому ринку щорічно будуть активи підприємств у формі зобов'язань з 

виробництва і постачання сільгосппродукції. Якщо через прозорий 

організований ринок буде продаватися не менше трьох четвертих всього 

виробленого зерна та насіння соняшнику, то з гарантованим строкових 

біржових інструментів (форвардами, ф'ючерсами, опціонами) проходитиме 

до 26 млн. тонн зерна на суму приблизно 9 млрд. грн. А це гарантовані 

надходження до бюджету, значне спрощення механізмів кредитування тощо 

[2]. 

 Другим важливим фактором на користь ф'ючерсної торгівлі є те, що в 

Україні формується інтегрований ринок такої важливої продукції, як 

пшениця, ячмінь, кукурудза, насіння соняшнику. На сформованому 

інтегрованому ринку України буде забезпечено автоматичну корельованість з 

цінами на світових ринках сільгосппродукції, тобто Україна буде мати 

найбільш вигідну ціну на свою стратегічну сільгосппродукцію [3]. 

 Третім важливим фактором на користь ф'ючерсної торгівлі є 

формування прозорого ринку і насичення його біржовими інструментами 

(ф'ючерсами, форвардами, опціонами), які забезпечать: 

 - гарантовані замовлення по продажу для виробників і трейдерів; 

 - гарантовані замовлення по закупівлі для переробників і трейдерів; 

 - прогнози ціни на сільгосппродукцію на термін до півроку; 

 - зниження ризику від ринкових коливань цін; 

 - гарантії при виконанні біржових контрактів; 

 - механізми гарантованого повернення кредитів виробникам 

сільгосппродукції; 

 - вихід на світові біржові ринки сільгосппродукції строкових контрактів 

з українськими специфікаціями товарів. 

 Четвертим і, напевно, найважливішим фактором на користь ф'ючерсної 

торгівлі є те, що у всіх виробничих регіонах працюють 11 товарних бірж, 

об'єднаних у Національну асоціацію бірж України (НАБУ), які забезпечують 

95% біржового обороту сільгосппродукції в Україні [2]. На цих біржах 

торгівля сільгосппродукцією у цілому проходить на умовах спот, але ці біржі 

мають певну інфраструктуру, кваліфікованих працівників, членів бірж і 

брокерів з числа виробників, переробників і трейдерів. Біржі мають 

об'єднаний інформаційний центр НАБУ. Просування біржових ф'ючерсних 

майданчиків до учасників ринку сільгосппродукції, використання 

інфраструктури діючих товарних бірж - це запорука успіху становлення 

ф'ючерсного ринку в Україні. 

 Чинники, які стримують впровадження ф'ючерсної торгівлі в Україні: 

 - в Україні в майбутньому потрібно буде відмовитися від регулювання 

цін на сільгосппродукцію шляхом проведення інтервенцій через біржі або 

звести застосування таких коштів до мінімуму. Це положення повинно бути 

внесено у відповідний законодавчий акт; 

 - має місце втручання держави та місцевих адміністрацій в торгівлю 

сільгосппродукцією. 
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Потрібно, щоб на строк впровадження ф'ючерсної торгівлі доступ 
адміністрацій до торгівлі біржовими товарами був припинений, і це 
необхідно затвердити в постанові Кабінету Міністрів України; 

 - торгові витрати на ринку зерна (транспортування, складування, 
завантаження, оформлення необхідних документів) на даний момент дуже 
високі. У процесі впровадження ф'ючерсної торгівлі ці витрати потрібно 
також мінімізувати відповідними діями з боку держави; 

 - система стандартизації якості сільгосппродукції зараз не відповідає 
стандартам світового ринку. 

Україні потрібен негайний перехід на світові стандарти якості 
сільгосппродукції; 

 - в Україні відсутнє відпрацьоване законодавство з ф'ючерсної біржової 
торгівлі. 

Міжнародна асоціація свопів і дилерів (International Swaps and 
Derivatives Association) констатує, що в останні роки більше як 90% з 500 
найбільших компаній світу використовують похідні інструменти/ деривативи 
(біржові, небіржові) для ефективного управління та хеджування своїх 
ризиків. На світовому біржовому ринку переважає торгівля ф‘ючерсами і 
опціонами (більше 70%). 

Ф‘ючерси, відповідно, на 95% застосовуються у стратегії хеджування. 
Аналіз світового обігу біржових інструментів на 84% найбільших біржах 
вказує про збереження тенденцій домінування ф‘ючерсів[3]. Структура 
системи ф'ючерсної торгівлі в Україні обумовлює включення на першому 
етапі регіональних біржових ф'ючерсних майданчиків, тому доцільною є 
організація біржових торгів на основі електронної торгової платформи. Це 
дасть можливість за єдиними правилами одночасно проводити біржові торги 
на декількох біржових майданчиках за участю брокерів, які перебувають на 
біржових майданчиках або за віддаленими біржовими терміналами. 

Аналізуючи рівень відповідності аграрного ринку України умовам 
розвитку ф‘ючерсної торгівлі, його законодавчо-правового забезпечення дає 
підстави стверджувати, що перш ніж запроваджувати торгівлю ф‘ючерсними 
контрактами необхідно оновити діючі та розробити нові закони, що 
регулювали б розвиток ринку, створити ефективну клірингову систему та 
організацію з нагляду за дотриманням правил торгівлі, а також сприяти 
залученню вільного капіталу для проведення спекулятивних операцій. Отже, 
впровадження ф‘ючерсного ринку це – процес доволі тривалий і потребує 
значних ресурсів, торгівля ф‘ючерсними контрактами буде можливою лише 
при створенні всіх необхідних умов. 
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УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Стратегія – довгостроковий, якісно визначений напрям розвитку 
організації, спрямований на закріплення її ринкових позицій, задоволення 
потреб споживачів та досягнення поставлених цілей, основним завданням 
якого є забезпечення впровадження інновацій та змін в організації шляхом 
розподілу ресурсів, адаптації до зовнішнього середовища, внутрішньої 
координації та передбачення майбутніх змін у діяльності 

Процес вибору стратегії проходить за допомогою аналізу усіх сторін 
економічної діяльності підприємства, ринку на перспективу (аналіз попиту і 
пропозиції), можливостей організації, бюджетно-податкової політики, впливу 
господарських тенденцій на економіку підприємства. 

Усі відомі на сьогодні стратегії підприємств можна об'єднати у певні 
групи, але слід зауважувати, що будь-яка стратегія, обрана конкретним 
підприємством, завжди має індивідуальний характер, бо вона формується і 
впроваджується під впливом багатьох чинників. Незважаючи на те, що двох 
абсолютно однакових стратегій не може бути, у менеджменті підприємства 
часто визначають загальні стратегії. 

Добре продумане стратегічне бачення готує підприємство до 
майбутнього, дає змогу правильно вибрати довгострокові напрями розвитку 
та визначає наміри вищого керівництва стати на конкретні ділові позиції. 
Розробка стратегії є однією з важливих функцій менеджменту підприємства  

Ефективність управління підприємством сьогодні залежить від того, 
наскільки добре менеджери розробляють і виконують стратегію. Деякі 
менеджери розробляють сильні стратегії, але не можуть перетворити їх у 
практику. Інші - створюють посередні стратегії, але блискуче здійснюють їх. 
Для того щоб підприємство досягло максимальних успіхів, менеджери 
повинні - поєднувати добру розробку стратегії з вдалим її здійсненням. Якщо 
стратегія дає фірмі переваги перед конкурентами, її краще тримати в секреті. 
Є два підходи: одні - за чітке формулювання стратегії, інші - проти. 

Концепція стратегії розвитку фірми має визначальне значення для 
утримання або завоювання позиції фірми в галузі, ринкової поведінки і сфери 
інтересів бізнесу. Крім цього, стратегія - це основа для прийняття важливих 
рішень у веденні бізнесу, наприклад: вибір споживчих груп або окремих 
споживачів для задоволення їхніх потреб; вибір найбільш ефективних з 
урахуванням ресурсів та витрат технологій і виробничих процесів; 
визначення оптимальних обсягів виробництва і місця розташування 
підприємств; спроби добитися вищої конкурентоспроможності; 
використання нових ринкових альтернатив тощо. Поняття стратегії 
підприємства виникло і закріпилося завдяки об'єктивному процесу суттєвої 
зміни зовнішнього середовища діяльності комерційних структур, що й 
привело до необхідності моделювання майбутнього розвитку бізнесу з 
урахуванням прогнозованих соціально-економічних змін. 
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Визначення конкретного варіанта стратегії розвитку підприємницької 
діяльності та засобів його реалізації - досить складна проблема наукового 
прогнозування. Вона органічно пов'язана з пошуком нових імпульсів 
активізації технологічного оновлення та розвитку, з особливостями 
внутрішніх накопичень і залученням зовнішніх засобів для інвестицій та 
інновацій у виробничий процес. 

Поряд із вибором конкретної стратегії розвитку сьогодні 
найважливішого значення набуває вміння підприємств пристосовуватися до 
технологічних, кон'юнктурних та інших змін. При цьому підприємство може 
вибрати один із чотирьох варіантів поведінки:пасивне очікування; активне 
очікування, тобто готовність кваліфіковано (ефективно) зустріти зміни; 
підготовка до змін та стимулювання бажаних змін. Найкращий варіант 
полягає у попередженні змін та стимулюванні їх за допомогою інновацій. 
Таким чином, у змінюваному світі підприємству, щоб гнучко та вчасно 
реагувати, зберігаючи при цьому свій курс, не обійтися без технологічного, 
економічного і соціального прогнозування. 

Майбутня конкурентоспроможність підприємств багато в чому залежить 
від правильно виробленої ними стратегії розвитку. 

Якщо виходити з того, що розвиток підприємства є результатом 
реалізації стратегії, то розробці стратегії має передувати аналіз можливих 
форм його розвитку. Це дасть змогу правильно скласти алгоритм розвитку. 

Впровадження будь-якої нової стратегії на фірмі несе певний ризик. 
Вибір стратегії концентрації не є виключенням. Підприємство по-перше, 
відчуватиме небезпеку через те, що конкуренти можуть знайти ефективні 
шляхи, які дозволять їм обійти компанію на її вузькому цільовому ринку. По-
друге, потенціал переваг і потреб присутніх в ніші покупців може зрушитися 
убік тих властивостей, які користуються попитом на всьому ринку. 
Пом'якшення відмінностей між сегментами ринку знижує бар'єри навколо 
ніші даної компанії і, таким чином, сприяє впровадженню конкурентів, що 
працюють в суміжних нішах. І по-третє, цільовий сегмент може стати 
настільки привабливим, що дуже швидко буде затоплений конкурентами, які 
прагнуть до завоювання його прибутків. 

Отже, підприємства, що використовують стратегію концентрації мають 
переваги, завдяки тому що виробники товарів для продавців, що мають 
торгову марку, знижують свої витрати на маркетинг, розподіл і рекламу, 
концентруючись на прямих продажах роздрібним продавцям і торговельним 
мережам.  
Список використаних джерел: 

1. Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління 
розвитком підприємства / Уолш К. – К.: Всеувито; Наук. думка, 2001. – 367 с. 

2. Теорія стратегій підприємства. Сучасний стан та перспективи 
розвитку: монографія / А.Наливайко. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с. 

3. Стратегічне управління: навч. посібник / В.М. Порохня,  
Т.О. Безземельна, Т.А. Кравченко. – К.: Центр учбової літератури, 2012. –  
224 с. 

4. Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, 
механізм, моделі: монографія / О.В. Раєвнєва. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. 
– 496 с. 



111 

Косолапова Ольга 

Науковий керівник: Балдинюк А.Г., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Стратегічні можливості і забезпечення стійкого розвитку підприємства в 

умовах жорсткої конкуренції значною мірою визначаються здатністю 

формування стратегії розвитку персоналу. Як підкреслюють зарубіжні 

спеціалісти з менеджменту, діяльність підприємств, які мають конкурентні 

переваги, переважно залежить від людського фактору. Ключове значення, яке 

надається проблемі управління персоналом в теорії і практиці зарубіжного 

менеджменту, а саме американського, німецького, японського, є визнанням 

того факту, що саме це направлення є фундаментом успіху підприємства в 

інших аспектах його діяльності. 
Зарубіжний досвід стратегічного управління персоналом досліджується 

у роботах таких вчених, як В. Абрамов, Д. Богиня, М. Виноградський,                        

І. Гіленко, А. Гриценко, В. Данюк, Т. Деткевич, О. Дубілет, О. Єськов,                      

В. Іванкевич, В. Лагутін, Є. Лібанова, В. Мандебура, В. Савельєв, Ф. Хміль, 

Б. Холод, В. Чернов та ін. 

Метою даного дослідження є аналіз зарубіжного досвіду стратегічного 

управління персоналом на підприємствах. 

Підбір працівників є важливим та необхідним складником ефективної 

системи управління персоналом підприємницької установи. Успішному 

проведенню підбору персоналу має сприяти добірка інформаційно-

роз'яснювальних матеріалів фахівців. Ефективне оцінювання персоналу має 

дуже велике значення, надаючи собою основу для багатьох процедур: 

прийому на роботу, внутрішні переміщення, висунення на підвищення, 

винагороду, моральне стимулювання тощо [ 1, с. 55]. 

Для умов економіки України стратегія управління персоналом є 

ключовою функціональною стратегією організації стає однією з головних не 

стільки через логіку планованого стратегічного розвитку, але все частіше як 

єдиний реально можливий стратегічний фактор. Розробка кадрових стратегій 

підприємства полягає у визначенні довгострокового напрямку розвитку 

певних систем управління персоналом, які спрямовані на досягнення цілей, 

обумовлених кадровою політикою підприємства в тій чи іншій країні [ 2, с. 

367]. 

Враховуючи те, що власний досвід здійснення державної кадрової 

політики на підприємствах не відповідає сучасним умовам, особливого 

значення набуває вивчення й вміле використання міжнародного досвіду. 

У практиці управління персоналом в останні роки чітко 

прослідковується переплітання різних його моделей: американської, 

японської і європейської. 
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Для визначення характерних особливостей кожної з основних 

зарубіжних моделей кадрової політики у якості прикладу оберемо досвід 

трьох провідних транснаціональних корпорацій Starbucks, Sharp і LEGO 

Group, що охоплюють різні сектори економіки та є типовими 

представниками зазначених моделей. 

Американська компанія Starbucks вважає, що люди – це головний актив 

компанії, на який необхідно робити акцент так, як тільки відмінний персонал 

може завоювати лояльність клієнтів. Дана компанія наймає в середньому 200 

чоловік на день. Загальна кількість персоналу складає 140 тис. чоловік [5]. 

Відношення керівництва компанії Starbucks до свого персоналу є 

основним ключем до успішного розвитку бізнесу. Політика цієї компанії 

спрямована на те, щоб максимально показати цінність кожного 

співробітника. Керівництво компанії Starbucks витрачає на розвиток 

персоналу значні кошти. Оскільки стратегія компанії побудована на 

розумінні того, що від кожного співробітника, що працює в Starbucks, 

залежить успіх компанії в цілому. Необхідно відмітити, що керівникам 

підприємств в Україні варто звернути увагу на ті аспекти, які виділяє 

компанія Starbucks при управлінні персоналом. Одним з таких аспектів є 

акцентування уваги на цінності кожного працівника. Співробітник має 

відчувати, що він являється частиною одного великого колективу та 

усвідомлювати, що від вкладених ним зусиль залежить успіх всієї компанії. 

Наступним прикладом компанії, що ефективно застосовує політику 

стратегічного управління персоналом є Sharp Corporation. По всьому світу в 

корпорації SHARP працює 58 400 чоловік. Як глобальна корпорація, що 

прагне розширити свій бізнес на ринках світу Sharp систематично сприяє 

розвитку людських ресурсів. Кадрова політика компанії містить наступні 

програми розвитку персоналу [4]: 

- GATE – підготовка персоналу для поточних зарубіжних відряджень; 

        - G-BANK – підготовка персоналу для поточних зарубіжних відряджень 

протягом трьох років; 

        - GRID – для підготовки молодих людей, що займатимуть ключові 

посади у майбутньому та будуть забезпечувати розвиток компанії за 

кордоном; 

        - GOAL – для навчання працівників Sharp іноземній мові. 

Цікавим є досвід компанії Sharp щодо розробки програм із 

збалансування робочого та особистого часу. Так, у компанії діють програми, 

згідно яких працівники можуть використовувати графік скороченого 

робочого часу до моменту досягнення їх дітьми віку 6 років або отримувати 

відпустку для догляду за членом родини, що потребує допомоги. 

Проаналізувавши японську модель кадрової політики, ми вважаємо, що 

вітчизняним підприємствам слід приділити увагу такому важливому аспекту, 

як забезпечення гідних умов праці для власного персоналу. Вдалим є 

застосування програми з збалансування робочого та особистого часу. Така 

програма дозволяє працівникам використовувати індивідуальний графік 

роботи при наявності пільг. 
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Представником європейської моделі кадрової політики є компанія LEGO 

Group. LEGO Group – третій у світі виробник у сфері ігрової індустрії, а її 

персонал нараховує понад 10 000 працівників [3]. Кадрова політика компанії 

містить програми щодо постійної оцінки показників та причин плинності 

кадрів, моніторингу рівня кваліфікації персоналу, навчання працівників, у 

тому числі знанням суміжних сфер діяльності. Інформування персоналу 

LEGO Group здійснюється через програму електронного навчання, яка 

включає комплекс відеоматеріалів і текстових елементів. Всі працівники 

LEGO Group незалежно від країни, у якій вони працюють мають оперативний 

доступ до цієї програми, яка отримала дуже високі оцінки від персоналу 

компанії. Підприємствам в нашій країні також необхідно впровадити 

інформативні та тренінгові програми. Це обумовлено тим, що використання 

таких програм є досить зручним і їхнє впровадження є сучасним методом для 

досягнення успіху. 

Таким чином, для умов України формування стратегії розвитку 

персоналу стає головним не стільки через логіку стратегічного розвитку, а як 

єдиний реально можливий стратегічний фактор. Іншими словами, значущі 

стратегічні зміни на різних рівнях управління, у тому числі і на рівні 

окремого підприємства, можна здійснити тільки за допомогою людського 

фактору. Фахівці з менеджменту стверджують, що єдиною значущою 

конкурентною перевагою для будь якого підприємства на початку ХХ1 ст. 

стають його людські ресурси. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО 

  ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ   

 

Ще 20 років тому туристичного ринку в Україні майже не було, а 

сьогодні він вважається одним з найбільш перспективних напрямків 

соціально-економічного розвитку як країни в цілому, так і її регіонів і міст 

зокрема. На сьогоднішній день частка туризму налічує приблизно 10% 

світового валового національного продукту (ВНП), 11% світових споживчих 

витрат, 5% загальних податкових надходжень, 7% обсягу інвестицій і третю 

частину світової торгівлі послугами. 

Що стосується безпосередньо України, від функціонування 

туристичного ринку залежить життєдіяльність приблизно 40 галузей 

економіки країни, а також 10-15% її населення. Таким чином, туризм 

відноситься до найбільш ефективних індустріальних комплексів, якими не 

варто нехтувати, особливо при вирішенні проблем виходу економіки країни з 

кризи за рахунок її структурної перебудови [1, с.27-30]. 

Також, важливо зазначити, що туризм є одним з небагатьох сфер 

діяльності, де залучення нових технологій не призводить до скорочення 

числа працівників. Витрати на формування одного робочого місця в цій сфері 

в 20 разів менше, ніж в промисловості, а обертаність інвестиційного капіталу, 

в порівнянні з іншими галузями господарства, в 4 рази вище.  

На даний момент в туристичній сфері України зайнято близько 10% 

населення. За підрахунками фахівців, частка туризму у ВВП України менше 

2%, а в розвинених країнах світу цей показник досягає 5-8%, (в деяких 

державах навіть 50%). Частка доходів від туристичної галузі, наприклад, в 

Швеції, вже перевищує частку в ВВП автомобільної промисловості. 

Досягнення сприятливого соціально-економічного впливу туризму на 

суспільство є важливою стратегічною метою як розвинених держав, так і 

країн, що розвиваються.  

Актуальним і перспективним є подальше вивчення міжнародного 

досвіду управління в сфері туризму, дослідження ролі недержавного сектора, 

питань сталого розвитку та механізмів стимулювання інноваційно-

інвестиційної діяльності в сфері туризму в контексті глобального розвитку 

сучасності. 

Збільшити економічні вигоди від туризму можна різними методами, які 

вбудовуються в процес державного управління, що дозволяє уникнути 

багатьох проблем. Одним з таких методів є зміцнення зв'язків між туризмом 

та іншими секторами економіки [3]․ 
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На даний момент в туристичної сфери України є тільки два шляхи до 
подальшого ходу подій. Саме зараз відбувається той переломний момент, від 
якого залежить її майбутнє: чи стане вона вагомим джерелом надходжень до 
державного бюджету або залишиться на тому ж рівні. Все це обумовлюється 
тими орієнтирами, які будуть покладені в основу політики розвитку туризму    
[4]. 

Я вважаю, що виникає альтернатива: робити акцент на іноземного 
споживача чи відновлювати внутрішній туристичний процес. Так чи інакше, 
в обох випадках вкрай необхідно негайне зміна вітчизняного ринку 
туристичних послуг згідно з міжнародними вимогами. 

Постановка питання досить умовна, проте на рівні смислового 
обгрунтування програм на найближче майбутнє експерти радять віддавати 
перевагу другому варіанту. Це не означає ігнорувати міжнародної туризм, 
але особливу увагу варто акцентувати на тому, щоб розвиватися за рахунок 
власних споживачів, а вже потім, маючи відповідну базу, прагнути 
вдосконалити досягнення на світовому рівні. 

Розвиток туризму в Україні особливо важливо, оскільки саме завдяки 
цій сфері можна поліпшити соціально-економічну ситуацію в країні. З огляду 
на це, держава повинна сприяти міжнародному співробітництву і створенню 
економічних і організаційно-правових основ становлення туризму як 
прибуткової галузі економіки України. 

На думку різних аналітиків, в основі розвитку міжнародного туризму 
лежати наступні чинники: 

- економічне зростання й соціальний прогрес призвели до розширення 
ділових поїздок й поїздок із пізнавальними цілями; 

-  вдосконалення всіх видів транспорту ; 
- збільшення числа найманих робітників й службовців в розвинених 

країнах та підвищення їхнього матеріального й культурного рівнів [5]. 
Дані з статистичного бюлетеня «Туризм в Україні» показують, що за 

останні роки спостерігається стабільне зростання кількості іноземних 
туристів, Україна займає 22-е місце в рейтингу кращих туристичних країн 
світу [6]. 

Провідні українські та зарубіжні вчені вважають, що в основі розвитку 
туризму лежить економічний та соціальний прогрес. Аналізуючі стан та 
перспективи розвитку сучасного міжнародного туризму можна виділити 
довготривалі чинники, що впливають на нього. А саме: економічні, науково-
технічний прогрес, демографічні, соціальні, культурні, міжнародні. Ці 
постійно діючі чинники в певний період можуть посилюватися або 
послаблюватися різноманітними менш масштабними і короткочасними 
кон'юнктурними змінами. При цьому розвиток світового туризму показує, що 
для сучасного етапу характерно швидке відновлення його обсягів в 
несприятливій обстановці [7]. 

Україна має всі умови для розвитку туристичної діяльності: географічне 
положення,рельєф, кліматичні умови, багатий природний потенціал, 
історико-культурний та туристично-рекреаційний потенціали. Це є 
позитивними умовами для успішного розвитку туристичної сфери, що, в 
свою чергу, призведе до таких позитивних зрушень: 
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- економічне зростання; 

- забезпечення новими робочими місцями; 

- територіальний та інфраструктурний розвиток; 

- розвиток міжнародних зв‘язків; 

- розвиток готельного-ресторанного бізнесу; 

- задоволення культурних потреб іноземних громадян та національних 

туристів; 

- створення сприятливих умов для збільшення доходів сільського 

населення України завдяки розвитку сільського туризму та ін [8, с.45-48]. 

Отож, аналіз стану сучасного міжнародного туризму дав можливість 

встановити, що сьогодні туризм є однією з найбільших та динамічних 

галузей економіки, яка активно розвивається, має позитивну динаміку. Але 

для свого подальшого розвитку потребує державної підтримки, спрощення 

туристських формальностей, здійснення комплексних робіт по поліпшенню 

матеріальної бази туризму, підготовки висококваліфікованих кадрів для 

сфери туризму, максимального використовування інформаційних та 

комунікаційних технологій, проведення великомасштабних рекламних 

кампаній.  
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 

Використання інформаційних систем відіграє важливу роль в процесі 

управління підприємством. Досвід відомих компаній показує, що ефективне 

управління підприємством неможливе без управління її інформаційною 

діяльністю та всім нагромадженням корпоративної інформації. Використання 

інформаційних систем в управлінні підприємством здійснюється з метою 

ефективної та швидкої комп‘ютерної обробки інформаційних потоків, а 

також зберігання великих обсягів економічно важливої інформації та 

передачі її на будь-які відстані в мінімальні терміни. Тобто основним 

завданням є оптимізація функціонування організації на основі застосування 

інформаційних систем [1, c. 23]. 

Тема є актуальною тому, що на сьогодні всі організації відчувають 

нагальну потребу в розширенні своїх можливостей обробки та збору 

інформації за допомогою інформаційних технологій, насамперед, для 

своєчасності вироблення оперативних управлінських рішень, а також 

надання інформації зовнішнім користувачам. У зв‘язку з цим автоматизація 

обробки інформації за допомогою інформаційних систем стає об‘єктивною 

економічною необхідністю. Використання інформаційних систем в аналізі 

фінансово-господарської діяльності дає можливість підприємству отримання 

ринкових переваг, знижує фінансовий ризик, ефективно підтримує прийняття 

рішень. 

Проблеми щодо використання інформаційних систем в управлінні 

організаціями привернули увагу багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених: 

Барановськоі Т.П., Козирєва А.А., Лепейко Т.І., Мельник Л.Г., Пушкаря О.І., 

Уткіна В.Б., Хамера М., Чампі Дж., Щедріна А.Н. тощо. Їх дослідження 

зробили вагомий внесок у розвиток сучасних інформаційних систем в 

управлінні організаціями, але разом з тим окремі питання потребують 

поглибленого вивчення та подальшого розвитку. 

З долученням України до світової економічної системи прискорились 

процеси впровадження в усі сфери соціально-економічного життя 

суспільства останніх досягнень інформатизації. 

Інформатизація - це сукупність взаємопов‘язаних правових, політичних, 

соціально-економічних, науково-технічних та виробничих процесів, які 

спрямовані на задоволення інформаційних потреб окремих громадян і 

суспільства в цілому, і які використовують для цього сучасні інформаційні 

технології та інформаційні системи. 

Для того, щоб ефективно впровадити інформаційні технології на сучасне 

підприємство потрібно розробити необхідний механізм, який дасть 



118 

можливість зменшити час, мінімізувати ризики та підвищити ефективність 

діяльності підприємства в цілому від впровадження ІТ. Щоб побудувати 

основу механізму впровадження ІТ на підприємствах необхідно враховувати 

вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на підприємство. Використання 

інформаційних технологій в управлінні господарськими процесами 

підприємств дає можливість впроваджувати найбільш сучасні і прогресивні 

управлінські концепції, головна риса яких - ефективне використання ресурсів 

й орієнтація на інтереси клієнтів [2, c. 35]. 

До основних переваг використання інформаційних технологій в 

управлінні підприємством можна віднести: 

- підвищення ступеня керованості; 

- зниження впливу людського фактора; 

- скорочення паперової роботи; 

- підвищення оперативності й достовірності інформації; 

- зниження витрат; 

- оптимізація обліку та контролю; 

- забезпечення прозорості інформації для інвесторів; 

- можливість збільшення частки ринку. 

В залежності від рівня менеджменту (оперативний, тактичний, 

стратегічний) менеджеру доводиться приймати управлінські рішення в 

умовах різного ступеня невизначеності. При цьому часто доводиться 

вирішувати задачі типу «що, якщо…?». Використання досягнень 

інформаційних систем дозволяє змоделювати результати прийняття різних 

варіантів управлінських рішень та вибрати оптимальний варіант. У цьому 

полягає одна з головних переваг інформаційних технологій над методом 

спроб і помилок при управлінні лише на основі досвіду. Однак, спектр 

впливу ІС менеджменту на діяльність підприємства значно ширша. 

Інформаційні системи і технології дають можливість оптимізувати і 

раціоналізувати управлінські функції за рахунок застосування сучасних 

засобів отримання, опрацювання та передавання інформації. 

Лепейко Т.І. пише, що для ефективного застосування інформаційних 

технологій підприємства повинні дотримуватись принципів систематизації 

інформаційних потоків: забезпечення повноти й достовірності обліку всіх 

сторін господарської діяльності; мінімізація інформаційного шуму й 

обмеження інформаційного надлишку тільки вимогами надійності; 

забезпечення безперервного зв‘язку між зовнішньою і внутрішньою 

інформацією та прийняття рішень на всіх рівнях ієрархії управління [3, c. 52]. 

Таким чином підсумувавши викладений матеріал можна зробити 

наступний висновок, длля того, щоб свідомо використовувати сучасні 

інформаційні технології, потрібно передусім розуміти проблеми, для 

розв‘язання яких вони були створені, знати архітектуру та організаційні 

процеси, що забезпечують їх функціонування. Менеджерам в умовах 

сьогодення необхідно поєднувати комп‘ютерну грамотність з розумінням 

управлінських, організаційних та економічних процесів. 
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Отже, роль інформаційних технологій в управлінні підприємством 
безперечно велика. Використання сучасних програмних продуктів - шлях до 
ефективної діяльності підприємства та підвищення його 
конкурентоспроможності. На сьогодні, в умовах жорсткої конкурентної 
боротьби, використання інструментів інформатизації (інформаційних систем 
та технологій) сприяє підвищенню рівня рентабельності сучасного 
підприємства, що значною мірою впливає на покращення розвитку малого та 
середнього бізнесу та національної економіки в цілому. 
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КАЙДЗЕН – СЕКРЕТ УСПІХУ ЯПОНСЬКОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ 

 
Японія – країна, що у післявоєнні роки мала лише розруху і знищену 

економіку. Маючи обмежену територію та ресурси, країна змогла досягти 
висот на світовому рівні, завдяки грамотній організації роботи своїх людей та 
розумного використання ресурсів. Японська модель менеджменту відома на 
увесь світ, а основою її є кайдзен.  

Кайдзен – японська філософія, яка за декілька десятиліть підняла з руїн 
повоєнну економіку країни. Слово «кайдзен» в перекладі означає постійне 
поліпшення – себе як особистості і професіонала, робочого місця, процесу 
виробництва, менеджменту, відносин зі споживачами, і взагалі, всього 
навколо [1]. 

Кайдзен зародився у Японії завдяки американському вченому Вільяму 
Едвардсу Демінгу, який приїздив туди аби поділитися досвідом щодо якості 
продукту. 

Термін «кайдзен» як напрямок менеджменту став широко відомий в 
1986 році, після публікації книги Масаакі Імаі «Кайдзен: ключ до успіху 
японських компаній». Тоді весь світ дізнався, що таке кайдзен і що саме йому 
Японія зобов'язана своїм успіхом [1]. 
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В основі стратегії кайдзен лежить розуміння того, що якщо фірма прагне 

залишитися в бізнесі і отримувати прибуток, її менеджмент повинен 

направити свої зусилля на задоволення і обслуговування споживача. Кайдзен 

– це стратегія вдосконалення, орієнтована на споживача. Вона виходить з 

того, що будь-які дії компанії повинні, в кінцевому рахунку, вести до 

задоволення покупця [3]. 

Основними методами кайдзен є  5 ключових елементів, «5 S»: 

1) Seiri – акуратність; 

2) Seiton – порядок; 

3) Seiso – чистота; 

4) Seiketsu – стандартизованість; 

5) Shitsuke – дисципліна [2]. 

Японські підходи в управлінні виробництвом і персоналом сильно 

відрізняються від Західних. У Японії вони стоять на першому місці, тоді як 

Західні керівники компаній орієнтуються на продукт та результат. 

Основні принципи кайдзен: 

1. Споживачі – усі зусилля компанії спрямовані на те, щоб він отримав 

якісний продукт за доступною ціною, особливо важливим є зворотній 

зв‘язок. 

2. Співробітники – кайдзен створює таку атмосферу в компанії, що вони 

самі зацікавлені в тому, щоб виробляти якісну і конкурентоспроможну 

продукцію. 

3. Менеджмент – японські менеджери володіють досвідом, знаннями, 

вмінням знаходити виходи зі складних ситуацій, вони близькі зі своїми 

підлеглими, багато часу проводять на виробництві. 

4. Орієнтація на процес, а не на результат – проводиться постійне 

поліпшення процесів виробництва та управління, що приводить до 

покращення результатів компанії, Західні ж компанії орієнтовані на 

отримання результату будь-якою ціною. 

5. Поступовий розвиток та інновації – японські компанії беруть до уваги 

навіть незначні покращення технології виробництва, що дає змогу на довше 

зберегти його продуктивність. 

6. Якість – японці давно зрозуміли, що легше з самого початку 

виробництва закласти у продукт якість, ніж потім витрачати час та ресурси 

на перевірку готової продукції на брак. 

7. Наступний процес – це споживач – процес виробництва розбивається 

на ланки і кайдзен передбачає бачення кожної наступної ланки як уже 

кінцевого споживача, це забезпечує відсутність дефектів у детелях та 

неточної, неперевіреної інформації. 

Крім задоволення споживача методика кайдзен дозволяє: 

- підвищити якість продукції і одночасно знизити ціну; 

- збільшити прибуток компанії; 

- мотивувати персонал і використовувати на максимум його потенціал; 

- зберігати конкурентоспроможність на ринку десятиліттями; 

- раціонально використовувати обмежені і дорогі ресурси [1]. 
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Отже, кайдзен – причина японського економічного дива. Завдяки 
раціональному використанню ресурсів, оптимізації робочих місць, контролю 
за якістю продукції, можливості висловлення новаторських думок, Японія і 
стала однією з провідних краї світу за рівнем розвитку економіки. Японське 
походження кайдзену хоч і має свій вплив на ефективність його 
впровадження, але іншим країнам не слід цього боятися. Виробництво 
товарів та послуг має світовий характер, тому важливий будь-який досвід, 
яким би не було його походження. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Сучасні умови ринкової економіки зумовлюють потребу в розробленні 
принципово нових підходів до управління персоналом з усвідомленням того, 
що головним резервом підприємства є працівники, а за його межами – 
споживачі продукції, якість і конкурентоспроможність якої забезпечує 
персонал. Технології, на яких базується система управління персоналом, 
потребують постійного оновлення та уточнення, оскільки ринкове 
середовище функціонування національних підприємств постійно змінюється, 
тому з метою побудови високоефективної системи управління персоналом 
необхідно дослідити суть та значення принципів формування відповідної 
системи в нових умовах ринку.  

В інформаційному суспільстві та в умовах розвитку економіки знань 
зростає роль людини у системі виробництва, тому персонал став не тільки 
стратегічним ресурсом, а й чинником формування конкурентних переваг 
підприємства, тому є одним з об'єктів управління. Сутність управління 
персоналом полягає у процесі впливу на працівників шляхом застосування 
кадрових технологій із метою реалізації цілей організації. Сучасні системи 
управління на більшості підприємств характеризуються активним 
використанням нових підходів, урахуванням зовнішніх і внутрішніх 
чинників, стратегічною спрямованістю. Її завданням є створення необхідних 
та максимально комфортних умов для формування та реалізації потужного 
трудового потенціалу, який за кількісними та якісними характеристиками має 
відповідати потребам та цілям підприємства. 

https://worksection.com/blog/kaizen.html
https://lifehacker.ru/2013/01/27/kaizen/
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Швидке впровадження нових технологій, нових форм організацій 

виробництва, скорочення і навіть зникнення окремих підприємств, 

виникнення нових сфер зайнятості, комп'ютери, електронне спілкування та 

Інтернет змінюють способи ведення бізнесу і взаємодію людей у процесі 

управління персоналом на підприємстві. Обґрунтування необхідності 

розвитку даної системи дає поштовх для застосування на сучасних 

підприємствах побудови нових інноваційних технологій та методів 

використання трудових ресурсів. 

Система управління персоналом на сучасному підприємстві незалежно 

від форми власності є наймогутнішим інструментом забезпечення 

конкурентоздатності й розвитку, тому виникає необхідність у розробці та 

підвищенні ефективності новітньої системи управління персоналом з 

урахуванням вимог ринкової економіки. 

Сучасна система управління персоналом, яка склалась на провідних 

вітчизняних підприємствах під впливом запровадження прогресивних 

зарубіжних технологій управління персоналом та використання власного 

досвіду, включає такі підсистеми: аналіз та планування персоналу; підбір та 

наймання персоналу; оцінювання персоналу; організація навчання та 

підвищення кваліфікації персоналу; атестація і ротація кадрів; управління 

оплатою праці; мотивація персоналу; облік співробітників підприємства; 

організація трудових відносин на підприємстві; створення умов праці; 

соціальний розвиток; кадрова безпека [1]. 

Досвід ефективного господарювання підтверджує винятково важливу 

роль персоналу, від кількісної та якісної збалансованості та рівня 

використання якого значною мірою залежать не тільки високі кінцеві 

показники господарської діяльності, досягнуті конкурентні переваги у 

операційній діяльності, організації та управлінні, а й можливості 

забезпечення сталого та конкурентоспроможного розвитку підприємства. 

Постійна змінність зовнішнього та внутрішнього середовища 

господарювання викликає потребу перманентної адаптації і актуалізує 

необхідність впровадження інноваційних технологій до формування, 

використання і управління персоналом підприємства.  

На основі узагальнення наукових джерел та аналітичних матеріалів [1, 2] 

виявлено, що до найбільш вагомих чинників, які впливають на діяльність 

підприємств та процеси управління персоналом у сучасному бізнес-

середовищі, належать:  

- нестабільна ситуація на національних, регіональних, ринках;  

- інформатизація, поширення цифрових технологій;  

- швидке застарівання знань, технологій;  

- зростання інтенсивності міграційних процесів;  

- зростаюча індивідуалізація, формування індивідуалізованого 

суспільства;  

- постійна потреба у функціональній і чисельній адаптації персоналу до 

вимог операційної системи. 
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Інноваційні структури вимагають від працівника наявності внутрішньої 

потреби у творчості, особливої гнучкості мислення, самореалізації у рамках 

конкретної соціальної системи, ефективної системи сприйняття рішень. 

Новий стан, ситуація вимагають вміння поєднувати природні та набуті якості 

людини з вимогами оточуючого середовища, змушують його шукати 

нетрадиційні технології вирішення завдань. Сучасні підприємства у своїй 

діяльності орієнтуються в першу чергу на висококваліфіковану робочу силу, 

а особистість новатора-менеджера є центральною ланкою досягнення успіху.  

Сучасна спрямованість інновацій в управлінні персоналом пов‘язана з 

вирішенням таких завдань:  

- поліпшення якості трудового життя;  

- стимулювання креативних ідей;  

- лояльність персоналу, згуртованість колективу;  

- зростання рівня продуктивності праці;  

- ефективне навчання і розвиток персоналу;  

- звільнення менеджерів від рутинних функцій, краще використання 

майстерності і здібностей працівників;  

- забезпечення балансу інтересів компанії та співробітника;  

- створення творчого середовища;  

- підвищення адаптивності персоналу до нововведень.  

Загалом впровадження інноваційних підходів в системі кадрового 

менеджменту повинне бути спрямоване на високий рівень реалізації 

нововведень, розвиток творчих здібностей працівників та підвищення 

ефективності роботи підприємства. 

Важливим інноваційним напрямом управління персоналом в сучасних 

умовах є ефективне використання соціальних мереж. Раціонально 

сформована внутрішня корпоративна мережа може не тільки успішно 

виконувати функції оперативного інформування персоналу, організації 

зворотного зв‘язку зі співробітниками, створення додаткових можливостей 

для навчання та адаптації персоналу, а і стати інструментом формування 

корпоративної культури [3]. 

Таким чином інновації у сфері управління персоналом та його трудовим 

потенціалом у сучасних умовах, на нашу думку, зорієнтовані на вирішення 

таких завдань як підвищення продуктивності і якості праці; поліпшення 

якості трудового життя; організація постійного розвитку персоналу; 

закріплення кадрів та згуртування трудових колективів; підвищення 

результативності роботи кадрових служб. Конкретний набір інновацій у 

кадровій сфері для кожного підприємства є індивідуальним і визначається 

загальною стратегією, фінансовими можливостями і пріоритетами обраного 

варіанту кадрової політики. 
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

В ринковій економіці трудовий потенціал є основою ефективної 
діяльності та конкурентоспроможності підприємства на ринку. Тому 
дослідження ефективності використання трудового потенціалу підприємства 
має неабияке значення на сучасному етапі розвитку економічних відносин.  

На нашу думку, термін «трудовий потенціал підприємства» можна 
трактувати як наявні та перспективні можливості трудового колективу 
підприємства, кількісно і якісно задовольняти потреби підприємства та 
реалізовувати його цілі найефективнішим чином за наявності відповідного 
ресурсного забезпечення. Як складову трудового потенціалу підприємства 
доцільно буде розглядати трудовий потенціал працівника, який у складі 
трудового колективу даватиме позитивний результат. Крім того потрібно 
враховувати особливості сфери діяльності підприємства під час визначення 
складових його трудового потенціалу. 

Варто зазначити, що сьогодні вітчизняні підприємства практично не 
займаються дослідженням станом трудового потенціалу, а особливо над 
процесами його формування та використання. Значне зменшення обсягів 
виробництва продукції, збільшення неплатежів, невиплати заробітної плати 
та її низький рівень значною мірою обумовлюють погіршення професійно- 
кваліфікаційного рівня працівників, їхнього морального, мотиваційного й 
творчого потенціалів, що, в свою чергу, негативно впливає на рівень 
продуктивності праці і загалом на ефективність діяльності підприємства. 

Трудовий потенціал і механізм його формування може розглядатися як 
соціально-економічна,  так і обліково-статична категорія. Він 
характеризується кількісними та якісними факторами.  

До кількісних факторів належать чисельність працездатного населення, 
чисельність безробітних, структура зайнятості, статево-вікова структура, 
кількість робочого часу, відпрацьованого працездатним населенням, рівень 
народжуваності. 
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До якісних факторів можна віднести загальноосвітній та професійно-

кваліфікаційний рівень, рівень культури, моральна зрілість, трудова міграція, 

трудова активність, схильність носіїв праці до мобільності. На розвиток і 

формування трудового потенціалу впливають: індивідуальні, суспільні і 

виробничі чинники. Розглянемо кожен із цих чинників, які впливають на 

розвиток трудового потенціалу суспільства.  

До індивідуальних чинників відносять:  

1. Професійні: рівень освіти, кваліфікація.  

2. Фізіологічні: вік, стан здоров‘я, особисті і моральні якості людини.  

До суспільних чинників відносять:  

1. Територіальні: природно-кліматичні умови, рівень безробіття, 

диференціація доходів, мобільність населення.  

2. Соціально-економічні: обсяг виробництва, ВВП на душу населення, 

демографічна ситуація, прожитковий мінімум, рівень розвитку сфери освіти.  

До виробничих чинників відносять:  

1. Технічні та технологічні: складність праці, технологічна оснащеність 

робочого місця, рівень використання науково-технічних досягнень.  

2. Структурно-організаційні: умови праці, режим праці, рівень 

використання виробничих сил і розвитку виробничих відносин.  

3. Соціально-психологічні: правовий захист, моральний клімат у 

колективі, перспективи просування по службі, моральне та матеріальне 

стимулювання [1, 2]. 

Сьогодні в Україні спостерігаються небезпечні процеси зниження 

кількісних та якісних характеристик трудового потенціалу, деформація 

попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці, знизився рівень якості 

освіти та охорони здоров‘я, відбуваються вкрай небезпечні процеси 

депопуляції української нації. 

Однією з основних причин, які стримують розвиток трудового 

потенціалу в Україні, є демографічна криза. Відбувається звуження 

демографічної бази відтворення трудового потенціалу через низький рівень 

народжуваності, високий рівень смертності, трудову еміграцію 

працездатного населення, скорочення тривалості життя, погіршення вікової 

структури, що приводить до щорічного зниження рівня трудового потенціалу 

та скорочення трудових ресурсів. Система вищої освіти, в результаті 

постійних імітаційних реформ, посиленої комерціалізації та відсутності 

системи прогнозування потреби у фахівцях різних галузей економіки, не 

забезпечує відповідності підготовки кадрів суспільним потребам. 

Низький рівень заробітної плати для представників робочих професій, 

можливість отримувати великі доходи без належних трудових зусиль для 

окремих категорій населення, необґрунтована диференціація в рівні 

заробітної плати та недопустимий і нічим не мотивований багатократний 

розрив в доходах між окремими верствами населення, криміналізація 

суспільства, привели до знецінення якісної та добросовісної праці.  

Сьогодні зростає тенденція нестачі якісних трудових ресурсів у 

більшості регіонів України: вже понад 27,6% промислових і 59,8% сільсько- 
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господарських підприємств відчувають гостру недостачу кваліфікованих 

робочих кадрів. Необхідні термінові радикальні зміни у демографічній, 

соціальній, міграційній політиці держави, а також в освітній сфері, сфері 

охорони здоров‘я та врахування економічних факторів відтворення робочої 

сили, оскільки це є одним з головних завдань забезпечення соціально-

економічної безпеки держави [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що суспільство зацікавлене в 

максимальній питомій вазі трудового потенціалу, задіяного в суспільно 

корисній праці, адже це збільшує національний дохід країни і валовий 

внутрішній продукт, що в результаті дає можливість підвищити якість життя 

населення.  

Соціальна сутність трудового потенціалу суспільства полягає в тому що 

він дає можливість визначити своє місце в суспільно корисній праці як 

окремим особам, так і різним соціальним групам населення. Так населення 

має змогу самостверджуватися та забезпечувати собі законне джерело 

доходів. Трудовий потенціал, як складне структурне соціально-економічне 

утворення, складається з таких елементів як кадровий, професійний, 

кваліфікаційний та організаційний.  

Кадрова складова полягає у притаманності працівника високого рівня 

професійних знань, навичок та умінь, які обумовлюють її професійну 

компетентність. Професійна складова характеризується здатністю 

пристосовуватись до впливу науково-технічного прогресу, що є причиною 

появи нових професій, ускладнення та підвищення функціонального змісту 

трудових операцій. Кваліфікаційна складова сприяє якісним змінам у 

трудовому потенціалі за допомогою підвищення кваліфікації та навчання. 

Організаційна складова визначає ефективність функціонування трудового 

колективу та кожного працівника окремо. Вплив на цю складову 

здійснюється на рівні підприємства загалом за допомогою організації 

управління менеджерів всіх ланок.  

Такий поділ має неабсолютний характер, а умовний, він призначений 

для чіткішого визначення ступеня цілеспрямованого впливу на ту чи іншу 

групу факторів, що формує складові трудового потенціалу підприємства. 

Вивчаючи дані чинники, що впливають на трудовий потенціал можна 

визначити загальні тенденції формування ринку праці, розкрити характер 

впливу на умови відтворення населення, на пропозицію робочої сили на 

ринку праці, визначити структуру, масштаби безробіття і рівень зайнятості. 
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TIME-MANAGEMENT: ЯК ВСТИГНУТИ ВСЕ 

 

Що таке «time-management»? 

«Тime-management» - спосіб планування часу на конкретні види 

діяльності. Управління часом для сучасної людини - центральне поняття 

будь-якої системи особистої ефективності та продуктивності. Це процес 

організації та планування розподілу часу між конкретними видами 

діяльності. Вміле керування часом дає змогу працювати ефективніше для 

того, щоб виконати більшу ділянку роботи за менший час, навіть коли є 

високий тиск та обмежений час. Відсутність можливості керувати своїм 

часом знижує ефективність та викликає стрес.[1] 

Ми всі маємо 24 години на добу, однак деякі люди досягають набагато 

кращого результату, ніж інші. Відповідь криється у своєчасному управлінні 

своїм часом. 

Витрачаючи свій день на повсякденні страви, часто досягається менше, 

аніж очікувалося, тому що розділяється увага між багатьма різними 

завданнями. Правильне управління часом дає змогу працювати ефективніше: 

ви отримуєте більше результату за менший час. 

Неможливість ефективно керувати своїм часом може мати деякі 

небажані наслідки: 

–  пропущені терміни; 

–  неефективний робочий рух; 

–  низька якість роботи; 

–  незадовільна професійна репутація та затримка кар'єри; 

–  вищий рівень стресу. 

Ми можемо керувати своїм життям тільки тоді, коли можемо управляти 

вільним часом. Спочатку це здається занадто складно для тих, хто раніше 

ніколи не замислювався над цінністю кожної хвилини. Але необхідно 

спробувати, бо результат того вартий. [3] 

Поради з управління часом. 

Порада №1. Створити перевірку часу. 

Необхідно простежити, де проводите час протягом усього дня. Часто 

існує велика невідповідність між суб'єктивним часом і реальністю. 

Порада № 2. Перед зустрічами визначте бажані результати. 
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Перед початком зустрічей майте на увазі чітке її призначення витратити 
менше часу, повернувшись до роботи, як тільки отримаєте бажаний 
результат. 

Порада №3. Плануйте свій тиждень у неділю. 
Складений план на тиждень допоможе вам сфокусуватися на 

пріоритетах. Ви зможете легко перейти від безтурботних вихідних днів до 
продуктивного ранку понеділка. 

Порада № 4. Створити щоденний план. 
Використовуйте перші 30 хвилин свого дня, щоб створити щоденний 

список справ, який підходить для вашого тижневого плану. 
Порада № 5. Виконуйте найважливіші  завдання вранці. 
Більшість з нас вважає нашу першу годину роботи найбільш 

продуктивною - тож переконайтеся, що використовуєте її розумно!  
Порада № 6. Не чекайте натхнення - зробіть це зараз. 
Зверніть увагу на думки та почуття, які виникають під час роботи, та не 

дозволяйте їм управляти вашими діями. Підтвердьте свої емоції та сум'яття і 
відпустіть їх.  

Порада № 7. Сформуйте розклад перерв між справами. 
Відомо, що мозок людини може фокусуватися лише протягом 90 хвилин 

за раз. Отже, заплануйте перерву щонайменше кожні 90 хвилин, щоб 
уникнути зниження ефективності справ та підтримувати високу 
продуктивність протягом усього дня. 

Порада № 8. Складіть свій розклад часу релаксації. 
Саме час вийти з колеса хом'яка, спокійно провести деякий час та 

вимкнути свій "робочий мозок". Викроївши час на творчі процеси, будете 
приємно здивовані позитивними наслідками.  

Порада №9. Навчитися говорити «ні». 
Ваш час дорогоцінний. Не витрачайте його на людей і проекти, які не 

відповідають вашим завданням і цілям. 
Порада №10. Відпустіть погані звички. 
Встановіть графік, який буде ефективним і дотримуйтесь його. Коли 

будете дотримуватися цього плану, ви, природно, відпустите свої старі 
непродуктивні звички.[2] 

Люди, які вміють управляти своїм часом, знають, що завжди можна 
знайти стільки справ, скільки виконати одній людині не під силу. Разом з тим 
вони дуже вибірково підходять до вирішення питання: на що витрачати свій 
час. Освоївши прийоми тайм менеджменту, ви не тільки будете встигати 
більше за менші часові відрізки, але й зможете працювати спокійніше, 
зосередженіше, а також краще контролювати своє життя. Ви зрозумієте, що 
можете бути набагато продуктивніше, ніж будь-коли - і це значно простіше, 
ніж ви думали. 
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ — ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ 

 

Кожне підприємство прагне успішно функціонувати. Успіх компанії 

проявляється через ефективність роботи керівника та його підлеглих. 

Керівник компанії повинен вміти розпоряджатися часом та організовувати 

роботу працівників з максимальною ефективністю, що не означає працювати 

більше, а вказує на можливість правильного формулювання завдань та 

використання тайм-менеджменту.  

Тайм-менеджмент – це набір правил, навичок, інструментів і систем, 

спільне використання яких дозволяє більш ефективно використовувати свій 

час. Управління часом полягає в оптимальному використанні робочого часу 

та зменшенні дії факторів, що спричиняють значні втрати часу. Особливе 

значення ефективний тайм-менеджмент має для керівників, оскільки вони 

управляють не тільки своїм часом, але й робочим часом своїх підлеглих. 

Саме керівник планує загальний час і обирає задачі, котрі краще делегувати 

підлеглим. Наприклад, німецький філософ Іммануїл Кант віддавав перевагу 

«жорсткому режиму дня» (він жив настільки ритмічно, що сусіди перевіряли 

годинник, коли він виходив на прогулянку). Вперше розглянули питання про 

впровадження технологій персональної організації праці класики теорії 

менеджменту Ф.У.Тейлор, К. Макхем, М.Х. Мескон. Англійський вчений, 

політик і філософ Френсіс Бекон писав: «Вибирати час правильно – значить 

володіти життям. Несвоєчасність згубна» [1].  

Про тайм-менеджмент як про окремий напрямок в науці вперше було 

заявлено в Голландії в 70-і рр. ХХ століття, де з'явилися спеціалізовані курси 

для службовців і бізнесменів з навчання плануванню часу. Потім проблема 

управління часом привернула увагу фахівців в США, Німеччині, Фінляндії та 

ряді інших країн. Тайм-менеджмент пов'язаний з іншими науками, в тому 

числі з фізикою, біологією, соціологією, філософією, психологією, оскільки в 

цих і деяких інших галузях знань містяться відомості про час. Закони тайм-

менеджменту – таємна зброя успіху. Закони працюють незалежно від того, 

знаємо про них чи ні. Знання основних законів тайм-менеджменту економить 

більше часу. Поняття «тайм-менеджменту» є дещо абстрактним, оскільки 

управління часом не існує в природі й впливати на час неможливо. 

Використовуючи основні правила побудови системи управління часом, 

менеджер в змозі виробити власну технологію, яка дозволить ефективно 

використовувати свої можливості та можливості команди, з якою він працює. 

Найбільш відомі технології ефективного використання часу на практиці:  

- система Франкліна;  

- принцип Ейзенхауера;  

- принцип Парето;  

- «АВС-аналіз». 
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Система Франкліна. Основне завдання, що ставиться перед керівником, 

ділиться на підзадачі, а ті в свою чергу – на ще більш дрібні підзадачі. 

Візуально це зображується у вигляді багатоступінчастої піраміди. Для 

полегшення використання системи Франкліна можна застосовувати 

щоденники. Перші сторінки щоденника відведені під список життєвих 

цінностей (1-й поверх піраміди), опис глобальної мети (2-й поверх) і таблицю 

для запису генерального плану (3-й поверх). На початку щоденника кілька 

відповідним чином розмічених сторінок виділені під список цілей на рік 

(фактично, довгостроковий план – 4-й поверх). На початку кожного місяця і 

кожного тижня одна сторінка виділена під таблицю завдань на цей період 

(короткостроковий план – 5-й поверх). Для кожного дня відводиться своя 

сторінка з таблицею для списку завдань на день (6-й поверх), причому в 

таблиці передбачені стовпці для позначення пріоритету завдань. Ці стовпці 

слід заповнювати по ходу роботи і обов'язково перевіряти в кінці дня. 

Принцип Ейзенхауера. Розподіл завдань на 4 групи за терміновістю та 

важливістю:  

1 група – термінові важливі, які необхідно виконувати самому і негайно;  

2 група – термінові неважливі, які, незважаючи на терміновість, 

необхідно тим не менш делегувати підлеглим, якщо їх рішення не вимагає 

спеціальних знань і навичок;   

3 група – не термінові важливі завдання. Їх необхідно вирішувати 

самому, в жодному разі не допускаючи, щоб вони ставали строковими;  

4 група – нетермінові неважливі [2]. 

Принцип Парето. Згідно з емпіричним принципом Парето, лише 20 % 

всіх справ призводять до 80% бажаного результату. Постановка пріоритетів 

полягає у визначенні саме цих 20% справ, які матимуть найбільший вплив. 

«ABC-аналіз». Згідно цієї методології: 

А-задачі – це найважливіші, крім того, на їхню реалізацію потрібно 

усього 10% часу, але вагомість А-задач важко переоцінити, оскільки саме 

їхній внесок у досягнення цілей оцінюється на 70%.  

В-задачі – це задачі середньої складності, на які доводиться приблизно 

20% часу на виконання і 20% - їхня значущість. 

С-задачі потребують не менше 70% часу, але користі від них загалом не 

більше 

10%. 

Планування часу має бути: 

- Регулярним; 

- Системним; 

- Послідовним. 

Менеджер має використовувати методи гнучкого планування без 

жорстких параметрів часу, орієнтуватися, реагувати на зміну ситуацій і не 

заганяти себе в жорсткі рамки плану. Проблема полягає в тому, що людина 

може діяти за планом чи спонтанно. Тому менеджеру потрібно створити 

баланс планомірності і спонтанності, який є для нього оптимальним, з 

урахуванням його особистих якостей і специфіки діяльності. План особистої 
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роботи менеджер розробляє на день, тиждень, місяць або рік. Чим 

триваліший термін, тим більше часу виділяється на спонтанну, творчу 

діяльність та непередбачувану роботу – до 40%, а на планові справи – до 60% 

часу. 

Необхідними умовами ефективного планування є складання планів у 

письмовій формі, перенесення невирішеного питання і фіксація результатів, а 

не просто будь-яких дій, а також встановлення часових рамок. 

Німецький професор Йорг Кноблаух говорив, що делегування 

обов`язків— це чудовий спосіб підвищити кваліфікацію кадрів. Завдяки 

цьому збільшиться число компетентних працівників, здобуваються нові 

творчі сили, і все це позитивно впливає на подальший розвиток фірми. Усі 

люди різні, і важливо усвідомити, що в області тайм менеджменту не існує 

єдиного правильного рішення, яке підійде абсолютно кожному [3]. 

Отже, для менеджера важливо управляти не тільки процесами, а й 

часом. Це дозволить ефективно використовувати свої можливості та 

можливості підлеглих. Ефективність в управлінні часу полягає не в 

швидкості, а в грамотному розподілі своїх сил і можливостей. 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕНІ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У сучасних умовах посилення процесів глобалізації все більшої 

актуальності набувають ризики при здійснені підприємствами 

зовнішньоекономічної діяльності, що зумовлено невизначеністю та 

стихійністю розвитку ринкових відносин. Проблема дослідження ризиків 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств потребує першочергового 

вирішення, оскільки від результатів їх оцінювання буде залежати майбутня 

стратегія діяльності підприємства при виході на іноземні ринки. 

Проблематику дослідження ризиків зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств розкривають у своїх працях такі іноземні та вітчизняні науковці, 

як: І. Балабанов, І. Бланк, В. Гранатуров, А. Камінський, В. Кравченко, Д. 

Месен, Н. Хохлов, Г.Чернова, Н. Чухрай та інші. 

Управління і ризик – взаємозалежні компоненти економічної системи. 

Особливо наочно це проявилося на початковому етапі трансформації 
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економіки: втрата її керованості створила ситуацію тотального ризику для 

підприємницької діяльності і зовнішньоекономічної в тому числі. 

Відновлення макрорівневого управління, у свою чергу, вимагає реалізації 

конструктивного господарського потенціалу ризику на мікрорівні.  

Під ризиком зовнішньоекономічної діяльності варто розуміти 

імовірність одержання додаткового прибутку чи збитків у сфері специфічної, 

строго регламентованої управлінської діяльності, зв‘язаної з визначенням 

можливих відхилень від поставленої мети, які можна якісно і кількісно 

охарактеризувати. Такий підхід є універсальним і вимагає розробки і 

впровадження заходів для мінімізації негативного впливу ризиків на 

результати усіх видів підприємництва в сфері зовнішньоекономічної 

діяльності.  

Ризиками ЗЕД підприємств можна управляти, тобто використовувати 

різні виміри, що дозволяють деякою мірою прогнозувати настання ризикової 

події і вжити заходи по зниженню чи запобіганню ризику [1, c.71]. 

Принципи управління ризиками включають:  

 – виділення ризиків, що належать до першочергового вирішення. 

Найважливішим критерієм визначення таких ризиків є можливий 

максимальний збиток по ним.  

 – оцінку імовірності настання ризику і розміру можливого збитку. При 

високій імовірності ризику страхування не є найкращим варіантом захисту, 

тому що страхування найбільш доцільне, коли існує мала імовірність 

страхової події і досить велика імовірність збитку.  

 – оцінку передачі ризиків з урахуванням співвідношення між 

страховою премією і страховою сумою. Збиток від ризику не потрібно 

приймати, якщо розмір збитку відносно великий у порівнянні з 

зекономленою премією [2, c.109].  

В основі ризику-менеджменту підприємств повинен бути 

цілеспрямований пошук і організація роботи по зниженню ступеня ризику, 

одержання і збільшення доходу в невизначеній господарській ситуації.  

Розглянемо докладніше запропоновані методи, використовувані в 

стратегічному ризику-менеджменті. 

 Перший метод – усунення, запобігання ризику. Стосовно до ризиків, 

пов‘язаних зі стихійною дією природних сил, застосування даного методу 

взагалі не можливе. Необхідно уникати катастрофічних ризиків, здатних 

викликати втрати, близькі до розміру власних оборотних коштів. Очевидно, 

усіма доступними методами потрібно уникати ризику нежиттєздатності 

проекту. 

 Другий метод управління ризиком – зменшення несприятливого впливу 

тих чи інших факторів на результати виробництва й у цілому 

підприємницької діяльності. Він припускає прийняття всіх можливих 

попереджуючих заходів: підвищення якості планування, організації і 

управління виробництвом гнучких технологій і створення системи резервних 

фондів, поліпшення державного регулювання в підприємництві шляхом 

створення відповідних параметрів економічного і правового середовища; 
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вибір опти мальної товарної стратегії і стратегії підприємницьких структур 

на ринку факторів виробництва; здійснення інноваційного маркетингу і 

диверсифікованості виробництва.  

Третій метод ризик-менеджменту – його передача, переклад. Цей метод 

реалізується шляхом формування ефективної системи страхування усіх видів 

ризику,створення акціонерних товариств (як суспільств з обмеженою 

майновою відповідальністю), й інших аналогічних дій. Найбільш діючий 

метод ризикового менеджменту є четвертий – оволодіння ризиком. 

Застосовується, коли потенційні втрати незначні, коли робиться все можливе 

для попередження чи зниження збитку від впливу обставин, коли, головне, 

чітко виявити шанси на одержання високого доходу. Щоб свідомо йти на 

ризик, підприємець повинен спиратися на знання економічних, природних, 

інших законів і закономірностей, на належний фундамент інформації, на 

науково розроблену теорію прийняття управлінських рішень і механізм їх 

реалізації.  

На практиці усі запропоновані методи управління ризиком 

зовнішньоекономічної угоди застосовуються у формі введення до 

зовнішньоторговельного контракту визначених застережень чи доповнень до 

основних умов угоди для зниження імовірності настання ризику. Тому 

необхідно розробляти контракт індивідуальний для кожної угоди, для 

кожного окремого підприємства, ураховуючи його фінансові можливості і 

ризикованість його керівника, адже рівень чи величина ризику, що може 

прийняти на себе підприємство, різні. 

Таким чином, враховуючи те, що ризик є обов‘язковим елементом будь-

якої економіки – нестабільність, мінливість середовища, в якому 

здійснюються операції на зовнішньому ринку, є однією з головних причин, 

що викликають у реальному житті ризик зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств вимагає особливої уваги з 

боку ризик-менеджменту з наступних причин:  

1) угоди і реалізовані проекти відрізняються великим масштабом. Тому з 

фінансової точки зору для організації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств ризик найчастіше носить критичний  або катастрофічний 

характер;  

2) підвищений ризик такої діяльності пов‘язаний з відмінностями 

правових систем держав, у яких діють організації-контрагенти, обмеженим 

обсягом інформації про підприємство-контрагента, можливістю негативного 

впливу третьої сторони і підприємств-конкурентів, неповнотою знання 

ділових звичаїв, бюрократичних особливостей, ринків іншої країни, 

кліматичних умов і ін [3, c.211];  

3) географічною роз‘єднаністю окремих елементів виробничої, 

транспортної, торгової і інших видів діяльності, що є елементами 

зовнішньоекономічної угоди, що підвищує ризик несприятливих природних і 

інших видів впливів при реалізації проекту і т.п .  
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Отже, ризиками ЗЕД підприємства можна управляти, тобто 

використовувати різні виміри, що дозволяють деякою мірою прогнозувати 

настання ризикової події і вжити заходи по зниженню чи запобіганню 

ризику. Із метою покращення управління ризиками ЗЕД на підприємствах 

можна запропонувати комплекс інструментів ризик менеджменту, 

використовувати в ході проведення всіх етапів і стадій зовнішньоекономічної 

угоди, що дозволить більш гнучко управляти та опановувати ризиками 

зовнішньоекономічної діяльності. В даний час на підприємствах необхідно 

проводити дослідження, спрямовані на зниження суб‘єктивності процесу 

прийняття рішень і підвищення його науковості, особливо при наявності 

фактору невизначеності.  
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Розвиток ринкових процесів в Україні, створення передумов для її 

успішної інтеграції у світове економічне співтовариство потребують 

суттєвих змін у визначенні пріоритетних форм, методів і напрямів 

господарської діяльності. Нині однією із найважливіших соціально-

економічних галузей світової економіки є туризм. Саме туризм найбільш 

суттєво впливає на розвиток політичних, економічних, соціальних, 

культурних відносин і міжособистісних стосунків у міжнародному масштабі, 

стає змістом та стилем життя для мільйонів людей. У наш час в умовах 

інтеграційних і глобалізаційних процесів світової економіки підвищення 

ефективності діяльності туристичних підприємств України в значній мірі 

залежить від розвитку управління конкурентоспроможністю господарюючих 

суб‘єктів цієї галузі. З розвитком ринкового механізму проблема 

конкурентоспроможності підприємств туристичної галузі різко 
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загострюється і її розв‘язання вимагає від усіх суб‘єктів ринку активного 

пошуку нових шляхів і методів підвищення своєї позиції на ринку турпослуг. 

Питанням теорії та практики конкурентоспроможності як складової 

стратегічного управління в умовах ринкового середовища присвятили свої 

праці такі зарубіжні вчені, як, зокрема, Т. Амблер, І. Ансофф, А. Генрі,  

Г. Армстронг., Х. Анн, І.А. Аренков, Г.Л. Азоєв, Г.Л. Багієв, О.С. Віханський, 

В.П. Грузинов, Ф. Котлер, М. Мескон, Г. Міцберг, С.О. Попов, Д. Стрікленд, 

А. Томпсон, В.М. Тарасевич. Серед вітчизняних науковців слід відзначити 

І.Є. Астахова, Л.Г. Агафонова, О.В. Березіна, М.Г. Безпарточного,  

А.В. Вовчак, С.С. Гаркавенко, С.П. Гаврилюк, О.В.Зозульова, В.Я. Кардаша, 

М.В. Новака, С. Оборську, А.О. Старостіна, Г.М. Тарасюка, Т.І. Ткаченко, 

Л.І. Шваб, З.Є. Шершньова.  

Формування конкурентних переваг туристичного підприємства 

неможливе без знання особливостей, як товару, так і ринку, на якому воно 

працює із цим товаром. Туристичний ринок – це ринок послуг, тому що 

послуги виступають основним предметом обміну й становлять приблизно 

80% усього обсягу продажів на розвинених туристичних ринках. Ринки збуту 

й споживання являють собою найбільш важливу область суперництва. Так, 

втрата 10%-вої частки ринку, як правило, спричиняє зниження норми 

прибутку на 5-6% [1, с. 23]. 

Основою конкурентоспроможності туристичних підприємств є 

конкурентоспроможність туристичних продуктів. Пріоритетними факторами, 

що визначають конкурентоспроможність туристичного продукту, є 

корисність для потенційного покупця (споживча вартість), ціна та 

інноваційність, а критеріями оцінки – результат виробництва (реалізації), 

умови та культура обслуговування споживачів, а також доступність послуги 

[2].  

Для підвищення рівня конкурентоспроможності туристичні 

підприємства повинні сформувати власні конкурентні переваги. Конкурентна 

перевага – це перевага, що забезпечує міцні позиції підприємства на ринку і 

доходи на рівні вищому середнього по галузі завдяки кращій компетенції і 

можливостям в певній сфері чи в певному напрямі діяльності. Це забезпечить 

певний розвиток підприємства в ринкових умовах та його економічну 

безпеку. Сильна сторона підприємства туристичної індустрії перетворюється 

на конкурентну перевагу, якщо вона відтворює показник, який є дуже 

важливим для даного ринку (тобто має найвищий ранг). 

Конкурентні переваги поділяють на зовнішні та внутрішні. Зовнішні 

конкурентні переваги охоплюють ті показники, які характеризують ринкову 

перевагу підприємства у задоволенні тих чи інших потреб споживача. Таким 

чином, зовнішні конкурентні переваги відтворюють цінність для споживача 

туристичних послуг. Внутрішні конкурентні переваги охоплюють ті 

показники, які характеризують переваги підприємства у цінових аспектах 

конкурентної боротьби. Таким чином, внутрішні конкурентні переваги 

характеризують цінність для підприємства і засновані на його виробничих та 

організаційних ноу-хау [3]. 
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Найбільш повному використанню конкурентних переваг сприяють 

розроблення та реалізація обґрунтованої конкурентної стратегії в діяльності 

різних видів туристичних підприємств, що залежить від виду конкуренції на 

ринку, характеру попиту на туристичні послуги, розміру ринкової частки, 

характеру обслуговування туристів, рівня витрат; цін, асортименту та якості 

туристичних продуктів, витрат на інновації. Використання відповідної 

певним кон‘юнктурним умовам конкурентної стратегії є одним із заходів 

забезпечення стійких позицій підприємств у мінливих ринкових умовах [1]. 

Туристичне підприємство буде конкурентоздатним або завдяки більшій 

продуктивності, яка забезпечує йому переваги щодо витрат, або завдяки 

якісним чинникам, які відрізняють його від конкурентів. До таких чинників 

належать кваліфікація персоналу, імідж туристичного підприємства, 

організація і культура управлінської команди, розвинений маркетинг, 

сучасний менеджмент, якість послуг, що надаються.  

Основними напрямами підвищення рівня конкурентоспроможності 

вітчизняних туристичних підприємств в сучасних умовах є:  

1) використання та утримання протягом тривалого періоду сформованих 

постійних конкурентних переваг;  

2) підвищення якості туристичного продукту;  

3) надання споживачам додаткових туристичних послуг;  

4) створення та використання геоінформаційних систем (сучасні 

комп‘ютерні технології, що дають можливість поєднати модельне 

зображення території з інформацією табличного типу (різноманітні 

статистичні дані, списки, економічні показники тощо);  

5) стимулювання іноземного туризму, розроблення вітчизняних 

туристичних продуктів;  

6) перехід до використання сучасних інформаційних технологій;  

7) застосування різних методів маркетингових досліджень туристичного 

ринку з метою посилення позицій та збільшення обсягів продажу 

туристичних послуг, зберігаючи при цьому наявних споживачів і залучаючи 

нових;  

8) удосконалення збутової політики туристичних продуктів шляхом 

використання нетрадиційних методів продажу;  

9) удосконалення цінової політики на туристичні продукти із 

запровадженням методів гнучкого ціноутворення;  

10) підвищення ролі клієнта в ланцюжку взаємовідносин між 

туристичним підприємством і споживачем; акцентування діяльності 

туристичного підприємства на потребах і підвищенні ступеня лояльності 

клієнтів до туристичного підприємства та його продукції;  

11) застосування креативного підходу конкурентної поведінки 

туристичних підприємств; креативний підхід підвищення рівня 

конкурентоспроможності полягає у створенні й упровадженні управлінських, 

технологічних і організаційних нововведень, які в сукупності надаватимуть 

переваги над конкурентами. 
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Таким чином, підвищення рівня конкурентоспроможності туристичних 

підприємств означає, що всі ресурси, які використовують підприємства, 

більш продуктивніші і приносять більший прибуток, ніж його ринкові 

конкуренти. З цього випливає, що підприємство посідає стабільне місце на 

ринку товарів та послуг, а його продукція користується постійним попитом 

споживачів. Формування зовнішніх і внутрішніх конкурентних переваг та 

запровадження запропонованих напрямів підвищення рівня 

конкурентоспроможності дадуть можливість вітчизняним туристичним 

підприємствам стабілізувати функціонування в сучасних умовах та 

забезпечить подальший сталий розвиток туристичної галузі України, а також 

її інтеграцію у світове товариство.  
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Стан економіки України, у такий складний економічний період спонукає 

підприємства різних галузей до пошуку нових можливостей їх розвитку і 

удосконалення. Визначення якісних науково-методичних підходів є 

запорукою створення ефективного методичного забезпечення, що являє 

собою один з найважливіших елементів системи аналізу потенціалу розвитку 

підприємства. У загальному вигляді потенціал розвитку спрямований на 

удосконалення системи управління і основної діяльності підприємства та на 

пошук комплексу можливостей його саморозвитку. Потенціал розвитку тісно 

пов‘язаний зі стратегічним потенціалом підприємства [1].  
Обґрунтуємо. У цілому, «стратегія – це системна концепція, що пов‘язує 

і спрямовує зростання складної організації» тобто її розвиток і 
удосконалення. Вчені напряму розглядають потенціал розвитку у системі 
стратегічного аналізу і визначають такі його напрямки як: можливість 
комбінації ресурсів, що формують унікальні властивості на основі 
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координованого розміщення ресурсів; компетенції, які формуються на основі 
механізмів інтеграції організаційних процесів, проектування адекватної до 
цілей організаційної структури й корпоративної культури підприємства; 
здатності стратегічного бачення, створення інновацій і стратегічної гнучкості 
для досягнення цілей підприємства на основі управління, що визначає й 
інтегрує всі можливості і здатності [2].  

При розгляді потенціалу розвитку підприємства основою досліджень 
стають внутрішні потужності економічної системи, а саме: нереалізовані 
можливості потенціалу організованості, функціональних зв‘язків та 
взаємодіючих процесів [3]. Таким чином, методика потенціалогічного аналізу 
розвитку підприємства може узагальнювати у собі два головних наукові 
підходи:  

- підхід, спрямований на аналіз перспектив саморозвитку економічної 
системи;  

- підхід, спрямований на аналіз ймовірності примноження можливостей 
(рис. 1).  

Кожне підприємство самостійно обирає необхідні перспективні підходи 
та розробляє відповідні стратегії розвитку потенціалу. Це у подальшому стає 
основою у виборі напрямів аналізу, які представлені на рис. 1.  

Крім цього, необхідно чітко визначитися з методичним забезпечення 
процесу аналізу потенціалу розвитку підприємства. Зважаючи на широку 
розгалуженість виробничого потенціалу, методів його діагностики виділяють 
доволі багато. Який із них доцільно застосовувати при проведені діагностики 
в системі управління залежить від: 

- цілей і задач, що стоять перед  підприємством, на вирішення яких 
спрямоване вивчення  потенціалу підприємства; 

- виразності проблем щодо ефективного формування й раціонального 
використання виробничого потенціалу господарюючого суб'єкта з огляду на 
стан внутрішнього і зовнішнього середовища; 

- методичної підготовки аналітика й інших аспектів[4]. 
В науці достатньо повно систематизовані основні методи стратегічного 

аналізу, які використовуються при оцінці головних напрямів саморозвитку 
підприємства:  

- стратегічні аналітичні методи (Бостонська матриця, матриця екрану 
бізнесу General Electric, галузевий аналіз, аналіз стратегічних груп, аналіз 
вартісних ланцюжків);  

- методи конкурентного аналізу та аналізу споживачів (аналіз «сліпих» 
зон, конкурентний аналіз, сегментації споживачів, аналіз споживчої цінності, 
аналіз функціональних можливостей і ресурсів, оцінка індивідуальних 
характеристик конкурентів);  

- аналіз зовнішнього середовища (аналіз проблем, аналіз загального 
оточуючого середовища, аналіз сценарію, аналіз посередників);  

- методи аналізу розвитку (аналіз кривої досвіду, аналіз вектору 
зростання, патентний аналіз, аналіз життєвого циклу продукції, аналіз S-
кривих);  

- методи фінансового аналізу [5].  
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Спираючись на результати опрацювання наукової літератури і 

застосовуючи основні концепти стратегічного та фінансового аналізу, 

вважаємо, що у рамках аналізу розвитку підприємства можна 

використовувати:  

1. SWOT-аналіз, який надасть можливості визначити потужні і слабкі 

сторони діяльності підприємства у конкурентному середовищі;  

2. Методи аналізу розвитку (аналіз кривої досвіду, аналіз вектору 

зростання, патентний аналіз, аналіз життєвого циклу продукції, аналіз S-

кривих та ін.), які дозволять визначити основні фактори, що здійснюють 

вплив на розвиток підприємства, удосконалення його основної діяльності та 

можливості зростання;  

3. Методи фінансового аналізу, з акцентом на фінансову стійкість 

підприємства.  

Обрані методи бачаться найбільш обґрунтованими, оскільки враховують 

конкурентоспроможність підприємства та основні фактори, які впливають на 

її рівень. Акцентується увага і на фінансовій стійкості об‘єкта дослідження, 

що є запорукою реалізації комплексу його можливостей у довгостроковій 

перспективі.  

Отже, систематизація існуючих підходів до аналізу потенціалу розвитку 

підприємств дозволила виокремити два основних наукових підходи, які 

відповідають цілям дослідження: перший – спрямований на аналіз 

перспектив саморозвитку економічної системи; другий – спрямований на 

аналіз ймовірності примноження можливостей. Узагальнення існуючого 

арсеналу методів стратегічного та фінансового аналізу, спрямованих на 

Оцінка основних напрямків 

саморозвитку підприємства 

Аналіз інновацій 

Основні наукові підходи до аналізу 

потенціалу розвитку підприємства 

Аналіз саморозвитку  

підприємства 

Аналіз прибутку підприємства 

Аналіз ресурсів підприємства 

Аналіз ймовірності примноження 

можливостей 

Оцінка основних напрямків 

примноження можливостей 

підприємства 

Аналіз інвестицій  

Аналіз кредитоспроможності та ін. 

Рисунок 1 – Основні наукові підходи до аналізу потенціалу 

розвитку підприємства 
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оцінку ступеня розвитку підприємства, дозволило сформувати методику 

аналізу, в основу якої покладено показники потенційної стійкості. 

Перспективами подальших досліджень є розробка якісного методичного 

інструментарію оцінки ймовірності примноження можливостей розвитку 

потенціалу підприємства. 
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

 

Для багатьох людей час сприймається як щось неосяжне, невловиме, 

ефемерне, що є складним для сприйняття і осмислення. Ставлення людини до 

часу значною мірою залежить від епохи, в якій вона живе. 

Сьогодні багато справ відрізняються одні від інших різноплановістю, 

багатогранністю, складністю, творчим підходом, тому без раціональної 

системи управління часом успішно навчатись і робити своє життя 

гармонійним неможливо. Крім того, час – один із тих параметрів, згідно з 

яким можна конкурувати. 

Сучасне суспільство висуває високі вимоги до рівня компетентності 

фахівця, тому невід‘ємною якістю професіонала, що  динамічно 

розвивається, має бути вміння раціонально витрачати свій час та ефективно 

організовувати свою роботу. В багатьох вищих навчальних закладах не 

передбачено навчання студентів тайм-менеджменту, тобто набувати 

 необхідних в сучасному світі методів і навичок самоорганізації студентам 

потрібно самим. Сьогодні  методику тайм-менеджмент розглядають не лише 

як управління часом, або організацію часу, не просто як набір технік 

планування, але як комплексну систему управління персональною діяльністю 

 та частиною самоменеджменту, чим і зазначена акутуальність обраної теми. 
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Тема розвитку тайм-менеджменту серед молоді розглядається в працях 

багатьох вітчизняних вчених, серед яких О. Блажеєвська, Т. Дудка,               

О. М. Майсюра та інші. 

Тайм-менеджмент є частиною ідеології успіху сучасної людини. 

Тренінги, присвячені даній практиці не лише навчають планувати свій час, 

але надихають на нові успіхи та звершення. При цьому особа має ставити 

собі питання, для чого їй потрібний та чи потрібний успіх і досягнення. Люди 

по-різному сприймають необхідість планування часу. Для декого – це 

природна потреба відчувати корисність прожитих днів. Порушення планів і 

невиконання передбаченої роботи викликає внутрішній дискомфорт. Для 

інших така практика дуже обтяжлива та гнітюча [1, с. 16]. 

Основними рекомендаціями щодо планування часу для студента можна 

назвати такі: 

- самомотивація або нагорода собі за зроблену вчасно роботу; 

- встановлення для себе покарань за запізнення, невиконання домашніх 

завдань, неорганізованість; 

- продумування наступного дня, підготовка необхідних для навчання 

речей звечора; 

- прорахунок можливих негативних чинників, які можуть вплинути на 

розпорядок дня. Студент має прораховувати різні варіанти, щоб розуміти, як 

діяти за різних обставин, хоча, очевидно, що всього передбачити неможливо; 

- ведення щоденника зі справами, які слід зробити, оскільки тримати все 

в пам'яті подекуди просто неможливо; 

- умовно розподілити день на кілька частин і виконувати завдання, 

заплановані на ранок, обід і вечір. 

Важливим кроком при створенні ефективної системи управління 

власним часом для студента є визначення мети діяльності як на короткий, так 

і на довготерміновий період. Визначення мети є лише початковим етапом. 

Необхідно перетворити мету в план дій для її досягненню. Необхідно 

визначити ступені важливості і вирішити, яка мета і завдання є 

найважливішими, а які можуть почекати.  

Успішне ранжування завдань за важливістю має значний вплив на 

зростання ефективності роботи студента. Передумовою досягнення мети 

керівником є використання його робочого часу на реалізацію заходів, які 

ведуть до цієї мети. Багатьма керівниками «управляють» випадковості. У них 

немає визначеного підходу для ухвалення рішень при плануванні часу. 

Послідовність їх дій часто управляється зовнішніми чинниками. 

Основними принципами педагогічної технології тайм-менеджменту є:  

1. Орієнтація на час як цінність.  

2. Самостійна робота та індивідуальність рішень.  

3. Необхідність моніторингу власної ефективності мислення.  

4. Спрямованість на ефективність, досягнення та невичерпність резервів 

ефективності [2, с. 21]. 

Тайм-менеджмент є неоднозначним явищем, яке має свої переваги та 

недоліки. Перевагами тайм-менеджменту вважають те, що він:  
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- дозволяє досягти встановлених цілей на основі повсякденного 

розв'язання основних завдань;  

- допомагає розвивати в собі більш гнучке та спокійне ставлення до змін 

за рахунок оперативного корегування плану дій [3];  

- тайм-менеджмент може відігравати роль своєрідної психотерапії у 

складні етапи життя, оскільки інтенсивна робота та чіткий розпорядок не 

дозволяють концентруватися на негативних думках і невдачах.  

Недоліками тайм-менеджменту можна назвати такі:  

- у зазначеній практиці питання "як встигнути?" превалює над питанням 

"для чого це робити?". Незважаючи на те, що першим етапом тайм-

менеджменту є цілепокладання, часто після тривалого періоду жорсткого 

планування часу та виконання безлічі завдань первинні цілі відходять на 

задній план; 

- жорстке планування часу перешкоджає саморефлексії, людина може 

перестати осмислювати своє життя, аналізувати поведінку, слова та вчинки. 

Хоча це, радше, є не так проблемою планування часу, як проблемою 

надмірної кількості обов'язків, що в більшості випадків робить людину 

суєтною, поверхневою та знервованою. 

Отже, слід розуміти, що ефективність тайм-менеджменту, перш за все, 

залежить від осмислення значення часу як цінного ресурсу в особистому 

житті і особливо в навчальній діяльності студента. Управління часом – це 

засіб досягнення цілей. Правильне планування часу забезпечить швидке та 

ефективне досягнення поставлених цілей. Варто зазначити, що ефективність 

в управлінні часу полягає не в тому, щоб все зробити якомога швидше, а в 

грамотному розподілі своїх сил і можливостей. Тобто перед тим як розпочати 

роботу, дуже важливо, все обдумати і правильно спланувати послідовне 

виконання дій. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

В умовах збільшення конкуренції керівники підприємств знаходяться в 

постійному пошуку адекватних рішень, інструментів управління 

підприємством і важелів підвищення конкурентоспроможності. Інтеграція у 

світову економіку, низька економічна ефективність кризового і 

посткризового періоду зумовлюють необхідність становлення і розвитку 

системи стратегічного планування певного рівня конкурентоспроможності на 

підприємствах. Управління конкурентоспроможністю на рівні 

господарюючих одиниць стикається з необхідністю враховувати економічні, 

соціально-політичні, науково-технічні та інші зміни, що відбуваються в 

навколишньому середовищі, і визначає необхідність брати до уваги 

ймовірність таких змін і ризик, пов'язаний з ними.  

Зараз в господарській практиці принципи, функції, механізми 

стратегічного планування і управління конкурентоспроможністю 

підприємства знаходяться в процесі становлення. Можна вважати, що ринок 

вступив у стадію, коли відсутність розробленої системи управління 

конкурентоспроможністю гальмує розвиток економіки в цілому. У 

вітчизняній і зарубіжній теорії і практиці управління найбільша увага 

приділяється розробкам параметрів і показників конкурентоспроможності, 

що дозволяє оцінювати цю категорію, а також виділяються основні підходи 

до управління конкурентоспроможністю та методам її підвищення. У той же 

час методологічні підходи до процесу управління конкурентоспроможністю, 

що визначають його основні етапи, використання принципів, на яких він 

повинен базуватися, до теперішнього часу не дали результатів - рівень 

конкурентоспроможності підприємств залишається низьким [1]. 

В даний час необхідно створювати механізми, здатні гарантувати високу 

конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. Можна сказати, що 

найбільш вдала стратегія підвищення конкурентоспроможності повинна 

вирішувати два завдання щодо діючих сил конкуренції:  

–  якомога сильніше ізолювати своє підприємство від негативного впливу 

галузевих сил конкуренції;  

 використовувати сформовану в галузі ситуацію і правила гри на свою 

користь. 

Відомий консультант з управлінської діяльності В.А. Гончарук зазначає, 

що більшості керівників хотілося б досягти відразу подвійного результату: 

отримати максимальний прибуток і зайняти стійке положення на ринку. 

Однак ці цілі не комплементарні - досягнення однієї нітрохи не наближає до 

іншої. Дослідники стратегічного управління відзначають, що на керівників 
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здійснюється тиск, спрямований на вибір короткострокових цілей (за рахунок 

відмови від деяких стратегічних дій). Це особливо сильно проявляється в 

таких ситуаціях:  

–  коли компанія перебуває в складному фінансовому становищі;  

–  коли вилучення ресурсів, необхідних для здійснення стратегічно 

вигідних дій, буде погіршувати показники компанії протягом декількох 

років;  

–  коли пропоновані стратегічні дії є ризикованими і можуть надати 

непередбачуваний вплив на ринкову позицію компанії та її 

конкурентоспроможність. 

Тому керівництву підприємств важливо знайти баланс між 

стратегічними і короткостроковими фінансовими цілями в рамках реалізації 

системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Процес 

управління конкурентоспроможністю - це симбіоз запланованих дій і 

адаптивної реакції на ситуацію, що виникла. Для господарюючих суб'єктів  

основною проблемою створення повноцінної і ефективної системи 

управління конкурентоспроможністю в загальногосподарському аспекті є 

трансформація стандартних обліково-реєструючих систем, спрямованих, 

насамперед, на оперативний аналіз конкурентоспроможності, в прийнятті 

обгрунтованих рішень, в орієнтації на стратегічний розвиток підприємства і 

на синтез трьох важливих взаємодоповнюючих складових: стратегічного, 

тактичного і оперативного рівнів управління. 

Управління конкурентоспроможністю може розглядатися як система 

реалізації стратегічних планів підприємства. Розробка і реалізація 

стратегічних планів спонукає керівництво підприємства приділяти серйозну 

увагу не тільки внутрішнім проблемам, а й відстежувати стан 

безпосереднього оточення  підприємства. Система стратегічних планів 

підприємства виконує ключову функцію координації і узгодження в 

організаційно-економічних процесах підприємства. Система управління 

конкурентоспроможністю, заснована на взаємодії комплексної оцінки і 

прогнозування конкурентоспроможності, має можливості формування і 

коригування цілей і стратегій розвитку підприємства, відповідно до 

досягнутого рівня конкурентоспроможності [2].  

Таким чином, в умовах високого рівня нестабільності зовнішнього 

середовища стратегічне планування конкурентоспроможності є єдиним 

способом прогнозування майбутніх проблем і можливостей підприємства. 

Складність системи управління конкурентоспроможністю, розвиток 

гіперконкуренції, міжнародної кооперації та глобалізації ринків вимагають 

подальшої глибокої проробки різних її аспектів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА НАФТОВОМУ РИНКУ 

 

Стрімке зростання цін на нафту на світовому ринку призводить до 

необхідності визначення причин та факторів, що його спричинили. Проблеми 

ціноутворення на нафту останнім часом є доволі актуальними як на 

вітчизняному ринку, так і на іноземному.  

Це визначається особливою роллю, яку нафта відіграє у світі, та 

дефіцитністю вуглеводневих ресурсів, їх вичерпністю. Постійні коливання 

цін на світових ринках нафти ускладнюють можливість їх прогнозування з 

метою резервування в бюджеті чи інших державних фондах коштів для 

стабілізації цін. Усе це робить проблему дослідження ринкових механізмів 

ціноутворення на нафту дуже актуальним [2]. 

Проблеми ціноутворення завжди цікавили таких зарубіжних вчених, як 

Кауфман, Гейтлі, Марн, Рѐгнер, Завада, серед російських вчених –  

Є. Ю. Єсипова, В. А., Тарасевича, які досліджували методи ціноутворення на 

засадах витратного методу та його пристосування до умов ринкової 

економіки. Серед вітчизняних вчених теоретичні основи ціноутворення 

знайшли відображення у наукових працях І. Лукінова, Я. Плоткіна, П. 

Бєлєнького, А. Мельник та інших, які досліджували зазначену проблему 

передусім в контексті управління витратами і результатами та державного 

регулювання, і зокрема – на ринку нафтопродуктів.  

Дослідження механізмів ціноутворення на вітчизняному та світовому 

нафтовому ринку сьогодні практично відсутні, як з причини його відносної 

закритості, так і на підставі відсутності інтересу серед дослідників, оскільки 

цей ринок майже завжди був найбільш регульованим.  

За умов усе більшої лібералізації цього ринку в процесі глобалізації 

економіки проблема дослідження процесів ціноутворення на нафту, 

природний газ та газовий конденсат стає надзвичайно актуальною, а інтерес 

до неї підсилюється через посилення політичних факторів впливу на 

механізми ціноутворення [4] 

Завданням роботи є дослідження проблеми ціноутворення на нафтовому 

ринку за умов нестабільності чинного законодавства та низького 

платоспроможного попиту підприємств та населення з метою надання 

рекомендацій щодо вдосконалення існуючих підходів до формування цін [4]. 

Методи ціноутворення – це способи формування цін на товари і 

послуги. Розрізняють затратні і параметричні методи ціноутворення.  

Витратні, методи засновані переважно на обліку витрат виробництва і 

реалізації продукції, параметричні – на обліку техніко-економічних 

параметрів товарів. 
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До витратних методів ціноутворення можна віднести методи повних, 

стандартних і прямих витрат. Метод повних витрат - це спосіб формування 

цін на основі всіх витрат, які незалежно від свого походження списуються на 

одиницю того або іншого виробу. Основою визначення ціни є реальні 

витрати виробника на одиницю продукції, до яких додається обгрунтований 

фірмою прибуток. Метод застосовується підприємствами, положення яких 

близько до монопольного, і збут продукції практично гарантований. 

Очікування зростання цін на нафту підганяються планами Китаю, Індії, 

Південної Кореї та Тайваню створити державні запаси рідкого палива, 

сумарний обсяг яких протягом двох років може становити близько 30 млн. 

тонн.  

Одночасно з цим скорочується кількість країн-експортерів. Деякі з них 

разом з експортом нафти здійснюють її імпорт (Китай, Індонезія). Слід також 

зазначити значний вплив групи невідомих спекулянтів, які контролюють 

приріст нафтового обороту на Нью-Йоркській фондові біржі. Разом зі 

спекулянтами нафтою цікавляться й довгострокові фінансові інвестори. До 

зростання цін призводить також збільшення витрат на видобування нафти 

протягом останніх років та обмеженість резерву невикористаних виробничих 

потужностей.  

До зазначених причин необхідно також віднести відносну нестачу 

потужностей для глибокої переробки нафти у країнах-споживачах, а 

відповідно і застереження дефіциту нафтопродуктів, що спостерігається у 

США, вкрай низький рівень світових комерційних запасів нафти (за 

високими цінами на нафту вигідніше спрацьовують накопичені у період 

дешевих цін її запаси, ніж накопичення їх за поточними високими цінами), 

суперечності у балансі попиту та пропозиції легкої малосірчистої нафти, 

необхідність у якій зростає, але частка якої у структурі поставок неухильно 

знижується, а також правила регулювання та податкового навантаження, які 

додатково піднімають ціни на нафту у споживача через високу частину 

податків у ціні [5]. 

Крім того, не можна знехтувати військовою премією, яка закладена у 

ціну на нафту та пов‘язана з іракським конфліктом та загальною 

нестабільністю на Близькому Сході. 

Сьогодні ринок живе глобальними очікуваннями біржових гравців, які 

через систему біржового ціноутворення на нафту у світовому масштабі 

впливають на рівень її цін, оскільки вводять у ціну різноманітні ризики, 

пов‘язані з реальними та вигаданими загрозами для світового 

нафтопостачання. Процес побудови відкритої ринкової економіки в Україні 

призвів до стрімкого максимального наближення країни до світових цін на 

енергоресурси, яке спостерігається протягом останніх років. 

 Ні для кого вже не секрет, що ціна російської нафти в Україні є 

світовою та ринковою і нижчою від ціни цієї нафти у Європі лише на 

вартість її транспортування до східного кордону України. Тому усі цінові 

тенденції, які притаманні світовому ринку нафти, віддзеркалюються на 

українському ринку.  
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 Отже, питання розвитку ринку нафти та нафтопродуктів є актуальним 
на сьогоднішній день і потребує ще більшого, подальшого, конкретного 
аналізу. 

Частка нафти в загальному споживанні енергоресурсів постійно зростає, 
тому спостерігається значиме перевищення попиту над пропозицією. Приріст 
споживання нафти буде спостерігатися як в індустріальних державах, так і в 
країнах, що розвиваються. Основну частину додаткового попиту 
забезпечуватимуть виробники ОПЕК. Для забезпечення очікуваного 
приросту споживання світовому ринку потрібне значне збільшення 
нафтовидобувних потужностей. Зниження споживання нафтопродуктів 
можна забезпечувати за рахунок використання альтернативних видів палива. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ  

ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
На сьогоднішній день особливе місце займає питання управління 

процесами стратегічних змін на підприємствах будь-якої галузі. 
Підприємствам вкрай важливо швидко адаптуватися до змін, які 
відбуваються у нашому суспільстві та впливають на їх функціонування. 
Застосування нових ефективних методик управління стратегічними змінами в 
системі менеджменту, спрямованих на комплексний розвиток підприємства, 
є одним із головних засобів підвищення конкурентоспроможності та 
забезпечення успішної діяльності. 
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Управління змінами виділилось в самостійний вид діяльності, відносно, 

не так давно, та за цей час вивченням даного питання займалась велика 

кількість вітчизняних і міжнародних науковців. Так питання стратегічних 

змін та управління змінами висвітлені у працях зарубіжних вчених І. Адізеса, 

І. Ансоффа, О. Віханського, Ф. Гуіяра, Л. Грейнера, Е. Камерона, Д. Келлі,  

Ф. Крюгера, К. Левіна, М. Мескона, Г. Широковой і багатьох інших. 

Розвиток управління змінами розглядається і в наукових працях вітчизняних 

вчених: С. Бая, О. Бєсєдіна, Є. Бойка, Д. Воронкова, І. Грібіка О. Кузьміна,  

Н. Тарнавської, Т. Скудара та інших, якими запропоновано безліч методів, 

моделей і методик управління змінами. 

Ефективне управління стратегічними змінами — одне з найскладніших 

завдань керівників. Стратегічні зміни є наслідком процесів прийняття рішень 

і вирішення проблем. Стратегічні зміни вирішують багато соціальних, 

економічних і навіть технічних проблем підприємства і виступають у ролі  

комплексних управлінських рішень, стосовно життєдіяльності підприємства 

на ринку. Стратегічні зміни в ієрархічних організаціях потребують залучення 

до даного процесу перш за все вищого керівництва. 

Сутність стратегічних змін, можна зрозуміти за допомогою їх 

ідентифікації в загальній системі класифікації змін. Виходячи з самого змісту 

поняття «стратегія»,  стратегічний характер змін означає, що вони мають 

бути пов‘язані з ключовими, принципово важливими для підприємства 

перетвореннями довготривалого характеру, які мають кардинальне значення 

для функціонування бізнесу і спричиняють за собою довготривалі і 

невідворотні наслідки. Спрямованість таких змін на інноваційний розвиток 

передбачає позитивні якісні зрушення на підприємстві, заміну наявного 

стану в різних сферах його діяльності на суто інший, значно кращий. Такі 

зміни можуть бути пов‘язані з реорганізацією підприємства, впровадженням 

великих інвестиційних проектів, нових технологій, освоєнням виробництва 

нових видів продукції, виходом на нові ринки тощо. 

Таким чином, визначення характеру стратегічних змін щодо розвитку 

підприємств робить можливим формування основних принципів управління 

ними, спираючись на загальні принципи теорій підприємства та 

стратегічного менеджменту, а саме: 

— Принцип системності – стратегічні зміни є змінами загальними, отже 

повинні охоплювати підприємство як цілісну систему, що має підсистеми, 

зв‘язки між елементами підсистем та зв‘язки із зовнішнім середовищем. Такі 

зміни відрізняються від локальних змін саме тим, що їх результат впливає на 

всі сфери діяльності підприємства, а їх впровадження забезпечує 

синергетичний ефект; 

— Принцип дуальності, що відповідає екзогенному характеру 

стратегічних змін. Згідно з цим принципом, управління змінами повинно 

враховувати безпосередній вплив зовнішнього середовища на підприємство 

та взаємодію підприємств із зовнішнім середовищем; 
— Принцип ієрархічності. Стратегічні зміни є еволюційними та 

інкрементарними, тому, розглядаючи проблему управління змінами, 
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необхідно усвідомити, що організаційна ієрархічна система є сукупністю 
окремих елементів, які заходяться в певній ієрархічній залежності. При 
цьому найменш керованим з них є соціально-економічний генотип, зміни 
якого потребують реалізації тривалих, безперервних і цілеспрямованих дій 
[1]; 

— Принцип конфігуративності управління змінами. Цей принцип слід 
виділити окремо, оскільки він притаманний будь-якому виду змін. Він 
полягає в тому, що керівництво організацією здійснює відносно невелика 
група індивідуальних або групових суб‘єктів, кожен з яких має певні сталі 
інтереси, прерогативи та відповідальність, а сукупність цих суб‘єктів 
утворює певну конфігурацію. Отже, ключовим чинником управління змінами 
є «людський чинник», оскільки саме люди займаються впровадженням змін. 
Слід наголосити, що західні вчені пропонують систематичну та універсальну 
структуру управління змінами саме як сукупність принципів, заснованих на 
зверненні до «людського аспекту» і спрямованих на забезпечення 
зацікавленості кожного співробітника в реалізації запланованих змін. [2] 

Після того, як підприємство обрало відповідну стратегію власного 
розвитку, на першому етапі процесу управління стратегічними змінами, 
визначається необхідність проведення змін відповідно до даної стратегії, 
усвідомлення їх невідкладності. Другим етапом виступає планування 
стратегічних змін, що передбачає визначення цілей змін, розробку плану 
реалізації змін, оперативно-календарних планів дій з впровадження змін за 
підрозділами підприємства, розробку ключових показників ефективності 
реалізації змін, встановлення меж індивідуальної відповідальності у процесі 
змін. Крім цього, необхідно розробити системи мотивації змін, а саме: 
залучення працівників різних рівнів до процесу планування змін, пояснення 
необхідності змін, інтенсивне навчання персоналу новим методам роботи, 
удосконалення системи матеріального та нематеріального стимулювання, 
розвиток персоналу. [3] 

Отже, в умовах сучасного нестабільного зовнішнього економічного 
середовища ефективне управління підприємством неможливе без 
впровадження стратегічних змін щодо інноваційного розвитку, які 
спрямовані на якісні позитивні зрушення і мають принциповий вплив на 
функціонування підприємства в довгостроковій перспективі. Концепція 
управління цими змінами базується на принципах системності, дуальності, 
ієрархічності та конфігуративності управління, сукупність яких зумовлює 
доцільність використання системного підходу. 
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ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

На сьогоднішній день стан економіки нашої країни змушує 

підприємства різних галузей пристосовуватися до нових умов існування 

шляхом прийняття низки економічних заходів: оптимізації витрат, 

коригування джерел доходів, зміна податкового режиму, перегляд планів 

соціально-економічного розвитку компанії, визначення необхідних 

інвестиційних пріоритетів, а також прийняття ряду інших «оздоровчих» 

заходів. 

Проблеми кризового стану багатьох підприємств можуть мати різні 

причини, такі як несприятливі зовнішні умови, політична нестабільність, 

інфляція, низький попит на продукцію, низька конкурентоспроможність, 

зниження інвестицій. 

Основним рішенням у даній ситуації є вдосконалення місії компанії, 

введення інновацій і нововведень, посилення процесу авторизації витрат, 

мотивація персоналу, а також формування ефективного стратегічного 

планування та управління підприємством. 

Стратегічне управління передбачає: визначення ключових позицій на 

перспективу в залежності від поставлених цілей; виділення ресурсів 

підприємства під стратегічні цілі; створення центрів керівництва кожною 

стратегічною ціллю; оцінку і стимулювання виробничих підрозділів та їх 

керівників за ступенем досягнення стратегічних цілей [1]. 

При стратегічному управлінні здійснюється погляд з майбутнього в 

теперішній час, даються рекомендації як поводитися на даний момент, щоб 

досягти результатів в майбутньому враховуючи зміни в оточуючому 

середовищі, але не розробляється план конкретних дій на майбутнє.  

Але стратегічне управління характеризується не тільки перевагами, але і 

недоліками:  

- стратегічне управління не дає точної картини майбутнього, 

стратегічний план це побажання, якою організація повинна бути, а не точний 

опис;  

- стратегічне управління неможливо звести до конкретних процедур, це 

скоріше філософія і ідеологія бізнесу і кожний конкретний менеджер розуміє 

її по своєму. Все залежить від здатності керівництва компанії генерувати ідеї 

та втілювати їх на практиці.  

- на відміну від звичайних довгострокових планів, стратегічне 

планування потребує значних витрат часу і ресурсів; для постійного 

моніторингу змін у зовнішньому середовищі, та розробки гнучкого плану 

потрібні додаткові служби, які будуть цим займатися (наприклад, служба 

маркетингу); 
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- часто основну увагу приділяють стратегічному плануванню, але 

стратегічне планування без компетентної реалізації стратегічного плану не 

приносить результатів [2]. 

Наступним бар‘єром стратегічного управління та планування є розробка 

підприємствами стратегії розвитку, припускаючи незмінність зовнішнього 

середовища. При цьому стратегія формується тільки на основі аналізу 

внутрішніх ресурсів та можливостей підприємства, в результаті чого, стає 

можливим розрахувати кількість виготовленої продукції та необхідні 

ресурси. Але, при цьому, ми не знаємо як відреагує ринок на продукцію, чи 

потрібна ця продукція споживачу, можливо на ринку присутні більш 

конкурентоздатні продукти, яка кількість і за яку ціну буде придбана 

споживачами? На всі ці питання зможе відповісти тільки ринок. І якщо 

компанія не буде готовою до можливих наслідків негативної реакції ринку, 

то це може призвести до значних збитків.  

Вирішенням даної проблеми можуть слугувати інвестиції в послуги 

консалтингових фірм. Окрім цього, менеджери повинні підвищувати 

компетентність, відвідуючи бізнес-тренінги, переймати досвід у іноземних 

компаній та відділів зі стратегічного управління, а також застосовувати ці 

знання в процесі управління та організації діяльності підприємства. 

Ще однією проблемою є те, що в компаніях, де стратегічне управління 

таки має місце, у цьому процесі задіяне лише вузьке коло розробників 

стратегії. Очевидним є те, що до розробки стратегії потрібно залучати 

керівників всіх рівнів для узгодження та структуризації діяльності між ними. 

Таким чином, вище керівництво зможе отримати якісний зворотній зв‘язок 

під час розробки стратегії [3]. 

Таким чином, варто зазначити, що стан стратегічного управління на 

підприємствах є досить низьким та потребує негайного вирішення проблем й 

подолання існуючих бар‘єрів, що дасть можливість підвищення ефективності 

діяльності підприємств та дозволить бути  їм більш стійкими і гнучкими у 

конкурентній боротьбі, не дивлячись на сучасну економічну ситуацію. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

На сьогодні, вагоме значення має трансфертне ціноутворення. Оскільки 

наявність трансфертного ціноутворення є ключовим інструментом у боротьбі 

відпливу капіталів і ухилення від оподаткування. Тому, аналіз проблем 

сучасного трансфертного ціноутворення сприятиме як виявленню 

суперечностей ціноутворення в Україні, так і обґрунтуванню шляхів 

підвищення його ефективності, що є досить актуальним в наш час. 

Фундаментальні дослідження, щодо питань проблем трансфертного 

ціноутворення здійснювали як зарубіжні, так і вітчизняні вчені-економісти. 

Зокрема, Г. Кюппер, М. Швайтцер, Е. Шмаленбах, А. Вагенгофер та 

вітчизняті: П. Дзюба, А. Длігач, О. Каніщенко та інші. 

Метою даного дослідження є виявлення та аналіз сучасних проблем 

трансфертного ціноутворення в Україні та пошук шляхів підвищення його 

ефективності. 

У світовій практиці, трансфертне ціноутворення – це формування цін в 

операціях, пов‘язаних між собою осіб. Цей «феномен» став предметом 

вивчення і впливу з того моменту, коли платники винайшли способи 

мінімізації своїх податкових зобов‘язань за допомогою трансфертних цін. 

Найпростішим способом такої мінімізації стало переведення прибутку на ті 

суб‘єкти з групи пов‘язаних осіб, які мають пільги з податків або є центрами 

витрат [2]. 

За даними Міністерства доходів і зборів України, у результаті 

використання трансфертних цін при всіх типах операцій з-під оподаткування 

виводиться близько 100 млрд. грн. щороку, що призводить до недоотримання 

державним бюджетом України близько 20–25 млрд. грн. [1]. 

Для встановлення принципів державного контролю за трансфертним 

ціноутворенням було прийнято ряд нормативних актів, зокрема Закон 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

трансфертного ціноутворення», а також затверджено порядок оформлення 

звітів за контрольованими операціями, перелік джерел інформації про 

ринкові ціни, перелік держав, в яких ставки податку на прибуток на 5 і 

більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні (з 2014 р. – менше 13 %), та 

інші акти, що мають на меті запобігання заниженню податкового 

зобов‘язання за операціями з пов‘язаними особами. Проте в запровадженій 

системі контролю за трансферним ціноутворенням у зв‘язку з новизною та 

недостатньою вивченістю теми в Україні виник ряд проблемних питань.  

(таб. 1) 
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Таблиця 1 – Труднощі застосування трансфертного ціноутворення в 

Україні 

З боку компанії: З боку держави: 

1) Небажання надавати внутрішню 

інформацію органам державного 

управління (зокрема, внаслідок високих 

штрафних санкцій - 5% від суми 

контрольованих операцій, які встановлені 

законодавством України) 

1) Нечіткість та протиріччя у законодавчих 

нормах щодо регулювання трансфертного 

ціноутворення 

2) Високий рівень корупції: небажання 

органів державного управління 

«правильно» використовувати законодавство 

2) Незрозумілість встановлених правил 

щодо регулювання трансфертного 

ціноутворення 

3) Відсутність чіткої організації 

регулювання трансфертного ціноутворення 

4) Відсутність норм регулювання 

трансфертних цін на послуги та 

нематеріальні активи 

3) Небажання збільшувати власні витрати 

внаслідок системи регулювання 

трансфертних цін  

5) Закритість даних щодо діяльності 

компаній в країнах, де немає, чи в стадії 

формування системи регулювання 

трансфертного ціноутворення 

4) Ефективні схеми відмивання коштів у 

офшорні зони через афілійовані особи 

6) Не встановлено перехідного періоду для 

пристосування до нових норм державного 

регулювання 

 

В основу трансфертного ціноутворення як в міжнародній, так і в 

українській практиці покладено «принцип витягнутої руки». За цим 

принципом «якщо між двома підприємствами в господарській та фінансовій 

діяльності створюються умови відмінні від тих, що виникли б між двома 

незалежними підприємствами, то будь-який прибуток нарахований одному з 

них, може бути включений до прибутку цього підприємства та відповідно 

оподаткований». А отже, за нормами Організації з економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) використання трансфертних цін 

дозволяє здійснювати оподаткування прибутку підприємств за місцем 

(країною) виникнення такого прибутку. [5] 

Основу національної системи регулювання трансфертного 

ціноутворення визначають положення Податкового кодексу України, який 

діє з 1 січня 2011 р., а в частині формування трансфертних цін — з 01 січня 

2013 р. [5] 

Для контролю за трансфертним ціноутворенням законодавством 

передбачено застосування п'яти методів визначення ціни у контрольованих 

операціях:  

1. Порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу). Суть методу 

полягає в тому, що ціна контрольованої операції порівнюється з ринковим 

діапазоном цін на аналогічні товари в зіставних операціях;  

2. Ціни перепродажу. При застосуванні даного методу, валова 

рентабельність від перепродажу товарів у контрольованій операції, раніше 

придбаних у ході такої самої операції, зіставляється з ринковим діапазоном 

валової рентабельності; 
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3. «Витрати плюс». За умови застосування цього методу, валова 
рентабельність собівартості контрольованої операції порівнюється з 
ринковим діапазоном валової рентабельності витрат у зіставних операціях; 

4. Чистого прибутку. Суть методу полягає в тому, що валова 
рентабельність контрольованої операції порівнюється з ринковим діапазоном 
рентабельності в зіставних операціях;  

5. Розподілення прибутку. При застосуванні цього методу сукупний 
дохід, розподілений між сторонами контрольованої операції, зіставляється з 
економічно обгрунтованим розподілом прибутку між непов'язаними   
сторонами. [2] 

Перші три методи в міжнародній практиці називаються операційними, а 
решта два — методами прибутку від операцій.  

Суб'єкт господарювання має право використовувати будь-який метод, 
який він обгрунтовано вважає прийнятнішим, однак у разі, коли існує 
можливість застосування і методу порівняльної неконтрольованої ціни, і 
будь-якого іншого методу, застосовується метод порівняльної 
неконтрольованої ціни, оскільки він вважається пріоритетним. [3] 

Отже, трансфертне ціноутворення слід розглядати як інструмент оптимі-
зації фінансових відносин між окремими центрами відповідальності та під-
приємствами, а також оподаткування окремих підприємств. Для запобігання 
використанню зовнішніх трансфертних цін із метою зменшення податкового 
навантаження необхідно здійснювати коригування податкових зобов‘язань 
платника податків до рівня, розрахованого за умови відповідності 
комерційних контрольованих операцій фінансовим умовам, проведення 
зіставних операцій, сторони котрих не є пов‘язаними особами. Жоден із 
наявних методів трансфертного ціноутворення повною мірою не забезпечує 
виконання всіх функцій. Для розв‘язання завдань трансфертного 
ціноутворення підприємствам варто підбирати модифіковані методи (на 
договірній основі), які враховуватимуть особливості організаційної й 
фінансової структур підприємства, стратегію його розвитку. 
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ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ 

МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Сучасна індустрія туризму у багатьох країнах світу приносить вагомі 

фінансові надходження до державного бюджету. У нашій державі влада 

також намагається шляхом посилення державного регулювання туристичної 

діяльності перетворити останню на високорентабельну галузь економіки. 

Загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації 

державної політики в галузі туризму забезпечуються Конституцією України, 

законом України «Про туризм», іншими нормативно-правовими актами, 

виданими відповідно до них. 

Проблематику дослідження розвитку туристичної сфери в Україні 

висвітлено у працях вітчизняних вчених: О.О. Бейдика, Л.С. Гринів,  

В.Г. Гуляєва, М.І. Долішнього, В. Ф.  Кифяка, В.С. Кравціва, М.П. Мальської, 

О.І. Мілашовської, М.П. Афанасьєв, О.О. Любіцева, В.Ф. Кифяк та ін. 

Окремими аспектами розвитку міжнародного туризму займались і 

представники Волинської наукової школи: А.В. Вавринюк, О.М. Гусєва,  

Н.Н. Коцан, Н.П. Луцишин, П.В. Луцишин, В.О. Патійчук, В.В. Ядощук. При 

цьому, у працях згаданих вчених майже відсутні дослідження, що дають 

всебічний і глибокий аналіз міжнародного туризму і його напрямів у цілому. 

Міжнародний туризм – це багатогранне явище, що охоплює економічні, 

соціальні, культурні та екологічні аспекти і тісно поєднується з багатьма 

галузями економіки Через це саме міжнародному туризму належить значне 

місце у соціально-економічному житті країн і народів. Міжнародний туризм 

визначається як важливий напрям міжнародного співробітництва в 

конкретній діяльності на основі поваги національної культури та історії 

кожного народу та основних інтересів кожної країни [2, с. 112].  

До міжнародного туризму належать: виїзний туризм – подорожі 

громадян України та осіб, які постійно проживають на території України, до 

іншої країни; в‘їзний туризм – подорожі в межах України осіб, які постійно 

не проживають на її території. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614849
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614849
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2014_8_10
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669469
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669469
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Міжнародні туристи під час подорожі країною, яка їх приймає, 

витрачають на туристичні заняття кошти, зароблені на батьківщині. Таке 

явище називають туристичний експорт, або активний туризм, а для 

економіки країни, з якої вивозять кошти і використовують їх на фінансування 

туристичних дій в інших країнах – називають туристичний імпорт, або 

пасивний туризм. 

Незважаючи на те що в‘їзний туризм стримують багато факторів: 

політична й економічна нестабільність, унаслідок цього скорочення 

маршрутів, відсутність необхідної матеріальної бази, антиреклама України на 

Заході, негативна інформація про суспільний і політичний стан в Україні та 

багато інших, країна все ж має передумови і потенціал у розвитку 

міжнародного туризму. 

Багаті природні, історико-культурні, трудові ресурси здатні 

стимулювати інтерес у вітчизняних та іноземних туристів. Також розвитку 

міжнародного туризму в Україні можуть сприяти такі фактори:  

1. Сьогодні туризм – це не стільки місце, куди турист хоче поїхати, 

скільки те, чим він хоче там зайнятися. Пляж, активне дозвілля, екскурсії – 

все це види відпочинку. Саме на них потрібно орієнтувати сферу туризму: 

смакові, світоглядні, культурологічні, поведінкові переваги замість чистої 

географії. Тури по Україні можна і потрібно розділяти за цим принципом, 

пропонуючи клієнтам пізнавальні, гастрономічні та ін. На сьогодні мало 

використовуються нетрадиційні напрямки, які приваблюють туристів. 

Розвиток таких маршрутів потребує кооперації в регіонах та між ними. 

Додатковими видами можуть стати кінний та піший туризм у Карпатах, 

водний туризм ріками тощо. Активніше має розвиватися туризм в екологічно 

чистих районах, де вода, повітря та їжа лікують і сприяють моральному 

відпочинку. Цей напрям може стати важливим елементом у розвитку 

сільського туризму.  

2. Сучасні тенденції розвитку українського туризму показують, що 

український туризм, маючи потужний туристично-рекреаційний потенціал, 

розвивається без комплексної туристичної політики держави та 

відпрацьованих механізмів управління. Для України характерним є 

нестабільність інституту управління, часті зміни підходів до управління 

туристичного сферою, незадовільний науковий супровід розвитку туризму, 

вкрай низький рівень реалізації його потенціалу.  

3. Кінцевою ціллю інтенсифікації туризму в Україні має буди вихід на 

зовнішні ринки, тобто закріплення України у свідомості зарубіжних 

споживачів туристичного продукту як конкурентоспроможної та привабливої 

в туристичному розумінні країни. Для розвитку в‘їзного туризму в країні 

необхідно створити відповідну маркетингову стратегію його стимулювання, 

яка сприяла б збільшенню кількості іноземних відвідувачів, дала б змогу 

краще використовувати наявний туристично-рекреаційний потенціал регіонів 

України та допомогла б створенню позитивного іміджу країни на світовому 

ринку туристичних послуг. 
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Наразі спостерігаються певні зміни у інституційному забезпеченні 

регулювання туризму. Так, нещодавно Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України створило Раду туристичних міст і регіонів, затвердило його 

склад і положення про діяльність. Рада готує пропозиції та рекомендації 

щодо формування та підвищення ефективності державної політики у сфері 

туризму і курортів, розробляє та впроваджує ефективну модель управління 

цією сферою. Рада туристичних міст та регіонів розробила Стратегію 

розвитку туризму на 2016–2020 рр., яка передбачає:  

– забезпечення діяльності Національної туристичної організації;  

– впровадження програми створення національної мережі туристичних 

брендів;  

– створення інтерактивної пошарової бази даних, що включає 

інформацію про всі туристичні та рекреаційні ресурси країни;  

– розроблення державних та регіональних програм розвитку сфери 

туризму і курортів;  

– розроблення державних програм розвитку транскордонного 

співробітництва, які передбачають консолідацію зусиль, спрямованих на 

сприяння розвитку сфери туризму і курортів регіонів.  

Створення Ради туристичних міст і районів, співпраця органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та 

підприємницьких структур дадуть максимальний ефект у розвитку туризму в 

Україні [2, с. 110].  

Таким чином, у галузіміжнародного туризму за 

останнєдесятиліттяспостерігаєтьсяпрогрес. Однак для покращення 

рентабельності туризму у нашій країні необхідно створити сприятливі умови 

для ведення бізнесу залучати інвестиції та переймати передовий зарубіжний 

досвід, усувати адміністративні бар‘єри, проводити різноманітні соціально-

культурні заходи: пісенні конкурси, спортивні змагання тощо, що буде 

привертати увагу потенційних туристів до нашої держави. 
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СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

В Україні теорія і практика розробки стратегій управління ще не зайняли 

належного місця. У практиці сучасного господарювання лише 10 % 

підприємств повністю реалізують власну стратегію. Підприємство саме 

створює своє майбутнє в різних умовах, створюючи стратегічний план дій, 

який може привести підприємство до успіху. Необхідність розробки стратегії 

викликана нестабільністю середовища функціонування підприємств, 

неповнотою інформації про його теперішній і майбутній стан, необхідністю 

забезпечувати конкурентні переваги та конкурентоспроможність 

підприємств. 

У роботах науковців увагу зосереджено на питаннях адаптації 

підприємств до змінних умов зовнішнього середовища та відмінностях 

операційного та стратегічного управління. Такі відомі вчені, як І Ансофф,  

А. Томпсон, Дж. Стрікленд, М. Портер, М. Хамель, М. Мінцберг, по-різному 

визначають поняття ―стратегія‖.         

 Значний науковий внесок у дослідження теоретичних засад 

стратегічного управління зробив російський вчений О. Віханський, з 

українських вчених можна виділити Г.І. Кіндратську.  

 Стратегічне управління – це динамічний процес, який перебуває у 

постійному русі, його завдання полягає у пошуку шляхів покращення 

існуючої стратегії підприємства і контролю її виконання[1].   

 Стратегічне управління виконує велику кількість завдань, які 

стосуються стратегічного аналізу, реалізації, розробки та контролю за 

виконанням стратегій підприємств.     

 Стратегічний менеджмент складається з різних елементів. 

Американська консультаційна фірма ―Мак- Кінсі‖ наводить деякі із них, 

наприклад: стратегія, структура, кадри, мистецтво управління. Стратегічний 

менеджмент підприємства розглядається як система трьох елементів:  

 – стратегія, як сукупність управлінських рішень щодо перспективного 

її розвитку;            

 – відповідна структура управління, зорієнтована на розроблення і 

впровадження стратегій;         

 – організаційна культура[2, ст. 78].      

 Стратегію трактують як певний план діяльності підприємства, 

пов‘язаний із позицією підприємства на зовнішньому ринку, як сьогодні, так 

і в майбутньому. Стратегія спрямована на реалізацію основних довго- 

строкових цілей підприємства. Поняття ―стратегія‖ використовують в науці 

та практиці управління з 50-х років ХХ ст.      

 За класифікацією А.А. Томсона та А.Дж. Стрікленда розрізняють такі 

види стратегій:           
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  корпоративна;          

  ділова;           

  функціональна;          

  операційна [3, ст. 102].        

 Корпоративна стратегія визначає загальний план управління 

підприємством. Вона охоплює всі сфери діяльності підприємства, окреслює 

загальний план розвитку.         

 Ділова стратегія зорієнтована на управлінні успішною діяльністю в 

одній із сфер бізнесу. Мета її зосереджена на досягненні довготривалих 

ділових переваг.           

  Функціональна стратегія конкретизує деталі в загальному плані 

розвитку підприємства, визначаючи підходи, дії, методи щодо управління 

підрозділами. Спрямована на ефективне використання ресурсів у межах 

реалізації загальної стратегії.        

 Операційна стратегія визначає принципи управління ланками 

організаційної структури, способи вирішення стратегічно важливих 

оперативних завдань (закупівля, управління запасами). Розробляють її для 

функціональних напрямів з метою реалізації стратегій вищих рівнів. 

 Стратегія підприємства легко описується за допомогою чотирьох 

елементів: стратегічних цілей, сфери діяльності, способу здобування 

конкурентної переваги та функціональних стратегій. На рис. 1 зображено 

модель стратегії [4, ст. 154]. 

 

Рисунок 1 – Модель стратегії підприємств 

Стратегічні цілі вказують напрям діяльності підприємства, 

встановлюють спосіб мотивування працівників та способи проведення 

контролю за виконанням планів.          
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Сфера діяльності підприємства вказує на те, які товари чи послуги і на 

яких ринках підприємство має намір впроваджувати. Основним способом 

здобуття конкурентної переваги підприємства на ринку є: висока якість, 

низька ціна, швидкість доставки, марка, певні характеристики товару. Проте 

інколи з‘являються нові та оригінальні способи здобуття переваги 

підприємства на ринку, наприклад: італійський виробник одягу, що 

розповсюджує свої вироби переважно через мережу ліцензованих магазинів 

Benetton, використовує шокуючі форми привертання уваги до своїх виробів; 

BMW здобув перевагу, здійснюючи протягом років обробку найвищої якості 

завдяки працевлаштуванню висококваліфікованих німецьких робітників. 

 Застосування стратегічного управління на підприємствах дозволяє 

охарактеризувати економічні, організаційні, технічні можливості 

виробництва та їх максимальне використання, своєчасно координувати 

роботу з розробки бізнес-планів розвитку підприємства. Загалом стратегічне 

управління підвищує ефективність роботи підприємств у сучасних умовах. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТОЛІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

На сьогодні питання толінгу досить гостро постало для української 

економіки. Здобуття Україною статусу країни з ринковою економікою 

відкрило широкі можливості для її інтеграційного розвитку та участі в 

міжнародному поділі праці. 

Проблемам застосування операцій з давальницькою сировиною 

приділяли увагу С. Б. Авдашева, В. Є. Житний, Л. М. Письмаченко,               

С. П. Чорнокондратенко, С. М. Чудината ін. 

Виробництво готової продукції з давальницької сировини, іменоване в 

діловому обороті, як «толінгові операції» (від англійського слова ―Tolling‖), 

що дослівно означає оплату за послуги з переробки давальницької сировини 

цією ж сировиною, отримало поширення у світовій економічній практиці й 

визнано Світовою організацією торгівлі (СОТ) у якості однієї з форм 

міжнародного поділу праці [1]. 
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За українським законодавством, давальницька сировина – це сировина, 

матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на 

митну територію України іноземними замовниками (чи закуплені іноземними 

замовниками за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі 

українським замовником для використання у виробленні готової продукції з 

наступним поверненням усієї готової продукції або її частини до країни 

власника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або за його 

дорученням виконавцем) або вивезенням до іншої країни. Готова продукція 

може бути реалізована в Україні, якщо давальницька сировина, з 

використанням якої виготовлено цю продукцію, ввезена іноземним 

замовником на митну територію України чи закуплена іноземним 

замовником за іноземну валюту в Україні [2, c.1]. 

За даними економічної статистики, застосування толінгових схем 

найбільш поширено в харчовій, текстильній, швейній, фармацевтичній, 

хімічній галузях промисловості, у кольоровій і чорній металургії [3]. 

На нашу думку, основними причинами популярності толінгових 

операцій в Україні є: 

- дефіцит власної сировини за наявності потужного комплексу 

переробних підприємств; 

- відсутність у переробних підприємств оборотних коштів, достатніх для 

придбання необхідної кількості сировини; 

- бажання завантажити виробничі потужності, що простоюють; 

- недоступність кредитів, наявність заборгованості у переробних 

підприємств. 

В свою чергу, переваги використання операцій з давальницькою 

сировиною полягають у наступному: 

1) підприємство-виробник має можливість перенести на вартість 

продукції, виготовленої з давальницької сировини, частину своїх постійних 

витрат та покращити фінансові результати; 

2) робота на давальницькій сировині зменшує потребу підприємства 

у кредитних ресурсах для формування запасів сировини, забезпечує 

зайнятість і гарантований збут продукції; 

3) використання толінгових схем дає можливість підприємству-

переробнику за відсутності коштів на придбання сировини одержати її 

безоплатно від замовника, а також через нагромадження прибутку скоротити 

потребу в кредитних ресурсах для фінансування обігового капіталу; 

4) здійснення толінгових операцій може позитивно вплинути на 

конкурентоспроможність підприємства-виробника та країну його 

розташування, оскільки, з одного боку, відкриває ринки індустріально 

розвинених країн для виробництва і реалізації нових товарів, виготовлення 

яких без толінгових схем неможливе, а з іншого – зумовлює формування 

позитивного ефекту для інших галузей економіки країни підприємства-

переробника, насамперед внаслідок придбання іноземною фірмою сировини 

для виробництва продукції в цій же країні [4, 166]. 



162 

Однак, не дивлячись на очевидні переваги використання толінгових 
операцій, ми вважаємо, не можна забувати й про негативні наслідки:  

- організатори толінгу ніяк не зацікавлені в науково-технічному прогресі 
та розвитку виробництва; 

- вітчизняні підприємства-переробники давальницької сировини 
використовують виробничі потужності та залучають робочу силу як при 
повноцінному виробництві, а відшкодування при цьому часто отримують 
тільки за проведені технологічні операції; 

- рентабельність підприємств, які використовують стратегію 
давальницької сировини, складає лише 5-7%, згідно з підрахунками , якби ці 
підприємства реалізували продукцію навіть за найнижчими цінами на 
вітчизняному ринку, то їх рентабельність склала б не менше 20% [3]. 

Таким чином, у разі ефективної організації толінгові операції мають 
позитивний вплив на зростання кількості робочих місць, завантаженість 
виробничих потужностей підприємств, які тимчасово простоюють, сприяють 
зменшенню потреби в обіговому капіталі, а також збільшують доходи 
підприємств-переробників та держави, у якій розташовуються ці 
підприємства. Але толінг також має і негативні наслідки для економіки: 
знижуються економічні можливості до модернізації виробництва та 
втрачається прибуток, основну частину одержує власник сировини. 
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СТРАТЕГІЯ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
В умовах сучасного нестабільного ринку дуже важливо адаптувати 

структуру і діяльність підприємства до впливу зовнішнього середовища. 
Максимальна адаптація до зовнішнього середовища забезпечується в рамках 
стратегічного планування та управління як організаційної системи 
підготовки та прийняття стратегічних рішень з основних напрямів 
функціонування та розвитку підприємства. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2182


163 

Стратегія – це довгострокова програма діяльності організації, яка 

постійно контролюється, оцінюється та коригується в процесі її реалізації. 

Стратегія формує бачення майбутнього розвитку, а її реалізація дозволяє 

досягнути поставленої мети. Завдання стратегії полягає у створенні фірмою 

конкурентної переваги, усуненні негативного ефекту нестабільності 

навколишнього середовища, забезпеченні прибутковості, врівноваженні 

зовнішніх вимог і внутрішніх можливостей. Здатність компанії проводити 

самостійну стратегію в усіх сферах діяльності робить її більш гнучкою, 

стійкою, дає змогу адаптуватися до вимог часу й обставин. 

Питанням розробки стратегії розвитку підприємства досліджували такі 

вчені та дослідники, як: Г.Мінцберг, М.-Е.Портер, І.Ансофф, Ш.-М.Остер, 

П.Дойль, А.-Д.Чандлер, Б.Карлоф, С.Оборська, З.Шершньова, М.Г.Саєнко,  

Л. С.Селіверстова, Р.А. Славюк і др. [1]. 

Під стратегічним плануванням розуміють, як правило, довгострокове 

планування, що систематизує та більш-менш формалізує виконання 

перспективних завдань підприємства, охоплює всі сторони його діяльності і 

спрямоване на розробку, організацію та виконання  стратегічних планів, 

проектів та програм. 

Метою стратегічного планування є досягнення довгострокових 

(стратегічних) цілей підприємства, що можуть забезпечити його ефективне 

функціонування і високий рівень конкурентоспроможності. 

Застосування стратегічного планування на підприємстві передбачає 

певні етапи, основними з яких є наступні: 

- І етап – встановлення цілей. На даному етапі підприємство встановлює 

основні довгострокові (стратегічні) цілі своєї діяльності. У різних галузях 

промислового виробництва довгострокові цілі можуть встановлюватись на 

різні терміни. Так, у легкій промисловості  вони, як правило, складають 5-10 

років, у хімічній та фармацевтичній галузях  -  до  10 років, у транспортному 

машинобудуванні та автомобілебудуванні – 10-20 років тощо. 

- ІІ етап – визначення стратегій та заходів щодо реалізації цілей. На 

цьому етапі підприємство аналізує  загальні стратегії, що підходять до 

використання у даних умовах   і обирає ту стратегію, яка  найбільше 

відповідає стратегічним цілям і плановим показникам, встановленим на 

підприємстві. 

- ІІІ етап – розробка послідовності дій у межах обраної стратегії. На 

даному етапі необхідно розробити всі заходи щодо реалізації стратегічного 

планування на підприємстві. 

- ІV етап – організація виконання запланованих дій.  Для даного етапу 

характерним є чіткий розподіл дій по окремих підрозділах та виконавцях, а 

також забезпечення кожного виду робіт у межах стратегічного планування 

необхідними видами ресурсів. 

- V етап - облік і контроль виконання запланованих дій. На даному етапі 

здійснюється перевірка досягнення всіх цілей і показників стратегічного 

планування, що були заплановані до виконання на початковому етапі. 
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- VІ етап – аналіз виконання запланованих дій. На даному етапі  

здійснюється аналітична робота, у результаті якої підводяться підсумки про 

ступінь реалізації завдань стратегічного планування за звітний період. Даний 

етап є дуже важливим оскільки він дає можливість у наступному періоді 

стратегічного планування максимально уникати всіх вад, що були допущені у 

звітному періоді[2]. 

Якщо вищий менеджмент підприємства зацікавлений у послідовному і 

якісному втіленню в життя елементів стратегічного планування, то при 

формуванні основних заходів стратегічного планування необхідно 

дотримуватись певних принципів, головними з яких є наступні: 

- ціле встановлення та ціле реалізація – передбачає, що стратегічне 

планування має починатись зі  встановлення загальних цілей і розробки 

основних заходів по їхній реалізації[3]; 

- системність, комплексність і збалансованість –  дана група принципів 

передбачає, що стратегічному плануванню підлягають всі сторони діяльності 

підприємства,  які є взаємозалежними і мають здійснюються у комплексі; 

- безперервність – даний принцип передбачає, що процес стратегічного 

планування не є тимчасовим явищем, а виконується постійно і в усіх 

напрямах діяльності підприємства; 

- реалістичність і досяжність – дана група принципів спрямована на те, 

щоби головні цілі стратегічного планування носили би напружений характер 

але у той же час були б були реальними для виконання; 

- багатоваріантність, альтернативність, селективність – дана група 

принципів передбачає розробку декількох варіантів основних показників 

стратегічного планування і шляхів їхньої реалізації, які слід всебічно 

проаналізувати і обрати з них найбільш оптимальні; 

- спадковість, послідовність – означає, що у процесі здійснення 

стратегічного планування підприємство має враховувати всі свої попередні 

зобов'язання і попередні стратегічні плани; 

- наукова та методична обґрунтованість - дані принципи зобов'язують 

підприємство використовувати у процесі стратегічного планування сучасні 

методики і наукові розробки; 

- гнучкість, динамічність, реакція на ситуацію – застосування даної 

групи принципів дасть можливість підприємству вчасно реагувати на 

потреби ринку і забезпечить йому певні конкурентні переваги; 

- кількісна та якісна визначеність – дані принципи налаштовують 

стратегічне планування на використання конкретних показників, які 

вимірюються у натуральних, вартісних і трудових показниках і  у процесі 

стратегічного планування піддаються чіткому корегуванню, а на 

завершальній стадії підлягають чіткому аналізу; 

- ефективність і соціальна орієнтованість –  використання даних  

принципів передбачає зробити процес стратегічного планування і його 

кінцеві результати високопродуктивними і спрямованими на вирішення 

багатьох соціальних проблем, як на самому  підприємстві так і за його 

межами[4]. 
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У сучасних умовах господарювання підприємство не зможе ефективно 

функціонувати без розроблення і впровадження стратегії економічного 

розвитку. Вона визначає напрям діяльності організації, формулює місію та 

цілі, забезпечує ефективне використання наявних ресурсів. Якщо 

стратегічний план містить техніко-економічне обґрунтування та програму 

діяльності підприємства, то стратегія розвитку є дієвим інструментом для 

досягнення поставлених цілей в умовах нестабільності зовнішнього 

середовища. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

На сучасному етапі розвитку в світі існує велика кількість підприємств, 

кожне з яких, ставить за мету отримання прибутку, або досягнення певних 

цілей. В історії налічується дуже багато прикладів, коли підприємство не 

приносило прибутку, або не досягало поставлених цілей, як наслідок – 

банкрутування та закриття. Для того, щоб цього не сталось керівники 

підприємства проробляють великий обсяг роботи: відкриття нових ринків, 

розробка нових видів продукції і т.д. Проте, це все, було б неможливим без 

тих, хто не здійснює безпосередніх керівних функцій, а втілює у життя всі 

розпорядження керівництва – працівники підприємства. Успішність компанії 

багато в чому залежить від їхньої роботи, а їх робота, а головне її якість, 

залежить від того, наскільки працівник вмотивований. На сьогоднішній день, 

існує велика кількість методів мотивування працівників. Наприклад, премії, 

бонуси, заохочення і т.д. Проте, крім матеріального забезпечення, існує 

багато інших способів мотивування. Для прикладу, повага керівництва до 

працівника може слугувати гарною мотивацією. 
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Вперше, застосовувати мотивацію, як засіб покращення 

результативності роботи працівників, почав Генрі Форд – американський 

промисловець, власник заводів по виробництву автомобілів в усьому світі. 

Він вважав, що достойна оплата праці вирішує дев‘ять з десяти проблем, 

пов‘язаних з результативність праці робітників, тому підняв мінімальну 

заробітню плату в п‘ять разів, що дозволяло кожному члену колективу 

зацікавлено працювати на робочому місці. Проте, він говорив, що 

матеріальної зацікавленості недостатньо для того, щоб працівник віддавався 

роботу по-максимуму, тому він ввів медичне обслуговування працівників, 

соціальне та пенсійне страхування на випадок отримання виробничої травми. 

Також дітям працівників забезпечувалось навчання в школах та коледжах[1]. 

В сучасному суспільстві навіть провідним компаніям потрібно 

мотивувати своїх працівників. Навіть така компанія як Apple, час від часу 

мотивує своїх працівників для того, щоб отримати найкращий рівень роботи. 

Керівництво компанії підкинуло невелику записку з наступним текстом: 

«Буває просто робота, а буває робота всього життя. Робота, в історії якої ви 

залишаєте свій відбиток. Робота, якій ніколи не треба іти на компроміс. 

Робота, заради якої ви пожертвували б власними вихідними. Ви можете 

отримати таку роботу в Apple. Люди не приходять сюди для того, щоб 

запобігти ризикам. Вони приходять для того, щоб плавати глибоко. Вони 

бажають, щоб їхня робота мала результат. Великий результат, який не 

повторить ніхто і ніколи. Ласкаво просимо в Apple!» Таке повідомлення 

допомагає в повній мірі відчути атмосферу в компанії і налаштуватися на 

роботу в перший же день[2].  

Для мотивації своїх працівників вони готові запропонувати більше, ніж 

просто безкоштовне медичне страхування та обіди. Адже чим задоволеніший 

і щасливіший працівник, тим продуктивніше він працює, говорять в Apple. 

Щорічно працівники компанії отримують знижки на купівлю музичних 

леєрів, комп‘ютерів та планшетів. Крім цього, для працівників Apple 

розповсюджується 50-ти відсоткова знижка на програмне забезпечення. 

Компанія піклується не лише про працівників, а й про їхні сім‘ї, а також 

друзів, забезпечуючи знижки на той чи інший продукт. Як правило, 

працівники компанії – трудоголіки, тому Apple намагається всіляко 

заохочувати своїх працівників, пропонуючи безкоштовне пиво та закуски у 

власному пивному барі, а також дуже часто запрошує знаменитих 

музикантів, щоб ті проводили концерти спеціально для працівників компанії. 

«Ви перебуваєте в компанії дуже, дуже розумних людей» - правило, яке 

покладено в основу корпоративної культури Apple. Ті, хто приходять сюди, 

будуть працювати в компанії інтелектуалів, освічених, кмітливих і 

креативних особистостей. Чи не ідеальних, з суперечливими характерами, 

мають свою думку і не настільки скромних, щоб його не відстоювати. Тим і 

хороша атмосфера колективу професіоналів - другорядним і порожнім речей 

тут не місце. Так само як і людям, що створюють серйозні обмеження при 

добірці нових кадрів. Замість молока за шкідливість в Apple роздають 

співробітникам яблука. Для багатьох це стає приємним сюрпризом, що 



167 

згодом переростає в одне з найкращих спогадів про роботу в 

компанії. Зрозуміло, фрукти співробітникам дістаються безкоштовно - а хіба 

може бути по-іншому? [5]. 

Цікавий підхід до мотивування своїх працівників застосовують 

підприємства Бельгії. Великі підприємства пропонують своїм офісним 

працівникам роботу вдома. Тобто працівник в домашніх умовах виконує свої 

обов‘язки, при цьому компанія компенсує усі витрати на електроенергію та 

використання комп‘ютера. Для працівників, які проживають далеко від 

робочого місця надаються робочі автомобілі. Також розповсюдженою 

практикою є надання працівникам можливості відвідувати спеціальні 

спортивні тренінги, які проводяться за рахунок компанії. Проте, 

найрозповсюдженішими способами мотивування є: надання працівникам 

путівок на курорти, безкоштовне харчування в чітко визначених закладах і 

т.д[3]. 

Щорічно телекомпанія «CNN» проводить дослідження для визначення 

компаній з найбільш вмотивованими працівниками. Переможцем за останні 

чотири роки є Google. Саме вони розробили найкращу систему мотивування 

своїх працівників, за допомогою якої, вони створили надзвичайно комфортні 

умови для роботи. Перший принципом мотивування є висока заробітна 

плата, яка є однією із найвищих в регіоні. Другим принципом є надзвичайно 

комфортні умови праці: в компанії допускається робота в кімнатах 

відпочинку, наради можуть проводитися в гамаках на даху будівлі, а при 

бажанні можна покататися по офісі на скейті. Родзинкою системи 

мотивування співробітників компанії є їхній знаменитий вислів «Google – це, 

перш за все, люди.» Цитата одного із віце-президентів компанії: «Ми завжди 

намагаємось, максимально підтримувати своїх працівників, завжди і у 

всьому. Тому наші соціальні програми для працівників,забезпечують захист 

не тільки з фінансової і соціальної сторони, але і в фізичних і емоційних 

сферах життя.» Компанія сприяє підтриманню своїх працівників в хорошій 

спортивній формі, для цього в їхнє розпорядження надається спортзали, 

перукарні, релаксаційні центри. Google не оминає увагою і сім‘ї працівників 

— при народженні дитини дається 2-місячна відпустка, а в разі смерті 

співробітника його сім‘я буде ще 10 років отримувати половину зарплати 

годувальника[4]. 

Ще одним прикладом керівництва, яке достеменно знає, як мотивувати 

співробітників компанії, аби отримувати від підлеглих максимальну віддачу, 

є Марк Цукерберг - засновник найпопулярнішої соціальної мережі Facebook. 

По-перше, Марк Цукерберг, як щасливий татко двох дітей, добре розуміє, що 

в перші місяці після народження батькам дуже важливо бути поруч з 

дитиною і тому надає чотиримісячну відпустку як для жінок, так і чоловіків. 

Причому, оплачувані ―канікули‖ надаються у будь-який момент протягом 

року, і не тільки після народження, а й після усиновлення. По-друге, відомий 

захисник екології, Цукерберг мотивує своїх колег їздити на роботу на 

велосипеді й навіть він відкрив спеціальну велосипедну СТО у штаб-

квартирі. Але для шанувальників автотранспорту на території є безкоштовна 
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зарядна станція для електромобілів. По-третє, у штаб-квартирі в Каліфорнії є 

кімната відпочинку з настільними іграми, ігровими приставками й 

автоматами, де співробітники можуть відволіктися від роботи. Окрім того, 

дуже зайняті працівники можуть відвідати барбершоп та пральню з 

хімчисткою на території головного офісу. По-четверте, молодим батькам 

власник компанії надає разову грошову допомогу в розмірі чотирьох тисяч 

доларів та матеріально підтримує тих, хто вирішив усиновити малюка. 

Підсумовуючи все вище описане, можна дійти висновку, що працівник, 

а саме рівень ефективності його роботи, є важливим апектом процвітання 

компанії. Для того, щоб забезпечити необхідний рівень ефективності 

керівництво використовує різноманітні способи, які із розвитком суспільства 

з‘являються все новіші і новіші. Це є позитивним для керівництва, адже вони 

отримують вмотивованого працівника на гарну роботу, і для працівника, аже 

він отримує комфортні умови для праці. 
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УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ  

В КОРПОРАТИВНІ СТРУКТУРИ 

 

Забезпечення високих темпів приросту української економіки можливе 

при вирішенні одного із складних стратегічних завдань – створення 

сприятливого середовища для роботи вітчизняних підприємств. 

Ефективний розвиток підприємств можливий за рахунок інтеграції в 

корпоративні структури з метою активізації внутрішнього потенціалу 

підприємств. Така інтеграція має бути одним з пріоритетних напрямків 

їхнього подальшого розвитку. 

Законодавство України визначає такі форми корпоративних структур як 

асоціація, корпорація, консорціум, концерн, холдинг, промислово-фінансова 

група. Останні роки в економіці країни характеризуються збільшенням 
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кількості інтегрованих структур, серед яких найбільш привабливими є 

асоціації. 

Процес інтеграції в корпоративні структури передбачає низку переваг, а 

саме:  

– застосування нововведень;  

– реалізація інвестиційних проектів; 

– обмеження конкуренції; 

– зниження рівня невизначеності у постачанні та збуті; 

– володіння високим інтелектуальним капіталом. 

Основною метою інтеграції суб‘єктів господарювання є підвищення 

ефективної діяльності інтегруючих підприємств. 

Однак такі суб‘єкти господарювання при здійсненні інтеграційного 

процесу зіштовхується з такими проблемами, як: 

– інтеграція вимагає значні зміни у політиці підприємства; 

– процес інтеграції охоплює великий спектр діяльності, що ускладнює 

здійснення системи управління; 

– значно ускладнює процес контролю за підприємством та довіри 

постачальником, підприємством споживачем [1].  

В умовах інтеграції у корпоративні структури проблема грамотного 

використання і розвитку людських ресурсів набуває першочергової ваги. 

Успіх підприємства на ринку залежить від ефективності управління його 

персоналом, який, використовуючи свої знання та навички, забезпечує 

реалізацію маркетингових, фінансових та інших цілей компанії. 

Індивідуальні здібності працівників формують результати діяльності 

організації в цілому і є запорукою її розвитку. Досягти цього можна шляхом 

впровадження комплексного підходу до управління кадровим потенціалом 

підприємства.  

Який він «ідеальний» кадровий робітник? Ми спробуємо дати відповідь 

на це запитання шляхом опитування керівників приватних підприємств, які 

провадять різну господарську діяльність. Питання стояло так: «Якими 

особистісними характеристиками повинні володіти ваші працівники?». 

Проаналізувавши та систематизувавши думки більше 50 респондентів, 

нами виділено такі основні характеристики: 

1.  Компетентність та відповідальність (40%); 

2.  Результативність праці (20%); 

3.  Ініціативність та старанність (15%); 

4.  Креативність та винахідливість (10%); 

5.  Здатність швидко та якісно вирішувати поставлені завдання (9%); 

6.  Комунікабельність та вміння узгоджено працювати в колективі (5%); 

7.  Він мав би бути трудоголіком (1%). 

Якими методами добиватися від працівників максимальних результатів 

без негативних наслідків? Звичайно, немає ні чарівної палички, ні 

універсальної кнопки, ні єдиної моделі мотивації, але є ефективні елементи 

управління персоналом: 
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– нейтралізуйте демотивуючі фактори: страх, недовіру, привселюдну 

критику, неповагу; 

– навчання мотиваційному менеджменту; 

– повідомляйте працівникам те, що для них важливе; 

– підтримуйте з працівниками зворотний зв‘язок щодо виконаних 

завдань і досягнутих цілей, а також стосовно помилок; 

– використовуйте не лише матеріальне, а й словесне заохочення. 

Похвала нічого не коштує, але при цьому надихає працівника; 

– дайте працівникам можливість брати участь у виборі методів 

заохочення, тематики й місця корпоративного заходу; 

– забезпечте персоналу можливість висловити свої думки, побажання, 

пропозиції або незадоволення. Це може бути ящик для анонімних листів або 

відкрита зустріч; 

– замініть тотальний контроль; 

– залучайте працівників до вирішення цікавих і нестандартних завдань; 

– допомагайте людям виявити їх сильні сторони і ставте перед ними 

досяжні цілі, співвідносні з їх можливостями; 

 делегуйте працівникам не лише завдання, а й відповідальність. Дайте 

їм відчути свою причетність і важливість. [2] 

Для того, щоб працівник був зацікавлений у результатах та сумлінно 

виконував покладенні на нього завдання, його слід промотивувати. Як 

зазначав Марк Кьюбан, американський мільярдер, генеральний директор 

компаній HDNet і HDTV cable network-«Робота повинна приносити 

задоволення. Слідкуйте за рівнем навантаження і досягнень своїх людей і 

заохочуйте їх. У моїй першій компанії, MicroSolutions, коли у нас були 

рекордні місячні продажі або коли хтось зробив щось особливе, я зазвичай 

ходив і роздавав співробітникам чеки». 

Можна зробити висновок, що ефективність роботи підприємства  

залежить від ряду різних чинників. Основним з яких є людські ресурси, які є 

найбільш вагомою та невід‘ємною частиною продуктивних сил суспільства. 

Кваліфікація працівників та її вдале використання значною мірою впливає на 

обсяги виробленої продукції, використання матеріальних та технічних 

засобів підприємства. В свою  чергу, ефективна діяльність господарюючого 

суб‘єкта позитивно впливає на економіку країни у вигляді податків, що 

сплачуються до бюджету. Саме цей процес може забезпечити перспективний 

розвиток підприємства в умовах інтеграції у корпоративні структури та 

вплинути на економічний потенціал країни. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРAЦІЇ УКРAЇНИ ДО 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Євроінтеграція – цивілізаційний вибір України, одна з ключових вимог 

Революції гідності. У системі зовнішньополітичних пріоритетів України вона 

посідає особливе місце. Для України європейська інтеграція – це шлях 

модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення 

іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід 

на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Як невід‘ємна частина Європи 

Україна орієнтується на діючу в провідних європейських країнах модель 

соціально-економічного розвитку.  

Інтеграція у світове господарство не може відбуватися стихійно. Вона 

потребує свідомих рішень і контрольованості з боку держави. Для цього не 

досить прийняти модель «відкритої» економіки, здійснити лібералізацію 

зовнішньоекономічних зв'язків. Такий підхід означатиме пасивність держави 

щодо формування господарських контактів із зарубіжжям, її наслідком буде 

витіснення країни на узбіччя світового господарства, перетворення її на 

сировинний придаток промислово розвиненого центру. 

Проблеми інтеграції тa співпрaці Укрaїни з ЄС були висвітленні у 

роботaх тaких aвторів, як І. Бережнюк, С. Боротничек, A.С Гaльчинський, 

О.A. Корнієвський, В. Опришко, Н. Пирець, П. Пaшко, В. Посельський, М. 

Тонєв, Є.Д.Холстінінa, О.Дугінa, З.Бжезинський, О.Лєдяєвa, С.Хaнтінгтонa. 

Метою даного дослідження є визнaчення основних проблем  інтегрaції 

Укрaїни до ЄС. 

Європейське інтегрaційне об‘єднaння – це об‘єднaння груп розвинутих 

крaїн, які взaємодіють, торгують тa переміщaють в серединні угрупувaння 

товaри, послуги, фaктори виробництвa тa робочу силу. Тобто це є зоною 

вільної торгівлі, aле не просто зоною вільної торгівлі a розширеною, оскільки 

сaме розширенa ЗВТ пропонує тaкий спектр мобілізaції [1, с. 111].  
Євроінтеграційний курс для України є безальтернативним, хоча на 

цьому шляху нас чекає безліч труднощів, випробувань, розчарувань, 
усвідомлення необхідності здорового національного егоїзму та 
прогнозування наслідків зовнішньополітичних і економічних рішень, а також 
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позбавлення від ілюзій отримання вагомої зовнішньої допомоги та швидкого 
вирішення зовнішніми агентами наших внутрішніх глибинних проблем. 
Економічна інтеграція як процес розвитку стійких взаємозв'язків і 
поглиблення поділу праці, форма зближення і посилення взаємодії 
національних економік може надати поштовх для розвитку продуктивних сил 
та модифікації виробничих відносин. 

Загальноприйнято вважати, що основними проблемами нa шляху 
інтеграції Укрaїни до ЄС є:  

1)Недостатній рівень розвитку економіки держави;  
2)слабкі позиції України у сфері високих технологій;  
3)високий рівень корупції;  
4)недосконала нормативно-законодавча база; 
5)відсутність масштабних інвестицій в економіку; 
6)недостатній рівень розвитку сучасної інфраструктури, особливо 

інформаційної і транспортної; 
7)нaдзвичaйно склaднa економічнa  ситуaція (окупaція AРК, проведення 

AТО) [2]. 
Незважаючи на проблеми, інтегративні процеси будуть відбуватися, бо 

не тільки Україна зацікавлена в ЄС, а і ЄС певною мірою зацікавлений в 
українському ринку, але при умові вирішення проблеми бідності, яка нині є 
дуже гострою. 

Слід, також підкреслити перспективи для України після вступу до 
ЄС.Виділяють  тaкі перспективи тa можливості: 

1.Політичні перспективи – передбaчaють стaбільність політичної 
системи, сприйняття Укрaїни як вaжливого суб‘єктa політичних відносин 

2. Економічні перспективи – передбaчaють зaбезпечення розвитку 
мaлого тa середнього бізнесу, a тaкож впровaдження стaндaртів ЄС у 
виробництві 

3. Соціaльні перспективи – мaють нa меті формувaння середнього клaсу 
тa проведення реформувaння освіти, охорони здоров‘я, соціaльного зaхисту. 

Експерти визначають комплекс заходів щодо прискорення інтеграції 
України до ЄС — це створення сприятливих умов для економічного 
розвитку, модернізації економіки та суспільства; впровадження ринкових 
відносин, проведення податкової і бюджетної реформ. Водночас, 
наголошується на необхідності зміцнення засад політичної демократії, 
посиленні боротьби з корупцією, вдосконаленні захисту прав інтелектуальної 
власності, впровадженні європейських правових стандартів.  

Проте, також нaуковці виділяють тaкі недоліки євроінтегрaційних 
процесів: 

1. Політичні недоліки несуть із собою чaсткову втрaту суверенітету тa 
підпорядкувaння територій оргaнaм ЄС, невизнaченість стрaтегії розвитку, 
що тaкож не дуже добре вплине нa економічний стaн, оскільки між крaїнaми 
ЄС існує в деякій мірі високa конкуренція в деяких гaлузях, тому потрібно 
буде переорієнтовувaтись нa менш конкурентні гaлузі, a тaкож негaтивним 
чинником буде погіршення взaємин із крaїнaми СНД, a особливо із Росією, 
оскільки нa сьогоднішній день перед Укрaїною стоїть тaкож питaння про 
співпрaцю із Митним Союзом Росії, Білорусії тa Кaзaхстaну. 
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2. Економічні недоліки – передбачають втрату конкурентоспроможності 

певних галузей, склaдність переходу нa європейський рівень цін, квотувaння 

певних видів товaрів. 

3. Соціaльні недоліки ‒ це усклaднення візового режиму із східними 

сусідaми [3, с. 68]. 

Ще однією проблемою інтеграції України до ЄС є не гармонізоване до 

європейських стандартів українське законодавство. Повинна здійснитись 

aдaптaція укрaїнського зaконодaвствa із європейським, це мaє здійснювaтись 

зa рaхунок реформувaння укрaїнської прaвової системи тa поступове 

приведення її у відповідність із європейськими стaндaртaми. Ця aдaптaція 

повиннa охопити приблизно усі сфери прaвa, тaкі як : привaтне, митне, 

трудове, фінaнсове, подaткове зaконодaвство, зaконодaвство про 

інтелектуaльну влaсність, охорону прaці, життя тa здоров‘я, нaвколишнього 

середовищa тa бaгaто іншого. Aле нa дaному етaпі для Укрaїни здійснення 

тaких зaходів є неможливими. 

Отже, можна впевнено сказати, що перспективне формування 

інтеграційних процесів держави здійснюється з подоланням виявлених 

проблем. Подальший розвиток економіки України повинен бути пов'язаним з 

тією економічною стратегію, яка орієнтована на розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності, експортно орієнтованих галузей та 

підприємств, підвищення конкурентноздатності продукції вітчизняних 

виробників. Україна повинна зайняти своє гідне місце в інтеграційних 

об‘єднаннях, особливо в рамках ЄС. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 
На сьогоднішній день в умовах ринкової економіки, 

зовнішньоекономічна діяльність відіграє вирішальну роль в умовах 
посилення інтеграційних процесів, забезпечує передумови активного 
розвитку підприємств на інноваційній основі, що визначає конкурентні 
переваги на світовому ринку товарів та послуг через впровадження 

http://www.rusnauka.com/
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комплексу сучасних форм, методів міжнародних економічних відносин, 
інноваційного вдосконалення виробництва, підвищення продуктивності 
праці, якості продукції та послуг. 

Водночас, зовнішньоекономічні відносини знаходяться в стадії 
серйозних трансформацій, пов'язаних з новими економічними викликами 
ХХІ століття. При цьому найважливішу роль відіграють процеси глобалізації 
і формування постіндустріального суспільства. Стрімко удосконалюється 
технічна база виробництва. Здійснюється оптимізація галузевої і 
територіальної структур національних господарств. 

Дослідженням проблем розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств України займались наступні науковці:    В. Топіха,   А. Кредісов,    
В. Бойко, В. Гейц, С. Соколенко, А. Кандиба та інші. Разом з тим, не 
дивлячись на значну кількість досліджень, узагальнення проблем ЗЕД 
найчастіше здійснено на макро- й мезорівні. На рівні підприємств 
дослідження мали певне спрямування, без комплексного підходу до 
визначення проблем та обґрунтування перспективних напрямів їх 
розв‘язання. 

Вітчизняне законодавство трактує зовнішньоекономічну діяльність як 
діяльність суб‘єктів господарської діяльності України та іноземних суб‘єктів 
господарської діяльності, що побудована на відносинах між ними і має місце 
як на території держави, так і за її межами [1, ст. 1]. 

 В нашій країні сьогодні найбільш поширеною формою 
зовнішньоекономічної діяльності є зовнішньоторговельні операції пов‘язані з 
експортом та імпортом товарів. Якщо брати до уваги динаміку експорту та 
імпорту за 1996 - 2017 рр., то можна побачити, що імпорт значно перевищує 
експорт. Вивчення низки публікацій та даних дають підставу узагальнити, що 
в Україні незадовільна структура експорту з чітким домінуванням 
сировинних матеріалів та напівфабрикатів [3].  

Проведені науковцями дослідження дають змогу виділити рівні та 
згрупувати негативні чинники впливу на розвиток зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств. Можна виділити  декілька чинників:  

1)зовнішні (чинники макросередовища); 
2)безпосередні (чинники середовища ЗЕД);  
3)внутрішні (чинники мікросередовища). 
Варто зазначити, що основними групами чинників, які стримують 

розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств, є чинники 
глобального середовища, фінансово-економічні, інституційні, політичні. 
Відзначаючи  деякі з них, зауважимо, що ті чи інші впливи носять 
«міжгруповий» характер, тому формування економічної взаємодії і її 
середовища на міжнародному рівні визначається сукупним впливом різних 
факторів. Зокрема, до загальних  можна віднести наслідки світової 
фінансово-економічної кризи 2008–2010 рр.; бар‘єри входу на світові ринки; 
високий рівень конкуренції; сформований розподіл сфер та зон впливу й 
спеціалізацію провідних компаній світу. Насамперед, низький рівень 
інвестиційної привабливості, нестабільна політична ситуація, а також 
високий рівень корупції чинить негативний вплив на всі сфери українського 
бізнесу [2, с. 309 ].  
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Найбільш негативним чинником  є ефект імпортозаміщення, що свідчить 

про незахищеність внутрішнього ринку нашої держави, що є наслідоком 

неправильної, не лише зовнішньоекономічної політики держави, а й 

економічної загалом.  

Існують  досить вагомі недоліки в інфраструктурному забезпеченні ЗЕД: 

недосконалість митного обслуговування та фінансових розрахунків, 

проблеми транспортування й зв‘язку; служб із надання інформаційних, 

консалтингових та інших ділових послуг тощо. 

Суттєвою проблемою, в сучасних умовах, є неефективність системи 

менеджменту ЗЕД, відсутність стратегічного й маркетингового підходів в 

управлінні підприємством. Найчастіше використовують прийом 

короткотермінового пристосування. 

Таким чином, визначені проблеми дають змогу систематизувати й чітко 

визначити напрями їх подолання для забезпечення ефективної 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Варто зазначити, що основою 

є зміни інституційного характеру, які включають формування ефективного, 

стимуляційного та нормативно-правового поля діяльності підприємств – 

суб‘єктів ЗЕД, важливий момент – удосконалення організаційного 

забезпечення ЗЕД на основі прозорих і простих процедур митно-тарифного 

та нетарифного регулювання. Потребує перегляду і зовнішньоекономічна 

політика держави щодо підтримки вітчизняних виробників, нарощування 

їхнього експортного потенціалу. Тому, основним шляхом нарощування 

потенціалу ЗЕД підприємств є створення сприятливих економічних умов для 

збільшення випуску вітчизняної продукції, надання послуг за рахунок 

модернізації виробництва, впровадження нових технологій, розвитку 

науково-технічного потенціалу та всебічного розширення підприємств на 

світовому ринку.  

Отже, названі напрями розвитку підприємств повинні системно 

відображатись у стратегіях розвитку ЗЕД підприємств та 

зовнішньоекономічній політиці держави. Беручи до уваги вищевикладене, 

вважаємо, що перспективне формування зовнішньоекономічної діяльності 

держави здійснюється з подоланням виявлених проблем та перешкод. 

Подальший розвиток національної економіки України повинен бути 

пов'язаним з тією економічною стратегію, яка орієнтована на розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності, експортно орієнтованих галузей та 

підприємств, підвищення конкурентоздатності товарів та послуг вітчизняних 

виробників. Економіка України сьогодні як ніколи потребує потужний  

імпульс для розвитку, який дозволив би їй вирватися з рецесії, що все більше 

поглинає її. Забезпечити такий поштовх можна тільки за рахунок 

впровадження нової політики розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 

ЗВ'ЯЗКІВ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ 

 

З прийняттям незалежності Україна вийшла на міжнародну економічну і 

політичну арену як повноцінний гравець. Це дозволило їй розвиватись в 

різних напрямках. Напрямок розвитку на пряму залежав від внутрішньої 

ситуації в країні, а також від ситуацій в регіонах і в світі в цілому. Не 

виключенням стали відносини з країнами Близького Сходу. Даний регіон 

хоча і не є зразково-показовим варіантом, але для нас він є дуже 

перспективним та стратегічно важливим, що дає можливість стати Україні 

однією із лідерів на ринку Близького Сходу. 

Дослідженню розвитку економічних відносин України з країнами 

Близького Сходу була присвячена низка наукових праць таких українських 

вчених як: С. Глазьєв, С. Гріневецький, Д. Кочубей, Н. Перстнева, Д. Серов, 

Ю. Токарев, М. Фащевський, В. Швед. З точки зору науковців є доцільним 

дослідження даної проблематики, так як воно дозволить Україні покращити 

шляхи розвитку пріоритетних напрямків в економічній сфері. 

На сьогоднішній день, між нашою державою та країнами Близького 

Сходу було створено ефективне двостороннє співробітництво на усіх рівнях, 

таких як державний, урядовий, відомчий та регіональний. Торговельно-

економічне співробітництво регламентується угодами про вільну торгівлю, 

виробничу кооперацію та інші. Це спричинено тим, що наша держава не 

залишає без уваги міждержавні відносини з ісламськими країнами. Але не 

дивлячись на значні зусилля приватного бізнесу та вчених, нам не вдається 

всебічно прорватися на ринок цих країн. Це все спричинено тим, що: 

1) По-перше, ринки країн Близького Сходу є нетрадиційними для 

українського виробника, тому вони не проявляють серйозної ініціативи для 

їх освоєння і виглядають мало ефективними на фоні конкуренції з більш 

розвиненішими країнами світу. 

2) По-друге, наша продукція є не конкурентоздатною, так як 

здебільшого вона є сировиною і постачається на ринки через посередників 

третіх держав. 

3) По-третє, тривалий час після проголошення Україною 

незалежності, наша держава не приділяла значної уваги розвитку 



177 

зовнішньоекономічних зв‘язків з країнами Близького Сходу, а зосереджувала 

свою увагу на євроатлантичній інтеграції, що спричинило підписані угоди 

залишатися дієвими в основному на папері. 

4) По-четверте, це полярність культури і релігії наших країн, та 

помилкове стереотипне мислення одне про одного [1]. 

Але науковці та експерти відзначають, що ці всі причини мають 

тимчасовий характер, і не впливають на перспективу розвитку українсько-

близькосхідних зв‘язків, про що свідчать дані поліпшення інвестиційного 

клімату. Також на розвиток відносин позитивно впливає значна сформована 

діаспора країн Близького Сходу в Україні. Існує досить значна кількість 

ділових кіл, потенціал яких сприяє розвитку бізнес контактів. Загалом ця 

діаспора за роки незалежності України збільшилась від 1,2 до 2,3 млн. 

чоловік, що складає приблизно 5% населення держави [2]. 

 Останні події на Близькому Сході призвели до певного зниження 

активності політичних контактів і падіння обсягів товарообігу України з 

країнами цього регіону (2014 р. – 5,6 млрд. дол. США, 2053 р. – 4,1 млрд. 

дол. США). За результатами 2016 року відповідний товарообіг становив 5,5 

млрд. дол. США, близько 90% якого припадає на український експорт. 

Торгово-економічні відносини між Україною та країнами Близького 

Сходу характеризуються в цілому позитивною динамікою. Однак це 

відбувається переважно за рахунок українського експорту, при практично не 

зростаючому імпорті з близькосхідних країн. Отже, ні Україна, ні 

близькосхідні країни ще не вживають належних зусиль до активізації 

взаємних торгово-економічних відносин. 

Значний інтерес, з точки зору реалізації інвестиційної політики, 

найбільшу активність проявляють шість близькосхідних країн. Це – Ізраїль, 

Йорданія, Об‘єднані Арабські Емірати, Ліван, Саудівська Аравія, Сирійська 

Арабська Республіка. Вони виявляють зацікавленість вкладати інвестиції у 

харчову, видобувну, оздоблювальну, хімічну і нафтохімічну промисловість, 

виробництво деревини, машинобудування, сільське господарство, 

будівництво, торгівлю, транспорт, фінансову діяльність, в операції з 

нерухомістю. Однак, арабські держави, зацікавлені в диверсифікації джерел 

отримання сільськогосподарської продукції, маючи хронічний недолік її 

власного виробництва, тим не менш, не виявили зацікавленості в 

інвестуванні українського сільського господарства. 

З одного боку більша частина країн Близького Сходу становлять інтерес 

для України як ринок товарів і послуг, центр транспортної, транзитної та 

торговельно-фінансової діяльності. З іншого боку Україна приваблює 

ісламські країни тим, що має великий промисловий та науково-технічний 

потенціал, через неї проходять важливі транзитні комунікації, що загалом 

з‘єднують Європу та Азію. 

Перспективними областями співробітництва України та країн Близького 

Сходу залишаються: важка та легка промисловість, сільське господарство, 

будівництво, енергетика, наука, будівництво та транспорт. 



178 

Загалом розширенню співробітництва між нашими країнами може 

сприяти: 

1) Розширення міжрегіональної співпраці між окремими областями 

та містами, підприємствами та іншими структурними одиницями. 

2) Взаємна участь наших країн у тендерах в галузі будівлі, 

енергетики, науки. 

3) Розвиток військово-технічного та військово-навчального 

співробітництва. 

4) Продовження роботи Міжурядових комісій з питань 

економічного і політичного співробітництва; 

5) Двостороння активізація інформаційної кампанії, стосовно 

можливостей наших ринків та перспективності нашого співробітництва. 

6) Розробка спеціальних державних цільових програм для розвитку 

економічних зв‘язків [3]. 

Досягнення цих задач дозволить суттєво розвинути та скріпити 

зовнішньоекономічні зв‘язки наших держав, розвинути торгівлю, збільшити 

товарообіг, розвинути транзитні шляхи. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

 На сьогоднішній день зовнішньоекономічні зв‘язки стають усе більш 

вагомішою складовою господарської діяльності підприємств та України в 

цілому. Такі процеси як глобалізація світової економіки та українська 

інтеграція в Європейський Союз, сприяють зростанню інтересу в 

економічному, виробничому та науково-технічному співробітництві наших 

підприємств з закордонними партнерами. Тому в таких умовах держава 

повинна за допомогою інструменті в і механізмів  регулювати 

зовнішньоекономічну діяльність як окремо, так і в цілому. 
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Взагалі регулювання зовнішньоекономічної діяльності потрібне для 
забезпечення балансу в економіці та рівноваги внутрішнього ринку України, 
стимулювання до структурних зрушень та створення найсприятливіших умов 
для залучення економіки нашої держави до глобального світового 
господарства. 

Пріоритетною умовою для ефективного функціонування закордонної 
діяльності в країні є створення сприятливого законодавчого поля, яке в 
достатній мірі могло б регулювати цю сферу правовідносин. Основним 
нормативним документом, який регулює зовнішньоекономічну діяльність є 
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р № 959-
ХП. Відповідно до нього, під зовнішньоекономічною діяльністю розуміють 
діяльність суб‘єктів господарської діяльності України та іноземних суб‘єктів 
господарської діяльності,  побудована на взаємовідносинах між ними, що має 
місце як на території України, так і за її межами [1]. 

 Метою цього закону є забезпечення виконання наступних завдань: 
1) забезпечення збалансованості економіки та рівноваги 

внутрішнього ринку України; 
2) стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, 

зокрема зовнішньоекономічних зв‘язків суб‘єктів внутрішньо економічної 
діяльності України; 

3) створення найбільш сприятливих умов для залучення економіки 
України в систему світового поділу праці та її наближення до ринкових 
структур розвинених закордонних країн. 

Основи зовнішньоекономічної діяльності, митної справи, податків в 
сфері ЗЕД, валютного регулювання визначаються тільки законами України, 
але організацією і забезпеченням дотримання цих законів займається Кабінет 
Міністрів України. На сьогоднішній день Кабінет Міністрів виконує ряд 
функцій, які стимулюють розвиток ЗЕД в Україні, а саме: 

1) розробка стратегії зовнішньоекономічної політики; 
2) співпраця з різноманітними міжнародними та міжурядовими 

організаціями та комісіями; 
3) підготовка і укладення зовнішніх торгівельних договорів з 

різними країнами; 
4) здійснення заходів щодо нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності; 

5) координація і узгодженість зовнішньої економічної політики [2].  
Важливу роль в забезпеченні ефективного функціонування 

зовнішньоекономічної діяльності в нашій країні забезпечує НБУ, який 
представляє інтереси нашої країни у відносинах з центральними і 
національними банками інших країн. Своєю діяльністю він проводить усі 
види валютних операцій в країні, регулює курс гривні, регулює обіг 
іноземної валюти і цінних паперів в країні. 

Також в регулюванні ЗЕД чільне місце посідають недержавні, 
некомерційні організації, такі як торгово-промислові палати, які займають 
об‘єднанням підприємств заради загального розвитку країни у світовому 
господарстві [3].  
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Отже,  регулювання зовнішньоекономічної діяльності спрямоване на 
захист економічних інтересів України, прав і інтересів суб‘єктів 
зовнішньоекономічної діяльності, а також слідкуванням за дотриманням 
обов‘язків цих суб‘єктів. В загальних інтересах країни потрібно розвивати 
зовнішні економічні зв‘язки для забезпечення сприятливого економічного 
клімату в цілому в економіці України. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ 
 

На сучасному етапі економічна ситуація в Україні ускладнена рядом 
проблем, сприяти вирішенню яких може тільки поглиблення її інтеграції в 
систему зовнішньоекономічних зв'язків. В системі зовнішньоекономічних 
пріоритетів України особливе місце займає співробітництво з Європейським 
Союзом, яке відкриває для нашої країни нові перспективи взаємодії з 
розвинутими країнами континенту, дає поштовх економічному розвитку, 
укріплює її позиції в системі міжнародних відносин. 

Теоретичні засади вивчення зовнішньоекономічних зв‘язків України з 
ЄС були сформовані такими науковцями: Дудченка М., Кругмана П.,               
Лук'яненка Д., Мокія А., Рут Ф., Савел`єва Е., Филиппенка А., Шниркова А.  

Інтеграцію України до Європейського Союзу проголошено 
пріоритетним напрямом зовнішньополітичного курсу держави. В 2008 році 
закінчився термін дії Угоди про партнерство й співробітництво між 
Україною та Європейським Союзом, на якій базувались двосторонні 
відносини країн і продовження взаємодії повинно бути регламентовано 
новою угодою [1]. 

Обидві сторони зацікавленні в поглибленні торговельних відносин і 
підписанні угоди про створення зони вільної торгівлі. З боку ЄС ця 
зацікавленість визначена можливістю посилення впливу в регіоні та доступу 
до нових ринків. 

Ініціатива з боку країн щодо інтеграційного процесу та його розвиток 
виходить, як правило, з тісного торгового співробітництва і обумовлена 
бажанням подальшого поглиблення і розширення співпраці за рахунок зняття 
торгових бар`єрів між країнами. 
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Аналіз товарної структури експортно-імпортних операцій показує, що в 

українському експорті в ЄС більшу частку становлять мінеральні продукти, 

недорогоцінні метали й вироби з них, продукція агропромислового 

комплексу, текстиль і текстильні вироби, в імпорті переважає технологічна 

продукція машинобудування. Така структура зовнішньої торгівлі характерна 

для країн з низьким ступенем розвитку і є малоефективною, що і визначає 

значною мірою негативне сальдо зовнішньоторговельних операцій країни. 

Більш детальний аналіз структури експорту до деяких країн ЄС 

підтверджує низькотехнологічність українського експорту. Питома вага 

товару в загальному обсязі експорту до країни: Велика Британія – 33,2% – 

чорні метали; Іспанія – 53,9% – зернові, 15,9% – жири і масла; Італія – 66,7% 

– чорні метали; Нідерланди – 16,8% - зернові, 8,5% - маслосемена, 22,9% - 

масла та жири, 14,8% - чорні метали; Польща – 25,3% экспорту – чорні 

метали, 18% – руди; Румунія – 50,7% – чорні метали; Франція – 27,4% – 

маслосемена, 25,4% – продукти неорганічної хімії; Чехія – 54,5% експорту – 

руди [2]. 

Якщо розглядати більш детальну структуру експортно-імпортних 

операцій між Україною та Республікою Польща, то слід сказати, що Україна 

у списку імпортерів польських товарів з 15-го місця опустилася на 18-те. Так, 

імпорт до України з Республіки Польща зменшився на 11,9 %. Частка ж 

України в польському імпорті впала з 1,8 % до 1,5 % за І півріччя 2015 року. 

Що ж стосується експорту товарів з України, то частка українського 

експорту до Республіки Польща за той же період знизилася з 1,1 % до 0,8 %, 

перемістивши її у списку експортерів з 21-го на 24-те місце. Відповідно, 

обсяги експорту з України знизилися на 26,3 %.[2]  

Таку динаміку можна пояснити негативним впливом військових дій на 

Сході України, нестабільним економічним становищем.  

Між Україною та ЄС підписана угода про асоційоване членство. В 

рамках такої угоди ЄС готовий запропонувати Україні створення 

всеохоплюючої та поглибленої зони вільної торгівлі в форматі «ЗВТ+». 

Сторони домовилися про одночасне скасування 95% усіх тарифів і мит. Лише 

5% товарних позицій з обох сторін залишиться під тарифним захистом.  

На перший погляд, це означає, що Україна отримає доступ до 

внутрішнього ринку ЄС та можливості для активнішої політичної співпраці 

та економічної інтеграції. Угода відкриває для нашої країни нові перспективи 

взаємодії з розвиненими країнами континенту, дає поштовх економічному 

розвитку, зміцнює її позиції в системі міжнародних відносин [3]. 

У цей період державними пріоритетами формування 

конкурентоспроможності українських підприємств повинні виступати: 

 − забезпечення більш високого, ніж в країнах ЄС, рівня реального росту 

ВВП; 

 − послідовне підвищення продуктивності праці у всіх галузях економіки 

й видах економічної діяльності;  

− стимулювання ефективного використання внутрішніх сировинних, 

трудових і фінансових ресурсів для економічного росту країни; 
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− зниження рівня збитковості вітчизняних підприємств;  

− мінімізація тіньової економіки шляхом стимулювання до легалізації 

господарської діяльності;  

− забезпечення стабільності, прозорості й ефективності державних 

фінансів, особливо в сферах оподатковування й бюджету; 

 − підвищення платоспроможності як суб'єктів господарювання, так і 

населення з метою активізації внутрішнього ринку; 

 − стимулювання розвитку внутрішнього ринку, реалізація 

цілеспрямованої політики цінового збалансування, впровадження 

моніторингу щодо несумлінної конкуренції між іноземними й національними 

виробниками;  

− збалансована підтримка інноваційних виробництв, стимулювання 

поглиблення взаємозв'язків наукових досліджень і виробництва; 

 − підвищення ділової активності малого та середнього бізнесу. 

Отже, зі створенням ЗВТ+ з ЄС найближчим часом обіцяє державі та 

вітчизняному бізнесу складні часи. Але в довгостроковій перспективі зона 

дасть шанс вийти на європейський ринок і підвищити якість продукції 

підприємств. Втім, час для адаптації до євростандартів в українського бізнесу 

є. Від моменту набрання чинності угодою з ЄС до початку повноцінного 

функціонування ЗСТ може пройти не менш 10 років. 
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Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце 

серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на 
різних рівнях управління економікою від власників приватного підприємства 
до керівників держави. Проблеми підвищення ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності держави набувають на сучасному етапі 
виняткового значення. Ефективність економічного співробітництва між 
країнами – це поняття, яке має комплексний і багатоаспектний характер і 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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вказує на різноманітність шляхів оптимізації зовнішньоекономічної 
діяльності. Пошук шляхів оптимізації ЗЕД підприємств є необхідною умовою 
отримання стійких конкурентних переваг та засобом підвищення 
ефективності діяльності. 

Тематика здійснення зовнішньоекономічної діяльності достатньо 
поширена в роботах зарубіжних та вітчизняних науковців. Так, питання 
оцінки ефективності експортної діяльності підприємства досліджували  
Т. Бондарева, А. Осадчук, О. Пасічна, Л. Пельтек, А. Бондаренко, Ю. Ілясова, 
П. Манін, Н. Невська, А. Фатенок-Ткачук та ін. Дослідженням проблематики 
імпортної діяльності займалися Т. Мельник, Н. Тимохіна, А. Мазаракі,  
В. Ізовіт, О. Кривоконь, А.І. Бондаренко та ін.  

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств є суттєвим 
фактором підвищення ефективності господарської діяльності як на рівні 
окремих підприємницьких структур, так і в масштабах усієї країни. 
Ефективна зовнішньоекономічна діяльність сприяє: 

– відтворенню експортного потенціалу країни; 
– підвищенню рівня конкурентоспроможності українських товарів на 

світових ринках;  
– формуванню раціональної структури експорту й імпорту; 
– залученню іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах, 

забезпеченню економічної безпеки України[3].  
Для розвитку зовнішньоекономічної діяльності Україна має природні 

конкурентні переваги, такі як сприятливі кліматичні умови, вдале 
географічне розташування (на перетині торговельних шляхів між Європою та 
Азією), родючі ґрунти, забезпеченість водними ресурсами, а також 
висококваліфіковані трудові ресурси. Маючи високий експортний потенціал, 
Україна використовує його недостатньо ефективно. 

 На сьогодні спостерігається зменшення вартісних обсягів експорту, що 
свідчить про кризу виробництва. Основні експортноорієнтовані галузі 
залишаються надзвичайно енергоємними, що робить їх критично залежними 
від імпортованих енергоносіїв та обмежує можливості нарощування експорту 
за рахунок девальвації національної валюти [1, с. 121]. До основних недоліків 
сучасного стану здійснення зовнішньоекономічної діяльності можна 
віднести: 

– переважання експорту сировинної групи товарів (майже 70%); 
 – висока залежність від практично одного імпортера таких енергоносіїв, 

як нафта та газ; 
 – імпорт невиправдано великої кількості товарів споживчого 

призначення, незважаючи на складний економічний стан у державі.  
Саме тому для розвитку зовнішньоекономічної діяльності українських 

підприємств необхідно вдосконалювати організаційно-економічні механізми 
здійснення їх зовнішньоекономічної діяльності.  

Досвід зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств 
підтверджує необхідність урахування особливостей зовнішнього ринку. А це 
передусім урахування перспективної зміни попиту на продукцію та 
можливість зміни обсягу виробництва, коливання світових цін, зміну витрат 
на виробництво зі зміною обсягу випуску продукції.  
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На нашу думку, основним напрямом підвищення ефективності 

експортної діяльності для підприємств може стати визначення важелів 

впливу на споживчий попит. Із цією метою підприємствам варто проводити 

детальний аналіз споживчого попиту та уподобань споживачів для 

визначення ресурсів, необхідних для задоволення споживчого попиту, а 

також спрямувати інвестиції в різноманітні механізми управлінського обліку 

та контролю, які мають безпосередній вплив на задоволення споживчого 

попиту.  

Варто відзначити, що оптимізація зовнішньоекономічної діяльності 

вітчизняних підприємств є складним процесом і вимагає своєчасних і 

достовірних розрахунків ефективності такої діяльності. Основні причини: 

важко прогнозувати різні ризики – інфляційні (зростання цін на матеріали, 

комплектуючі, заробітні плати, енергоносії та ін.); політичні (введення 

обмежень, ембарго, нестабільність ситуації в країні та ін.); ринкові (зміна 

світових цін, зниження попиту тощо).  

Ще одним важливим напрямком покращання ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності є обмеження імпортної залежності країни. 

Серед пріоритетних напрямів розвитку імпортної діяльності в Україні є такі 

[2, с. 100]:  

– застосування антидемпінгових та компенсаційних мит, товарних квот 

із метою захисту вітчизняних виробників (перегляд умов імпорту продукції, 

що відповідає стратегічним засадам модернізації економіки та має потенціал 

для наступного розширення експортної пропозиції, запровадження 

нетарифного регулювання імпорту з метою обмеження доступу на українські 

ринки конкуруючої продукції за демпінговими цінами, боротьба з тіньовою 

імпортною діяльністю) відповідно до норм ГАТТ/СОТ; 

 – лібералізація імпорту як захід сприяння експорту та посилення 

конкурентоспроможності (оптимізація імпорту сировини та комплектуючих, 

що застосовується для виробництва готової продукції);  

– запровадження заходів щодо диверсифікації географічної структури 

енергетичного імпорту з метою підвищення рівня безпеки і стабільності 

внутрішнього ринку; 

 – підвищення рівня прозорості та конкуренції у сфері державних 

закупівель (шляхом використання підходів до організації та проведення 

тендерів).  

Без нарощування обсягів національного виробництва, підвищення його 

наукоємності та здійснення модернізації всі спрямовані на регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності заходи залишаться малоефективними.  

Для підвищення ефективності ЗЕД підприємства та забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку варто 

формувати стратегію зовнішньоекономічної діяльності. При створенні 

стратегії необхідно проводити комплексний аналіз діяльності підприємства з 

використанням методів SWOT-аналізу, що дозволить виявити сильні та 

слабкі сторони діяльності підприємства та здійснити групування показників, 

щоб виявити потенціал розвитку підприємства[3].  
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Отже, для того щоб підвищити ефективність зовнішньоекономічної 
діяльності вітчизняних підприємств, варто визначити шляхи покращання 
експорту та імпорту на загальнодержавному рівні. З метою оптимізації ЗЕД 
підприємствам варто розробляти комплексну стратегію діяльності, яка 
враховуватиме фактори зовнішнього та внутрішнього впливу. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства інноваційна діяльність є 

важливим джерелом інтенсифікації виробництва і зростання його 
ефективності. В умовах безперервних економічних змін, інновації стають 
основним чинником, що сприяє динамічному розвитку і підвищенню 
результативності функціонування як окремих ринкових суб'єктів 
господарювання, так і економічної системи загалом. За умов переходу 
економіки країни і суб'єктів господарювання до інноваційної моделі розвитку 
значно зростає роль системного та своєчасного аналізу інноваційної 
діяльності підприємства.  

Питанням розвитку інновацій на  підприємствах приділено значну увагу 
у працях таких вітчизняних вчених, як: О.Алейнікова, Ж.Говоруха, 
І.Зятковський, Г.Кульнєва, С.Ковальчук, Л.Федулова, Є.Лазарєва, 
Ю.Шипуліна та інших. Результативність впровадження інновацій залежить 
як від специфіки функціонування конкретного підприємства, так і мінливого 
зовнішнього середовища [1, с. 440]. У цей складний для України період 
відродження ринкових відносин, коли вкрай важливими завданнями є 
збереження промислового комплексу, його структурна перебудова і 
забезпечення подальшого науково-технічного розвитку, проблема 
підвищення ефективності інноваційної діяльності вітчизняних підприємств 
набуває принципового значення, оскільки її вирішення дасть змогу перейти 
до створення і використання технологій більш високого рівня, а отже, 
прискорити економічне зростання національної економіки. Очевидним і 
зрозумілим є те, що вирішення проблем активізації інноваційної діяльності 
підприємств – головна запорука здійснення успішних ринкових реформ  
[2,  c. 472].  Аналіз сукупності інноваційно активних галузей промисловості 
України (виробництво коксу і продуктів нафтоперероблення, 
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машинобудування, хімічна та нафтохімічна промисловість, металургія, 
харчова промисловість та ін.) показав, що на сьогодні у вітчизняній 
економіці, спостерігається  значне відставання від економік розвинутих 
країн. Це потребує впровадження комплексу заходів, спрямованих на перехід 
вітчизняної економіки до інноваційного типу розвитку. У результаті 
дослідження структури витрат за напрямами інноваційної діяльності 
виявлено, що вітчизняні підприємства приділяють більше уваги придбанню 
основних фондів, виробничому проектуванню та іншим видам підготовки 
виробництва для випуску нових продуктів, а також маркетингу, ніж 
проведенню досліджень, здійсненню науково-технологічних розробок і 
придбанню нових технологій.  

Інноваційна діяльність українських промислових підприємств базується 

переважно на залученні інноваційних розробок, ніж на їх самостійному 

виконанні та ефективному використанні. На основі аналізу структури джерел 

фінансування інноваційної діяльності виявлено сталу тенденцію до 

забезпечення інноваційних витрат промислових підприємств в основному за 

рахунок власних коштів. У результаті такої ситуації для більшості 

українських  підприємств, в  яких власні кошти є вкрай обмеженими, 

практично відсутня можливість здійснювати масштабну інноваційну 

діяльність. Позитивною тенденцією є збільшення питомої ваги інноваційно 

активних підприємств, які реалізовували інноваційну продукцію за межі 

України, а також зростання обсягів її реалізації протягом останніх восьми 

років, що свідчить про поступове підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції на міжнародних ринках. В цілому результати аналізу 

інноваційної діяльності промислових підприємств України за останні роки 

вказують на досить низький і нестабільний рівень їх інноваційної активності, 

розкривають наявність істотних диспропорцій між власними коштами 

підприємств та іншими джерелами фінансування інноваційної діяльності, 

свідчать про негативні тенденції в освоєнні інноваційної  продукції[3, c.56–

58]. 
Вплив інноваційного чинника на виробництво сьогодні є радикальним і 

комплексним. Надзвичайно велика вигода провідних фірм від інноваційної 
діяльності обумовлена тим, що вони під гаслом експорту новітніх технологій 
насправді передають не дуже ефективні та застарілі технології. Справді, 
інновації, а значить і наука, що їх продукує, сьогодні менш доступні, ніж 
найцінніші природні ресурси. Причиною є те, що ними володіють лише 
високорозвинуті країни, що дає змогу їм, по суті, утримувати монопольне 
становище і, таким чином, привласнювати надприбуток. Варто наголосити, 
що саме володіння інноваціями, котрі є стимуляторами розвитку 
підприємства, забезпечує перемогу у конкурентній боротьбі. Для створення в 
Україні конкурентноспроможної ринкової економіки першочерговим 
завданням вітчизняних виробників є вихід на світовий ринок. Але цей процес 
ускладнюється наявністю двох взаємопов‘язаних проблем характерних для 
промисловості – низькою економічною ефективністю діяльності суб‘єктів 
господарювання та невідповідною світовим стандартам якістю продукції. 
Розв‘язання назначених проблем неможливе без здійснення активної 
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інноваційної політики держави та організації інноваційної діяльності на 
кожному підприємстві. 
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СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: 

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 
       Сучасні умови ринкової економіки зумовлюють потребу в 

розробленні принципово нових підходів до управління персоналом з 
усвідомленням того, що головним резервом підприємства є працівники, а за 
його межами – споживачі продукції, якість і конкурентоспроможність якої 
забезпечує персонал. Принципи, на яких базується система управління 
персоналом, потребують постійного оновлення та уточнення, оскільки 
ринкове середовище функціонування національних підприємств постійно 
змінюється. З метою побудови високоефективної системи управління 
персоналом необхідно дослідити сучасні механізми управління персоналом.  

Проблеми управління персоналом, як одного з найважливіших напрямів 
роботи підприємств, постійно привертають увагу вчених економістів. 
Значний внесок у розвиток теорії управління персоналом зробили зарубіжні 
вчені Ф. Беккер, П. Друкер, Г. Кунц, М. Мескон, Ф. Хедоурі, С. Оддонел.   
Серед вітчизняних науковців дані питання досліджували С. І. Бандура,  
Д. П. Богиня, О. А. Грішнова, В. М. Данюк, А. М. Колот, І. Д. Крижко,  
О. В. Крушельницька, Н. Д. Лук‘янченко, В. М. Нижник, І. Л. Петрова,  
М. В. Семикіна, О. М., Г. В. Щекін. 

Метою даного дослідження є обгрунтування сучасних механізмів 
управління персоналом. 

Під «механізмами управління персоналом» розуміють сукупність певних 
прийомів, способів і підходів, що впливають на персонал з метою досягнення 
конкретних результатів: конкурентоспроможності продукції, що 
випускається; організації управління та налагодження іншої діяльності 
підприємства [1]. 

Які саме механізми управління персоналом найчастіше 
використовуються в сучасній Україні припускати досить складно. Великі 
дослідження практики управління персоналом в нашій країні рідкісні, а тому 
поширення інформації про них широко потребується ринку. 
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Стокгольмська школа економіки провела дослідження в українських 

компаніях. У гіпотезу дослідження включили припущення про вплив таких 

перевірених на Заході універсальних важелів управління персоналом, як 

високі зарплати, змінні виплати, наділення співробітників правами власності, 

кар'єрне просування співробітників, навчання персоналу, оцінка діяльності та 

інші. При проведенні дослідження розглядалася практика використання 

кожного з перерахованих методів на прикладах багатьох компаній, 

аналізувалася їхня ефективність [3]. 

Дослідження показало, що для впливу на здатності співробітників, їх 

мотивації і поліпшення результатів роботи в Україні найбільш дієві, згідно 

класифікації Р. Фатхутдінова – механізми «переконання». До них 

відносяться: моніторинг соціально-психологічних процесів; моделювання 

соціально психологічних процесів; моральне стимулювання тощо. 

Порівняємо японські, американські і європейські механізми управління з 

вітчизняними. Японську систему управління можна розглядати як синтез 

імпортованих ідей і культурних традицій. У японській системі менеджменту 

чимало запозичень з американської системи управління персоналом, але в 

основі лежить характерне національне ставлення японців до роботи і до 

компанії: відданість, ототожнення з компанією і готовність персоналу до 

«жертв». Механізми, які, в більшості своїй, використовують японські 

керівники можна назвати «спонукальними». 

Як пише Сатору Такаянагі – професор університету в місті Цукуба: 

«Японські корпорації прагнуть посилювати ідентифікацію своїх працівників 

з фірмами за допомогою участі робітників і службовців в прийнятті рішень. 

Зазвичай японська компанія з метою зміцнення зв'язків зі своїми 

службовцями і для підвищення їх відповідальності організовує їх участь у 

прийнятті рішень на низовому рівні» [2, с. 132]. 

Ще одне підтвердження того, що в японському менеджменті 

використовуються, відповідно до класифікації Р. Фатхутдінова, механізми 

«Спонукання» – це створення гуртків за якістю продукції, що випускається; 

розміщення в компаніях скриньок для пропозицій; проведення зборів, на 

яких обговорюється рівень виробництва, виступ кращих працівників 

компанії на конференціях за якістю та ін. 

Службовцям, які зробили вдалі пропозиції, компанія виплачує 

винагороду, величина якої залежить від цінності пропозицій. Участь 

співробітників в професійних гуртках компанія також всіляко підтримує і 

заохочує. 

Американські компанії за основне тактичне завдання ставлять 

максимізацію прибутку. Принципово важливим моментом, визначальним 

підходом до практики управління, є те, що американські управляючі 

орієнтовані на певні індивідуальні цінності і результати. При цьому вся 

управлінська діяльність в американських компаніях базується на механізмах 

індивідуальної відповідальності, оцінці особистісних результатів, виробленні 

чітких, кількісно виражених і, як правило, короткострокових цілей. 

Ідеальний американський керуючий зазвичай постає у вигляді лідера – 
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сильної особистості, що розуміє весь процес управління і здатна змусити 

своїх підлеглих інтенсивно працювати, виконувати поставлені перед ними 

конкретні цілі. 

Механізми, які використовують американські менеджери – це методи 

«спонукання» (збіг з японськими методами) і «примусу». В американських 

компаніях застосовується досить жорстка система управління з 

адміністративними методами. 

Європейський менеджмент відрізняється від американського в незначній 

мірі. Пов'язано це з близькістю культур і свободи в плані обміну 

досягненнями. Європейська модель управління здебільшого орієнтована на 

розвиток партнерських відносин між підприємцями та робітниками. Це 

проявляється у активній (в порівнянні  з американськими компаніями) участі 

персоналу в власності, прибутку і прийнятті рішень, що обумовлено 

специфікою характеру власності [4] . 

Прикладом формування партнерських відносин у Великобританії є 

функціонування на підприємствах Консультаційних комітетів робітників і 

Консультативних об'єднань з розробки соціальних планів. У Фінляндії 

введена система «управління за результатами», при якій керівництво спільно 

з підлеглими визначає результати, які вони мають намір досягти. В Австрії, 

Данії, Голландії, Люксембурзі, Швеції прийнято відповідне законодавство 

про обов'язкову участь робітників у Радах директорів компаній з правом 

голосу. Працівники компаній Франції також мають своїх представників у 

радах директорів, але без права голосу в прийнятті рішень. У багатьох 

країнах Західної Європи (Австрії, Франції, Швеції та ін.) співробітники 

мають право брати участь також в вирішенні соціальних питань. 

Таким чином, основними перевагами сучасних механізмів управління 

персоналом є: адаптивність до умов, що змінюються, швидка реакція на 

зміну кон'юнктури; відповідна концентрація персоналу відповідно до 

пріоритетних областей спеціалізації, унікальних процесів; раціональне 

використання персоналу (низький рівень зайнятості, виключення 

дублювання використання кваліфікованої робочої сили); залучення до 

спільної діяльності в рамках мережі найкращих партнерів, виключення 

використання другосортних виконавців.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОСОЮЗ 

 

Євроінтеграційні прагнення України стали невід‘ємними реаліями 

політичного сьогодення. Європейські орієнтири набули практичного втілення 

у низці рішень та дій як української держави, так і офіційних органів 

Євросоюзу. Проте, за масовим оволодінням європейською фразеологією 

нерідко криється досить неглибоке розуміння механізмів реалізації такого 

амбіційного завдання.  

У сучасному світі глобальних трансформаційних перетворень 

усвідомлення Україною себе як невід‘ємної частини сучасної Європи та 

складової євроінтеграційних процесів є актуальним питанням. Завдання 

інтеграції України в європейський політичний та економічний простір, які 

неодноразово проголошувалися як пріоритетний вектор входження до 

свiтового господарства, поставили на чергу дня розвиток всебічної співпраці 

з ЄС. З Європейським союзом пов‘язані основні перспективи розвитку 

України. Проте курс на європейську інтеграцію вимагає втілення в Україні на 

практиці стандартів демократичної держави та соціально орієнтованої 

економіки. Наближення до економічних і соціальних стандартів Євросоюзу є 

одним із важливих завдань України, досягти яких можливо лише за умови 

спільного діалогу. 

Незмінність європейського вибору для України зумовлена самим фактом 

цивілізаційної приналежності до спільноти європейських народів. Інтеграція 

в європейський політичний, економічний і гуманітарний простір є 

стратегічним орієнтиром і системоутворювальним чинником розвитку 

держави. Особливостями процесу зближення України з ЄС виступають 

поглиблення політичного діалогу, зміцнення європейського безпекового 

простору і підвищення ефективності інструментів співпраці у пріоритетних 

галузях інтеграції, доступ до наявної інноваційної інфраструктури, 

інформації про новітні інноваційні розробки та надшвидкісної 

транс‘європейської мережі для електронного обміну науковою інформацією. 

Питанню дослідження інтеграції України до Європейського Союзу 

присвячені роботи багатьох вітчизняних та іноземних науковців і практиків, 

а саме Дзяд О.В., Квасова В.В., Лівшиця Р.З., Луць Л.А., Мацюка А.Р.,     

Пилипенка П.Д., Прокопенка В.І., Романенко М.І., Ротаня В.Г.,         

Смирнова О.В., та інші.  

Метою даного дослідження є обґрунтування та оцінення особливостей 

євроінтеграційних процесів України в Євросоюз. 

Для України євроінтеграційні зміни – це подолання слабких позицій у 

сфері високих технологій, низького рівня розвитку НТП, залучення 

іноземних інвестицій і новітніх технологій, шлях модернізації економіки, 

створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності 
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вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок 

ЄС. Як невід‘ємна частина Європи Україна орієнтується на діючу в 

провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку.  

Політичні переваги інтеграції України у ЄС пов‘язані зі створенням 

надійних механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки. 

Зближення з ЄС є гарантією, а виконання його вимог – інструментом 

розбудови демократичних інституцій в Україні. Крім того, членство у ЄС 

відкриє шлях до колективних структур спільної безпеки Євросоюзу, 

забезпечить ефективнішу координацію дій з європейськими державами у 

сфері контролю за експортом і нерозповсюдженням зброї массового 

знищення, дасть змогу активізувати співробітництво в боротьбі з 

тероризмом, організованою злочинністю, контрабандою, нелегальною 

міграцією, наркобізнесом тощо[2, с. 82]. 

Беручи до уваги те, що вступ України до ЄС є важливим кроком в 

розвитку України як правової, демократичної держави, слід додати, що 

інтеграція України в євросоюз сьогодні є можливою. Україна була і 

залишається частиною Європи та європейської культурної традиції, а тому 

інтеграційні процеси в європейські структури є об‘єктивно, історично 

обумовлені як її національним та культурним розвитком, так і правовим. В 

умовах національного відродження, зростаючого усвідомлення народом 

України своєї європейської ідентичності, своїх базових національних 

інтересів така інтеграція є об‘єктивним процесом, який можна уповільнити, 

але не припинити. Інтеграція України в Європу помітно впливає на всю 

геополітичну структуру світу, що визнають провідні західні фахівці. 

На нашу думку, позитивними результатами від курсу України на 

євроінтеграцію є:  

- підвищення рівня економіки, яка передбачає розвиток сучасної 

високорозвиненої та високоприбуткової економіки, ліквідації тіньової 

економіки, покращення інвестиційного клімату;  
- сприяння демократизації України;  
- захист прав та свобод людини та дитини, яке включає розвиток 

справедливості та визнанні прав людини та їх належному захисті, а також 

заборону дитячої праці та експлуатації;  
-  зміцнення стабільності та безпеки країни;  
-  поглиблення соціального розвитку України, яке включає підвищення 

соціальної захищеності громадян;  
-  ефективність та покращення функціонування органів, що 

забезпечують демократію та верховенство права;  
-  відповідність законодавства демократичним принципам;  
- розширений розвиток регіонів;  
- вихід на міжнародний рівень співробітництва [1, с. 825]. 
Значним досягнення є підписання угоди про асоціацію між 

Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії 

та їхніми державами-членами, з одного боку, і Україною, з іншого боку, в 

Брюсселі 21 березня 2014 року й 27 червня 2014 року, набуває чинності з 1 
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вересня 2017 року у відповідності зі статтею 486 (2) угоди. Строк дії Угоди 

необмежений. Будь-яка сторона може денонсувати Угоду шляхом надіслання 

повідомлення про це іншій стороні, дія Угоди в такому випадку 

припиняється через шість місяців з дати отримання повідомлення [3]. 
Таким чином, політичні переваги інтеграції України у ЄС пов‘язані зі 

створенням надійних механізмів політичної стабільності, демократії та 

безпеки. Зближення з ЄС є гарантією, а виконання його вимог – 

інструментом розбудови демократичних інституцій в Україні. Крім того, 

членство у ЄС відкриє шлях до колективних структур спільної безпеки 

Євросоюзу, забезпечить ефективнішу координацію дій з європейськими 

державами у сфері контролю за експортом і нерозповсюдження зброї 

массового знищення, дасть змогу активізувати співробітництво в боротьбі з 

тероризмом, організованою злочинністю, контрабандою, нелегальною 

міграцією, наркобізнесом тощо. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЦІНОВИХ 

СТРАТЕГІЙ НА РИНКУ НОВИХ ТОВАРІВ 

 

В сучасних умовах ринкової економіки для того що б забезпечити 

високу конкурентоспроможність компанії, зменшити ризики, які виникають 

на ринку, завоювати лідерські позиції на ринку, зберегти високі темпи 

розвитку, скоротити рівень витрат, досягнути високих показників прибутків 

необхідно впроваджувати нові товари, які в першу чергу будуть орієнтовані 

на задоволення потреб споживачів. Формування ціни товару є процесом, 

невід'ємним від розроблення стратегії. Прийняття обґрунтованого 

управлінського рішення щодо вибору цінової стратегії, її розроблення з 

використанням системного підходу, врахуванням стратегій з розроблення 

товару, його якості, поширення й просування дозволяють досягти 

підприємству успіху на ринку. За цих умов актуальною є проблема 

визначення та вибір стратегії впровадження нового товару на ринок. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011
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Теоретичні напрацювання з питань стратегій впровадження нового 

товару на ринок висвітлювалися в роботах провідних вітчизняних та 

зарубіжних науковців: Х. Бойда, В.Я. Кардаш, Н.П. Гончарова,                   

Є.В. Крикавський, П.С. Завьялов, Т. Амблер, Є.П. Голубков,                        

О.П. Коробейников, А. А. Трифилова, И. А. Коршунов, Ф. Котлер, Б. Тейлор 

та інші. 

Цінова стратегія – це визначення (вибір) підприємством напрямку дій у 

сфері ціноутворення, що забезпечує досягнення мети підприємства в кожній 

конкретній ситуації [2, ст. 127]. Стратегія впровадження нового товару на 

ринок розробляється на основі досліджень ринкової кон‘юнктури, сильних та 

слабких сторін підприємства його можливостей та загроз, покупців, 

конкурентів тощо. 

 Основними критеріями вибору стратегії ціноутворення є:  

–  рівень цінової чутливості споживачів; 

–  можливості підприємства;  

–  рівень конкуренції. 

Вибір стратегії залежить від багатьох факторів: швидкості упровадження 

на ринок нового товару; частки ринку, контрольованої підприємством; 

характеру товару (ступеня новизни, взаємозамінності з іншими товарами, 

рівня патентного захисту тощо); строку окупності капітальних витрат; умов 

ринку (ступеня монополізації, цінової еластичності попиту, кола 

споживачів); становища підприємства в галузі (фінансового стану, тощо) [3]. 

На сьогодні існує велике розмаїття цінових стратегій, тому що це, перш 

за все, пов‘язано із плинністю ринку, сучасний ринок не стоїть на місці. 

Щороку провідні керівники компаній створюють та впроваджують у 

виробничу діяльність сотні різноманітних цінових стратегій, які й досі 

невідомі ринку. Якщо фірма виводить на ринок новинку при встановленні цін 

на неї вона може вибрати одну із таких стратегій: зняття вершків, стратегію 

впровадження на ринок, встановлення престижної ціни, орієнтація на ціну 

лідера на ринку або  стратегію неокруглених цін. 

 Стратегія «зняття вершків» використовується щодо товарів, які 

належать до категорії модних новинок, котрі мають незначну тривалість 

життєвого циклу. Вона характеризується максимально можливими високими 

цінами під час виведення на ринок нового товару і часу його існування на 

цьому ринку як товару-новинки. Передумовами використання такої політики 

є високий, майже ажіотажний попит на такий товар, незначна еластичність 

попиту, наявність відповідного цінового сегмента ринку споживачів, 

необізнаність покупців з реальними витратами виробника на виробництво 

цього товару, а також мала ймовірність швидкої реакції конкурентів. З 

великим успіхом використовує цю стратегію компанія Apple. Перевагами є 

можливість швидкого покриття витрат на виробництво, отримання 

відповідних прибутків, підвищення іміджу підприємства як новатора, а також 

регулювання небажано високого попиту. 
 Стратегія престижних цін. Передбачає встановлення високих цін на 

товари високої якості чи товари з унікальними властивостями, які 
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розраховані на ексклюзивні покупки. Головною передумовою такої стратегії є 
висока репутація підприємства, надзвичайно висока якість та унікальність його 
продукції, загальне визнання його товарної марки. Прикладом є фірма 
«Мерседес-Бенц» - виробник легкових автомобілів та вантажівок, яка 
використовує саме престижні ціни для своїх машин. 

 Стратегія проникнення на ринок. Не всі компанії починають 
впровадження нового товару з високих цін, а задовольняються невеликими, 
але досить прибутковими сегментами. Для того, щоб швидко й глибоко 
«проникнути» на ринок, швидко привернути увагу максимальної кількості 
покупців та завоювати велику частку ринку, вони встановлюють на новий 
товар відносно низьку ціну. Наприклад, стратегію проникнення на ринок 
натуральних соків використовує компанія, яка виробляє соки 
«Господарочка», головним лозунгом яких є «Соки «Господарочка» за ціною 
подарунка». Рівень її роздрібних цін на момент виведення товару на ринок 
значно нижчий, ніж у товарів-конкурентів відомих виробників – «Sandora», 
«Смак», «Вінні». 

Стратегія «неокруглених» цін або стратегія психологічної ціни базується 
на встановленні цін нижче круглих сум. Вона враховує психологію 
сприйняття ціни потенційним покупцем. Ця ціна встановлюється нижче 
певної круглої величини і створюється враження значно нижчої ціни. Дана 
стратегія застосовується в усіх країнах і популярна, оскільки покупцям 
подобається отримувати здачу, і у них складається враження, що 
підприємство ретельно аналізує ціни й установлює їх на мінімально 
можливому рівні. 

Стратегія орієнтації на ціну лідера на ринку або в галузі (наслідування 
лідера): ціна встановлюється виходячи з ціни на товар-аналог лідера. 
Продавець встановлює ціни, орієнтуючись на рівень цін продавця, що має 
найбільшу ринкову частку – лідера галузі за рівнем продажів. Цей лідер 
формує ціни на найвигіднішому для себе рівні. Інші продавці, що слідують за 
лідером у формуванні цінової політики, вимушені тримати ціни на рівні його 
цін. Ця стратегія має свої привабливі риси: немає потреби розробляти свою 
цінову стратегію. Але вона небезпечна, бо стримує ініціативу фірми. Крім 
того, не виключена можливість, що «ціновий лідер» зробить спробу ввести 
конкурентів в оману своїми діями.  

Таким чином, виріб певної стратегії впровадження нового товару на 
ринок залежить від місії та цілей компанії, характеристики галузі, загальної 
конкурентної позиції, а також маркетингового середовища підприємства. 
Розроблення і коригування цінової стратегії – багатоетапний, складний, 
безперервний процес, який потребує зусиль фахівців і уваги керівництва 
підприємства. Тобто політика ціноутворення підприємства в сучасних 
умовах повинна орієнтуватись не тільки на внутрішнє середовище фірми та 
досягнення власних цілей, але і враховувати побажання суб‘єктів 
зовнішнього середовища, насамперед, споживачів. Одним із способів 
розумної орієнтації на споживачів є впровадження методів ціноутворення, 
що базуються на таких  елементах ринкової кон‘юнктури як: конкуренти, 
попит та споживчий вибір. 
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ОСOБЛИВОСТІ МOТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА 

 ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  
 

Мотивація праці належить до проблем, вирішенню яких у світовій 
практиці завжди приділялася велика увага. У сучасних умовах розвитку 
країни з розвиненою ринковою економікою приділяють увагу застосуванню 
сучасних методів матеріального і нематеріального стимулювання для 
досягнення цілей підприємства в умовах динамічних змін зовнішнього 
середовища. Але більшість українських підприємств, головним чином, 
використовують механізми мотивації персоналу, які базуються на 
матеріальних стимулах, що знецінює орієнтацію працівників на зростання 
продуктивності та конкурентоспроможності праці. 

Дослідженням проблем формування ефективного механізму мотивації 
персоналу займалися зарубіжні вчені, серед яких А. Маслоу, Ф. Герцберг, K. 
Алдерфер, Д. Мак-Клеланд. У своїх наукових роботах вони зазначали, що ті 
чи інші потреби можуть впливати на мотивацію людини до праці, що 
потреби можуть бути об‘єднані в окремі групи, впливають на її поведінку і 
примушують діяти. Серед вітчизняних особливу увагу вивченням проблем 
стимулювання та мотивації праці приділяли такі вчені, як С. Іваницька, М. 
Клітна, Л. Кича, А. Колот, О. Корніюк, В. Корягіна, В. Лазненко.  

Метою даного дослідження є обгрунтування особливостей мотивації 
персоналу в сучасних умовах. 

Мотивація в загальному розумінні - це сукупність рушійних сил, що 
спонукують людину до виконання певних дій; залежно від поведінки людини 
- це процес свідомого вибору їм того або іншого типу дій, обумовлених 
комплексним впливом зовнішніх і внутрішніх факторів (відповідно стимулів 
і мотивів); в управлінні - це функція керівництва, що полягає у формуванні в 
працівників стимулів до праці (спонукати їх працювати з повною віддачею), 
а також у довгостроковому впливі на працівника з метою зміни по заданих 
параметрах структури його ціннісних орієнтацій та інтересів, формування 
відповідного мотиваційного ядра і розвитку на цій основі трудового 
потенціалу.  
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Як основна функція менеджменту мотивація пов'язана з процесом 

спонукання підлеглих до діяльності через формування мотивів поведінки для 

досягнення особистих цілей і цілей організації. У процесі мотивації 

передбачається використання в певній послідовності взаємозалежних 

категорій: потреби людей - їхні інтереси - мотиви діяльності - дії. [1, с. 56]. 

Мотивування персоналу відбувалося завжди, але в залежності від певних 

факторів, економічного становища підприємства та країни в цілому, 

змінювались. Слід зазначити, що мотивація працівників базується як на 

менталітеті народу, так і на індивідуальних характеристиках кожної особини. 

Виділимо деякі особливості характеру української нації, щоб визначити 

напрями розвитку мотивації сучасного персоналу. До них відносяться такі: 

необов'язковість, схильність до колективізму, бажання отримувати велику 

заробітну плату при мінімумі докладених зусиль, схильність до 

підпорядкування, небажання брати на собі відповідальність та ін. Довгий час 

мотивація в нашій країні була пов'язана з ідеологією комунізму і підкорялася 

певним стандартам і нормативам. Керівники структурних підрозділів 

застосовували лише ті методи мотивації, які спускалися згори. 

Мотивація трудової діяльності на підприємстві не може бути дієвою без 

застосування сучасних форм матеріального і нематеріального стимулювання 

персоналу. Тому вивчення, розуміння механізмів мотивації праці дає змогу 

виробити ефективну політику в галузі праці і трудових відносин, створити 

"режим найбільшого сприяння" для тих, хто дійсно прагне продуктивної 

праці.  

Найчастіше перевага надається матеріальному стимулюванню. Крім 

цього, і матеріальне стимулювання, яке використовується на наших 

підприємствах, має ряд недоліків, що пов‘язані з невідповідністю  

матеріального стимулювання рівню продуктивності праці та іншими 

факторами. 

Основою системи оплати праці на підприємстві є заробітна плата, яка є 

однією з найскладніших економічних категорій і одним з найважливіших 

соціально-економічних явищ, оскільки вона, з одного боку, є основним 

джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту 

членів їх сімей, а з іншого боку - для роботодавців є суттєвою часткою витрат 

виробництва й ефективним засобом мотивації працівників до досягнення 

цілей підприємства. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок     

(окладів) і відрядних розцінок для робітників та службовців. Додатковою 

заробітною платою є винагорода за працю понад встановлені норми, трудові 

успіхи і винахідливість та особливі умови праці. Вона включає доплати, 

надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, премії. 

Сучасна практика зарубіжних та деяких українських підприємств 

свідчить про тенденцію до суттєвих змін в системі мотивації персоналу. Для 

працівників характерні інші ціннісні орієнтації спонукальних мотивів до 

трудової діяльності. При цьому на перший план висуваються самореалізація і 

саморозвиток ( нематеріальна мотивація). 
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Нематеріальне стимулювання розвитку персоналу в організації, 

насамперед, спрямоване на задоволення мотиву збереження соціального 

статусу працівника в трудовому колективі завдяки залишення за ним його 

робочого місця чи займаної посади; підвищення соціального статусу 

працівника в трудовому колективі в результаті одержання ним більш високої 

відповідальної посади, посилення зацікавленості працівника самим процесом 

опанування новими знаннями, вміннями та практичними навичками; 

поглиблення інтересу щодо професійного спілкування з професіоналами як в 

організації, так і поза її межами [3, с. 21].  

До перспективних методів нематеріального стимулювання розвитку 

персоналу відноситься участь працівників в управлінні працею та якістю 

продукції (наданих послуг) на рівні структурного підрозділу організації. В 

цьому зв‘язку заслуговує на увагу передовий досвід роботи гуртків якості в 

Японії та інших країнах з розвинутою ринковою економікою Розвитку 

персоналу сприяє робота членів гуртків якості з аналізу та розробки 

конкретних заходів щодо підвищення якості продукції (наданих послуг) та 

зниження витрат виробництва шляхом упровадження новітніх досягнень 

науково-технічного прогресу у вигляді наукових відкриттів, 

раціоналізаторських пропозицій тощо. 

Для мотивації трудової діяльності на підприємстві слід намагатися: 

забезпечити створення в робочому колективі клімату взаємодовіри, поваги і 

підтримки; дати кожному цікаву роботу, яка спонукає до розвитку його знань 

і вмінь; установити чіткі цілі і завдання, а також обгрунтовані норми 

виробітку; оцінити внесок у результати діяльності фірми за регулярним 

зворотним зв‘язком; створити можливості для розвитку співробітників і 

розкриття їхнього потенціалу; надати всім однакові можливості при прийомі 

на роботу та просуванні у службовій діяльності, виходячи зі здібностей 

співробітників, результативності їхньої праці, набутого досвіду; дати 

співробітникам такі приклади поведінки, які спонукали б їх до єднання, 

щирості, чесності [2, с. 93]. 

Таким чином, мотивація - це сукупність внутрішніх і зовнішніх 

рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, визначають її 

поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, 

орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей організації. 
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СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 В ІННОВАЦІЙНИХ КОМПАНІЯХ СВІТУ 

 

Стратегія — це не функція часу, а функція напрямку розвитку. Вище 

керівництво має запропонувати оптимальний шлях переходу від існуючого 

стану до бажаного. Світ навколо нас змінюється з небаченою швидкістю. 

Змінюються технології (інформаційна революція трансформувала практично 

всі види людської діяльності), змінюється економіка (значення традиційних 

сфер діяльності зменшується, натомість небачені досі галузі зростають і 

стають основою процвітання націй, а усталені закони економічної теорії 

подекуди, здається, перестають працювати), змінюється політика 

(біполярний світ замінився однополярним, але дуже неспокійним), соціальне 

життя (старі класи майже зникають, замість них формуються нові дивні 

соціальні групи), культура й мова, усі складові бізнесу. У той же час, 

менеджмент не стоїть на місці і з індустріального (традиційного) рухається в 

ногу з часом в постіндустріальну епоху та має назву π-менеджмент. Під час 

розроблення стратегії відбувається докорінна зміна психології планування — 

проходження шляху від майбутнього до теперішнього, а не від минулого до 

майбутнього. Основні принципи стратегії сучасного менеджменту ми 

можемо спостерігати в компаніях наших країн. 

Першим принципом є цінність - корпоративна гордість, почуття 

приналежності. Компанія розглядається як велика сім‘я, де люди об‘єднані 

спільними цінностями й цілями. Через це набагато краще взяти на роботу 

людину з тією самою системою цінностей і без знань, яких він/вона набуде 

під час навчання на робочому місці, аніж взяти людину з необхідними 

знаннями, а потім довго й безрезультатно її перевиховувати. Прагнення до 

досконалості є величезною рушійною силою людей, а основою 

корпоративної філософії є впевненість у тому, що ми разом змінюємо світ на 

краще. 

Другий принцип зазначає про те що, типова корпоративна культура π-

менеджменту передбачає, що всі в компанії називають один одного на «ти» і 

по іменах (незважаючи на стаж і посаду), часто усміхаються один до одного, 

стіл для нарад є круглим, а не П-подібної форми. І не дивуйтеся, коли 

начальник принесе каву підлеглому — адже той наразі зайнятий терміновою 

і важливою справою! Традиційна корпоративна культура повинна бути 

переосмислена. Треба переосмислити справедливість: чи можуть люди за 

однакову роботу отримувати різну платню? А однакову платню — за різну 

роботу? Повинна бути переосмислена кар‘єра, лідерство, організаційні 

структури. 

Людські ресурси π-менеджменту. Жодних відділів кадрів! Вони не 

здатні знайти потрібних людей — це набагато краще зроблять для себе самі 
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керівники нижчої та середньої ланки (якщо все зробити правильно, плинність 

буде невеликою, і на пошук нових людей не потрібно багато часу). Не треба 

шукати на стороні людей на вакантні керівні позиції — замість того 

підвищуйте тих, хто вже працює. Навіть якщо сьогодні вони не відповідають 

вимогам на всі 100%, але знають бізнес-процеси, поділяють корпоративні 

цінності, мають відносини з людьми. Адже серйозною проблемою є люди які 

бажають зростати і в даній компанії їм не дають такої можливості. Зазвичай, 

вони полишають компанію і шукають собі нової роботи задля самореалізації. 

Щодо маркетингу: в системі π-менеджменту маркетингом займаються 

всі, а не лише відділ маркетингу. Щодо бізнес-процесів: вони ігнорують 

ієрархію й відбуваються при безпосередній взаємодії співробітників нижчої 

ланки з різних підрозділів. 

У компанії повинно бути два рівноправних директори! (Цікаво, що про 

це написав іще 1970 року Роберт Таунсенд, а Іцхак Адізес обґрунтував 1976 

року — але хто тоді це застосовував на практиці?) Це запобігатиме 

помилкам, даватиме можливість «підстрахуватися» та замінити один одного 

за будь-яких обставин. Створить різницю потенціалів, що є джерелом 

розвитку. 

Окремо хочеться зупинитися на конфліктах. Давно доведено, що 

безконфліктна система — мертва система. Конфлікт є рушієм розвитку. 

π-менеджмент бере все найкраще з технологій. Електронна пошта на 

кожному робочому місці, колективна робота над документами (наприклад, 

засобами Microsoft Office), інтернет як корпоративна база знань, а також 

різноманітні модні абревіатури на кшталт CRM, ERP, SCM тощо — кожна 

інновація повинна бути перевірена: для чого вона потрібна. 

Багато технологічних компаній експериментують з різними моделями 

управління у відчайдушних спробах зберегти дух інновацій. Але ніхто не 

зайшов на цьому шляху так далеко, як Valve. На її тлі Google і Facebook 

виглядають огидними бюрократичними монстрами з капіталістичних 

антиутопій. Компанія була створена в середині 90-х років ренегатами з 

Microsoft і починала як розробник комп‘ютерних ігор – в її порт фоліо такі 

вічні хіти, як Half-Life, Portal, Counter Strike і Left 4 Dead. Тепер їй також 

належить фактичний монополіст ринку цифрової дистрибуції відеоігор - 

магазин Steam. А недавно компанія Valve оголосила про намір нарешті 

втілити головну мрію всіх геймерів і створити повноцінний шолом 

віртуальної реальності. Близько чотирьохсот людей працюють у штаб-

квартирі Valve у Сієтлі. Дану компанію Forbes оцінює як мінімум в 3 млрд. 

доларів. Вважається, що саме завдяки найдивнішій корпоративній культурі, 

яка колись сформувалася на підприємстві такого масштабу Valve вдалось 

домогтися таких результатів. На думку деяких експертів, це взагалі одна з 

найбільш інноваційних компаній сучасності. Якщо майбутнє в технологіях, а 

майбутнє менеджменту в нових підходах технологічних компаній, то саме 

час розібратися, на яких принципах засноване управління в Valve. 

Принцип №1. Смерть начальникам. Засновник і духовний лідер Valve 

Гейб Ньюелл був упевнений, що в епоху комп'ютерної революції традиційна 
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ієрархічна організація позбавлена будь-якого сенсу. Вона підходить 

фабрикам і заводам, чия мета - нескінченне відтворення однакового 

результату. Але в технологічній індустрії в повторенні одної і тої ж дії немає 

ніякої цінності. Ньюелл придумав Valve як місце, де немає ієрархії і ніякого 

формального менеджменту, начальників і підлеглих, посад і кар'єрного 

зростання. Деякі співробітники Valve змушені самостійно вигадувати назву 

своїх посад, щоб було що написати на візитних картках: інакше люди з інших 

компаній відмовляються сприймати їх серйозно. 

Принцип №2. Роби, що хочеш. Майже кожен новобранець Valve на 

перших порах стикається з дивною проблемою - він не знає, що йому робити. 

Valve не наймає людей під конкретні завдання. Ветеран індустрії Майкл 

Абраш так описує свої перші декілька тижнів в компанії: "Я розраховував, 

що мені відразу дадуть якусь роботу. Замість цього я отримав кілька 

припущень від колег, які думали, що мені, можливо, слід придивитися до 

такої-то сфери... Після серії подібних розмов я зрозумів, що мені варто 

думати інакше. Що найцінніше я можу зробити для компанії, що поки не 

робить ніхто інший?" Через якийсь час Абраш вирішив зайнятися створенням 

окулярів віртуальної реальності. Тепер проект теоретично може повністю 

змінити долю Valve і ландшафт індустрії відеоігор заодно. 

Принцип №3. У столів повинні бути коліщатка. Оскільки в Valve немає 

фіксованих ролей і всі повинні самі вирішувати, де вони можуть знадобитися 

найбільше, столи в штаб-квартирі компанії обладнані коліщатками. Це 

дозволяє співробітникам швидко пересувати їх по всьому офісу, 

організовуючись в команди під проекти, які їх цікавлять. Інструкція з 

пересування столів в посібнику для новачків говорить: "Витягніть виделку з 

розетки. Перемістіть свій стіл. Вставте виделку в розетку. Повертайтеся до 

роботи". Усередині команд, які в Valve називаються Cabals ("Кліки"), 

розподілом обов'язків займаються самі співробітники. Вони ж вирішують, 

хто буде виконувати роль неформального лідера, завдання якого - 

координувати зусилля, тримаючи в голові всю інформацію про проект. При 

цьому Valve стимулює кліки частіше змінювати свій склад і конфігурацію. 

Принцип №4. Шукати людей важливіше, ніж дихати. "Пошук нових 

співробітників - це найважливіша річ у Всесвіті!.. І це ваша головна робота. 

Це навіть важливіше, ніж дихати! Таким чином, якщо ви залучені в цикл 

інтерв'ю потенційних колег, не звертайте уваги на всі інші завдання. Зараз 

вони позбавлені сенсу і повинні бути повністю проігноровані!" 

Принцип №5. Ніколи не беріть на роботу людину, яка гірша за вас. 

Компанія зацікавлена в людях з незвичайним професійним бекграундом.  

У такому випадку вони зможуть привнести в культуру компанії щось нове. 

Тому в компанії працюють колишня артистка лялькового театру, творець 

спецефектів для "Володаря кілець" і "Кінг Конга" та автори сатиричного веб-

сайту про відеоігри. «Наші співробітники також одночасно повинні бути 

універсальними, але мати надзвичайно глибокі пізнання хоча б в одній сфері. 

Вони також повинні як мінімум бути не слабкішими від нас самих.» 
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Принцип №6. До біса інвесторів і незручних партнерів. Все описане 

вище було б принципово неможливо, якби Valve не вдалося домогтися 

повної незалежності від усіх зовнішніх факторів. Valve була заснована без 

залучення грошей сторонніх інвесторів, і всі акції компанії досі 

розподіляються винятково між працюючими співробітниками. 

Малоймовірно, що ми колись побачимо їх у вільному обігу на фондовій 

біржі. Майже виключено і продаж Valve іншій компанії. За словами 

Ньюелла, значно більш імовірно, що, якщо справи підуть погано, Valve буде 

просто розпущена. 

Висновок. Отже доцільність формування інноваційної стратегії полягає 

в такому: стратегія відображає систему цінностей, погляди вищого 

керівництва організації, його бачення майбутнього, яке допомагає 

зорієнтувати персонал у потрібному напрямі; аналіз середовища трактує 

вихідну ситуацію, визначає обмеження, які ним накладаються, і можливу 

його еволюцію; сформована стратегія є інструментом координації, який 

забезпечує узгодження цілей, а у випадку виникнення конфліктів чи протиріч 

сприяє досягненню компромісів, допомагає здійснювати діагностику 

діяльності організації, визначаючи причини відхилень між цілями та 

результатами; наявність сформованої стратегії підвищує готовність 

організації реагувати на непередбачені зміни, демонструє зв'язок між 

функціями посадових осіб, сприяє обґрунтованому управлінню. 
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 ІМІДЖ ЯК БАЗОВА КАТЕГОРІЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ  

 

Корпоративна культура є невід`ємною складовою сучасного суспільного 

життя. Як багатогранне соціокультурне явище, вона базується на цінностях 

професіоналізму та виступає прискорювачем таких інноваційних 

перетворень, які виводять на перше місце «людський фактор». Усе це 

актуалізує розгляд корпоративної культури у філософсько-антропологічній 

площині. Перспектива, що відкривається внаслідок філософсько-

http://pidruchniki.com/12461220/menedzhment/osoblivosti_strategichnogo_menedzhmentu_suchasnih_umovah
http://pidruchniki.com/12461220/menedzhment/osoblivosti_strategichnogo_menedzhmentu_suchasnih_umovah
http://ipress.ua/mainmedia/menedzhment_maybutnogo_shist_pryntsypiv_upravlinnya_vid_naybilsh_innovatsiynoi_kompanii_suchasnosti_8659.html
http://ipress.ua/mainmedia/menedzhment_maybutnogo_shist_pryntsypiv_upravlinnya_vid_naybilsh_innovatsiynoi_kompanii_suchasnosti_8659.html
http://pekar.in.ua/PI-management.htm
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антропологічного підходу до проблематики корпоративної культури, 

дозволяє виявити її вплив на сучасну людину, життєвий шлях якої задається 

логікою активного і мобільного суспільства. Важливе значення для 

усвідомлення проблематики корпоративної культури, має виокремлення 

серед її складових іміджевого напрямку. 

У контексті теоретичних завдань філософського дослідження феноменів 

культури взагалі та корпоративної культури зокрема, а також у визначенні 

перспектив сучасної людини методологічно й світоглядно значущими є 

напрацювання низки сучасних вітчизняних філософів у галузях теорії та 

історії культури, філософії культури, філософської антропології, історії 

філософії, етики та естетики, філософії освіти (В. Андрущенко, 

Т.Андрущенко, В. Бех, Є. Бистрицький, Є. Більченко, В. Бондаренко,  

В. Вашкевич, І. Дробот, Ю. Калиновський, В. Кремень, М. Култаєва,  

С. Куцепал, Г. Мєднікова, Л. Панченко, М. Розумний, В. Ярошовець та ін.). 

Соціальні та філософські аспекти корпоративної культури досліджували 

також В. Бебик, В. Воронкова, М. Каган, М. Ронзіна, В. Щербина та ін. Разом 

з тим проблематика дослідження іміджу як базової категорії корпоративної 

культури у сучасній філософській науці представлена фрагментарно та 

потребує глибокого вивчення. 

Поняття «імідж» (від лат. Imago – образ, відображення, зображення) має 

багато різних визначень. Короткий психологічний словник А. Петровського і 

М. Ярошевського визначає імідж як «стереотипізований образ конретного 

об`єкта, що існує у масовій свідомості. Як правило, поняття імідж може 

стосуватися окремої людини, але може розповсюджуватися і на певний 

товар, організацію, професію тощо». Спеціаліст у галузі іміджелогії  

В.М. Шепель дає таке визначення: «Імідж – індивідуальний образ чи ореол, 

що створюється засобами масової інформації, соціальною групою чи 

власними зусиллями особистості з метою привернення до себе уваги». 

Маркетолог Ф. Котлер визначає імідж як «сприйняття компанії чи її товарів 

суспільством». Спеціаліст у галузі менеджмента О.Віханський дає загальне 

визначення іміджу: «Імідж явища – це стійке уявлення про особливості, 

специфічні властивості і риси, які характерні для даного явища», Г. Почепцов 

називає імідж багатофакторним феноменом. Імідж організації – це її образ, 

що складається у клієнтів, партнерів, громадськості; свого роду обличчя 

організації у «дзеркалі суспільної думки», тобто сформоване уявлення 

аудиторії про діяльність і успіхи компанії, що закріплює взаємовідносини з 

клієнтами, конкурентоспроможність, що сприяє успішному подальшому 

розвитку. Основу іміджу складають існуючий стиль внутрішніх та зовнішніх 

ділових і міжособистісних відносин персоналу та офіційна атрибутика – 

назва, емблема, товарний знак. 

Корпоративний імідж – імідж організації в цілому, що об‗єднує її 

престиж, репутацію, успіхи і стабільність. Він покликаний: виразити 

індивідуальність – місію, бізнес як основу корпоративної ідентичності при 

сприйнятті і вимірі у конкурентному середовищі властивостей різних 

організацій; збільшити знання, розуміння та інтерес громадськості до 
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організації, сприяючи кращій роботі її репутації на усіх; розвивати асоціації з 

позитивними характеристиками діяльності організації, що гарантують якість, 

надійність і відповідальність; об`єднувати членів організації, її підрозділів і 

формувати корпоративний, командний дух. 

Концептуальне рішення гідного для організації корпоративного іміджу 

стає стимулюючою силою її функціонування і розвитку. Воно досягається з 

опорою на різноманітні візуальні і вербальні компоненти, які, перебуваючи у 

гармонії, створюють цілісне уявлення і враження, що сприяє 

конкурентоспроможності організації. Візуальний (глядацький) образ – це 

представлення фізичного втілення і діяльності організації для здорового 

сприйняття, що краще запам‗ятовується і довше зберігається у пам‗яті 

людей. Вербальні компоненти – це текстові (письмові) і мовні (усні) 

комунікації, що надають некомерційний інформаційно-довідковий матеріал, 

який показує внутрішню і зовнішню життєдіяльність організації, що цікавить 

громадськість і який сприяє завоюванню позитивної слави і визнання.  

Процес управління корпоративним іміджем повинен починатись задовго 

до розробки візуальних атрибутів організації (логотип, фірмових бланків, 

інтер‗єру, зовнішнього вигляду і манер співробітників). Спочатку  

формується  бачення, а потім місії як соціально-значимого статусу 

організації. Важливим аспектом також є корпоративна індивідуальність, яку 

створюють реальні, візуальні і вербальні риси іміджу. Саме корпоративна 

індивідуальність відрізняє дану організацію від інших і визначає 

корпоративне впізнання. При цьому проблемою є відповідність між іміджем і 

власною системою цінностей людей. Набір індивідуальних рис створює 

ідентичність організації: завдяки їх символам організація розпізнається 

зовнішньою аудиторією в якості самої себе. Для внутрішнього персоналу 

корпоративна індивідуальність виступає символом належності до даної 

організації і підтримки її системи цінностей. Таким чином, імідж – це 

основна мета корпоративної ідентичності (індивідуальності) організації, що 

відображає її діяльність і основу. 

Структура репрезентації корпоративного іміджу  повинен мати 

наступний вигляд: прагматичність – стержнем іміджу є мета його творців, 

життєздатність – показує, наскільки імідж володіє сукупною здатністю до 

існування у соціокультурному середовищі, узагальненість – імідж цінний, 

поки він викликає довіру і транслює загальні норми мотивів задоволення 

потреб своєї цільової аудиторії, довіра – прагматичність іміджу залежить від 

повідомлення іміджу: від відчуття його правдивості, щирості, котрі 

виникають у цільової аудиторії під час контакту з ним, виразовість – 

наскільки імідж має художньо-психологічні особливості, які привертають 

увагу і викликають яскраве емоційне переживання естетичного характеру. 
Отже, далеко не всі проблемні питання, пов`язані із дослідженням 

іміджу як основи формування корпоративної культури можуть бути 
висвітлені у межах однієї публікації. Серед таких проблем передусім варто 
назвати нові форми корпоративного іміджу, які виникають внаслідок 
становлення структур глобального менеджменту. Ця проблематика виходить 
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за межі філософсько-антропологічного аналізу у площину соціальної 
філософії і може вважатись відкритим питанням, пошуки відповіді на яке 
передбачають продовження цього дослідницького проекту. 
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ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

В умовах ринкової економіки головною метою діяльності підприємства 
є отримання максимального прибутку. Враховуючи ймовірність існування 
конкурентів на одному ринку, для виробника є необхідним знаходження 
додаткових ринків збуту своєї продукції. Саме тому вихід на зовнішні ринки 
є гарною можливістю. Однак для  зовнішньоекономічної діяльності потрібно 
правильно встановити ціни на продукцію, товари та послуги. Ціноутворення 
у зовнішній торгівлі істотно відрізняється від ціноутворення всередині 
країни. Тому виникає потреба у дослідженні процесу ціноутворення в умовах 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень показав, що питання ціноутворення досить 
часто вивчаються в роботах різних авторів, зокрема В. С. Пінішка,                          
М. М. Артуса, О. В. Колесникова, И. Ю. Беляєва, Н. Л. Маренкова,                    
С.М. Дайновської, Ю. Т. Тормоса, В. М. Тарасевича, В. В. Герасименка та 
інших. Проте зовнішньоторговельним цінам приділяється недостатньо уваги. 

Методика ціноутворення та встановлення цін на експортні та імпортні 
товари відрізняється від методики, якою керуються при визначенні цін на 
товари, що реалізуються на території України. Тому при встановленні 
зовнішньоторговельних цін зупинимось на наступній послідовності дій: 
визначення чинників, що впливають на зовнішньоторговельні ціни; 
визначення цілей ціноутворення; вибір методу розрахунку ціни; розрахунок 
зовнішньоторговельної ціни; формулювання цінової стратегії; реалізація 
цінової стратегії на зовнішньому ринку [1, с. 183]. 
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Відповідно до визначеної послідовності дій, процес ціноутворення треба 

починати з вияву та аналізу чинників, що здійснюють вплив на ціну. На 

зовнішньому ринку такими чинниками можуть виступати: залежність цін від 

витрат на сировину, паливо та енергоносії, сезонність виробництва, світові 

котирування цін, доходи і витрати населення, насиченість ринку, 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності, валютний курс, митні бар‘єри 

та ін. Сьогодні на світовому ринку здебільшого склалася певна структура цін, 

що визначається і підтримується великими фірмами-виробниками й 

експортерами товарів у галузях, а дрібні і середні компанії вважають за 

краще використовувати зважену цінову політику ―слідування за                          

лідером‖ [2, с. 225]. 

Методика формування експортних та імпортних цін на продукцію, 

товари та послуги є різною. Це пов‘язано з відмінностями у структурі 

експортної та імпортної ціни. Основою експортної ціни є національні 

витрати, що визначає подальший механізм ціноутворення при 

зовнішньоторговельних операціях. Основою імпортної ціни є ціна контракту 

або світова ціна товару, яка відкоригована до митного законодавства країни. 

Процес визначення експортної ціни відбувається в декілька етапів: 

На першому етапі відбувається калькуляція національних витрат 

виробництва та обігу, включаючи додаткові витрати на формування попиту 

та стимулювання продажу, а також зовнішньоторговельних витрат. 

Визначається собівартість виготовлення і реалізації товарів. 

На другому етапі визначається розмір прибутку, який прагне отримати 

підприємство від виробництва і реалізації товарів. Визначається національна 

собівартість товарів за формулою: 

 

,                                                 (1) 

 

де  ‒ національна собівартість товару; В ‒ витрати виробництва та 

обігу; Р‒ планований прибуток у відсотках до витрат. 

На третьому етапі визначається та включається до ціни експортного 

товару вивізне мито, ставки якого встановлюються законами України. Якщо 

товари не звільняються від сплати вивізного мита, то визначається експортна 

ціна товару за формулою: 

 

Ц= +М,                                                  (2) 

 

де М ‒розмір вивізного мита. 

На четвертому етапі відбувається внесення поправок до ціни. З цією 

метою проводиться вибірка найсвіжіших даних про ціни на товари, 

аналогічні тим, які збираються експортувати. З врахуванням поправок 

визначається середня ціна експортного товару, яка є базою для переговорів з 

закордонними покупцями. Ця ціна визначається за формулою:  
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+М+ П,                                            (3) 

 

де  П ‒ технічні або комерційні цінові поправки. 

Структура експортної ціни товару (рис.1)[3, с. 282]. 

 
 

Рисунок 1 – Структура ціни експортного товару [3, с. 282]. 

Процес визначення ціни імпортного товару складається з таких етапів: 

На першому етапі визначається митна вартість товару. У митну вартість 

товару включається ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі, а також 

витрати, які не увійшли до рахунка-фактури і фактично здійснені відповідно 

до правил ІНКОТЕРМС. До них входять витрати на розвантаження, 

завантаження, страхування, транспортування товару до митного кордону 

України, комісійні витрати та ін. 

При визначенні митної вартості товару іноземна валюта перераховуєтсья 

у валюту України за курсом НБУ, який застосовується для розрахунку по 

зовнішньоекономічних операціях на день подання митної декларації, а 

обчислення здійснюється за формулою: 

 

МВ= ×ОВК,                                                 (4) 

 

де МВ‒ митна вартість імпортного товару у валюті країни-імпортера; 

 ‒митна вартість товару у валюті контракту; ОВК ‒ валютний курс НБУ 

на дату подання митної декларації. 

На другому етапі відбувається нарахування на митну вартість товару 

митного тарифу або мита та паратарифних митних зборів. Даний етап 

завершується визначенням митної ціни імпортного товару за формулою: 
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,                                             (5) 

 

де  ‒ ціна імпортного товару на митниці; МВ ‒ митна вартість товару, 

грн; М ‒ митний тариф або мито; МЗ ‒ митні збори . 
На третьому етапі  до ціни імпортного товару нараховуються внутрішні 

податки з імпортних товарів. До внутрішніх податків відносяться акцизний 
збір та податок на додану вартість. З їх врахуванням визначається ціна 
імпортного товару для реалізації на внутрішньому ринку країни:  

 

,                                   (6) 

 

 де  ‒ акцизний збір на імпортні товари; ПДВ ‒ податок на додану 

вартість. 
На четвертому етапі до ціни імпортного товару додаються оптово-

посередницькі та роздрібні торговельні надбавки. Кінцева ціна реалізації 
імпортного товару розраховується за формулою: 

 

,                        (7) 

 
де ОПН ‒оптово-посередницька надбавка; РТН ‒ роздрібна торговельна 

надбавка [3, с. 286]. 
Отже, процес встановлення цін при виході підприємства на зовнішній 

ринок відрізняється від встановлення цін на внутрішньому ринку. Також 
потрібно враховувати низку факторів, зокрема цінові поправки, ввізне і 
вивізне мита, акциз, ПДВ, оптово-посередницькі та роздрібні торговельні 
надбавки та ін.  
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 
 

Специфіка сучасної української економіки змушує вітчизняні 
промислові підприємства кардинально переглядати підходи до управління. 
Інтенсивність конкурентної боротьби, підвищення вимог до якості продукції 
вимагають впровадження прогресивних управлінських технологій, здатних 
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ефективно вирішувати завдання бізнесу та швидко реагувати на зміни 
ринкового середовища. Сьогодні необхідні такі рішення, які дозволять 
об'єднати людей, інформацію та бізнес-процеси для ефективного управління 
всіма сферами діяльності підприємства. 

Практика менеджменту пропонує безліч методик управління, однак, 

глобальні, незворотні зміни у середовищі функціонування підприємств 

розкривають їх недоліки, обумовлюючі неможливість застосування, 

виступають причиною перегляду традиційних методів організації діяльності 

вітчизняних підприємств, управління їх стратегією й тактикою, поведінкою у 

діловому світі. Сформоване в останнє десятиріччя нове ринкове 

макросередовище не завжди чинить позитивний вплив на діяльність 

підприємств, що пояснюється безліччю структурних змін в технології, 

економіці, ринковій ситуації в поєднанні з встановленням нових соціальних 

пріоритетів. 
Деякі проблеми, пов‘язані з удосконалення систем менеджменту та 

особливостей механізмів, що використовуються в управлінні підприємствами 

розглянуто у працях: М. Алімана, В. Апопія, C. Бабенка, О. Березіна,  

В. Гончаренка, Л. Дяченка, М. Кулакової, А. Куценко, І. Маркіної,  

Н. Міценко та інших. У літературі, присвяченій проблемам менеджменту 

існує багато визначень системи менеджменту підприємства, кожне з яких 

відповідає методології певного наукового розділу та, відповідно наголошує 

на певному аспекті функціонування системи, її побудови, внутрішніх 

відносинах та ін. 
Сучасні умови функціонування компаній призвели до  кардинальної 

зміни парадигми ведення бізнесу. Трансформація діяльності підприємств 

вплинула на всі елементи системи менеджменту і зумовила об‘єктивну 

необхідність впровадження управлінських інновацій, які дозволяють 

оперативно адаптувати підприємства до змін зовнішнього середовища. 
Управління підприємством – це економічна категорія, яка представляє 

особливу форму економічних відносин, що впливають на процеси, об‘єкт чи 

систему, аби зберегти її стійкість, або перевести в інший стан відповідно до 

поставлених цілей. Управління виникає тоді, коли керівник приймає рішення, 

коли розробляється новий порядок відносин між елементами системи для 

подолання проблемної ситуації, коли встановлюються новi зв‘язки між 

структурними підрозділами, пов‘язані з модифікацією організаційної 

структури [1]. 
Основною метою діяльності підприємства має бути задоволення потреб 

споживача при раціональному, ефективному використанні ресурсів з метою 

отримання максимального прибутку, процвітання підприємства шляхом 

просування своєї продукції. Однак більшість керівників протягом останніх 

років характеризують процес функціонування свого підприємства як 

виживання, наголошуючи, що економічні труднощі і невизначеність 

майбутнього не дозволяють здійснювати довгостроковий прогноз розвитку 

підприємства та формування моделі його функціонування [2, с.96]. 
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Головною особливістю управління підприємством за сучасних умов є те, 

що ефективна система управління – це, перш за все, система, що здатна 

забезпечити швидку адаптацію підприємства до змін його бізнес-середовища 

за умов максимально можливого врахування запитів і задоволення потреб 

потенційних споживачів. Отримання прибутку має розглядатися виключно як 

результат ефективного функціонування такої управлінської системи. 
Важливою умовою ефективного функціонування будь-якого 

підприємства та основою його стабільного розвитку в конкурентному 

середовищі є забезпечення високого рівня його ефективності. Стабільне 

функціонування, зростання економічного потенціалу підприємства в умовах 

нестабільної економіки залежить від наявності надійної системи управління. 

При цьому, важливим етапом в формуванні перспективних шляхів розвитку 

та ефективному управлінні підприємством, яке дозволяє зменшити 

негативний вплив нестабільного макросередовища, є комплексна оцінка 

рівня розвитку та визначення рівня надійності та ефективності системи 

управління [3, с.179]. 

Це пов‘язано з тим, що у ринкових умовах підприємство самостійно має 

розробляти стратегію своєї діяльності та розвитку, знаходити необхідні для її 

реалізації ресурси, що вимагає значного розширення сфери управління, 

зростання відповідальності управлінців за результати діяльності 

підприємства, за якість і своєчасність ухвалення необхідних рішень. 
Система менеджменту підприємства демонструє високу ефективність не 

тільки тоді, коли керівники підприємств, які приймають управлінські 

рішення та встановлюють форми та види контролю, і працівники, які беруть 

на себе відповідальність за виконання рішень, діють злагоджено, але і тоді, 

коли між рівнями управління налагоджений зрозумілий і чіткий алгоритм 

взаємовідносин. Відсутність такого механізму між рівнями управління 

підприємство знижує управлінську ефективність. Це пов‘язано з тим, що за 

нових реалій ведення бізнесу, значна частка створюваної підприємством 

вартості генерується нематеріальними активами, а неефективність системи 

управління призводить до автоматичного зниження потенціалу підприємства 

генерувати додану вартість. 
Основні можливості для вдосконалення управлінської системи 

необхідно шукати не в спробах модернізації існуючої системи та не у 

використанні поліпшуючих інновацій, а в упровадженні нововведень та 

інноваційних підходів до управління діяльністю підприємства. Шляхи 

вдосконалення управлінської діяльності повинні включати всі аспекти 

діяльності підприємства. Вдосконалення управління підприємством можна 

через такий аспект його діяльності, як управління витратами. Ми пропонуємо 

здійснювати управління витратами на підприємствах наступним чином [4]: 
– виділяти основні поняття і процедури, системи управління витратами; 
– виявляти існуючі проблеми формування та контролю витрат на 

підприємстві; 
– формувати моделі управління витратами з урахуванням особливостей 

галузі та підприємства; 
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– створювати та вдосконалювати інформаційної системи; 
– адаптувати процес документообігу до обраної інформаційної системи; 
– розподіляти відповідальність за формування витрат та створення 

механізму мотивації і стимулювання їх зниження. 
Отже, метою вдосконалення та створення й ефективного 

функціонування сучасної системи управління підприємством потрібно 
застосовувати сучасні засоби і методи керування в межах обраної концепції 
управління, зосередитись на цілях розвитку і порядку удосконалення 
комплексної системи управління підприємством і його складовими 
частинами для забезпечення прийняття ефективних рішень, а також 
організаційних, кадрових і технічних рішень; удосконалювати організаційну 
структуру підприємства; покращення інформаційної системи управління 
підприємством, для можливості швидкого доведення рішень до виконання; 
використовувати світовий досвід, а також шукати шляхи співпраці всередині 
країни з іноземними партнерами для забезпечення необхідного рівня якості 
розвитку системи управління на підприємстві. 
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УПРАВЛІННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Питання цін та ціноутворення розглядається в економічній теорії, 

маркетингу, економіці підприємства, макро- та мікроекономіці тощо. Це 
обумовлено її широким спектром впливу. Ціна впливає на всі результуючі 
вартісні показники: валовий випуск товарів і послуг, ВВП країни, кінцеве 
споживання та накопичення товарів і послуг тощо. Від рівня цін залежить 
також проміжне споживання, витрати виробництва, валовий прибуток 
економіки та окремих галузей, показники рентабельності та ефективності 
виробництва. 
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В сучасних умовах розвитку ринкової економіки все більшу увагу 
науковці приділяють питанню управління ціною на підприємствах. Суттєвий 
вклад у вирішення теоретичних та практичних проблем ціноутворення 
внесли українські вчені такі, як А.С. Афоніна, В.В. Герасименко,  
В.Є. Єсіпова, Л.О. Чорна, Я.В. Літвіненко, Н.А. Лісова та ін., а також 

питанням ціноутворення присвячені праці відомих закордонних вчених   
Д. Дейлі, К. Крейга, Т. Неглі та ін. 

Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів 
управління ціноутворенням на підприємствах. 

Ціна активно використовується для вирішення багатьох соціально-
економічних проблем підприємств, вона визначає частку ринку та їх 
конкурентний стан на ринку, є потужним засобом боротьби з конкурентами. 
Ціни, фактично, забезпечують налагодження відносин між підприємством і 
покупцями, сприяють формуванню їх вражень щодо підприємства, 
стимулюють попит на продукцію й послуги, впливають на вибір споживача.  

Управління ціноутворенням – складова частина управління 
підприємством, і ціна, певною мірою, відображає його результати, зокрема, 
через рівень собівартості, систему маркетингових підходів до формування 
ціни, ефективність створення та використання якої залежить від 
інформаційної підтримки управлінських процесів, що повинна забезпечити 
інформаційна система підприємства [3, с. 130].  

Основними цілями підприємницької діяльності, досягненню яких має 
слугувати ціноутворення, є наступні:  

1) забезпечення сталого функціонування підприємства - в умовах 
активної конкуренції, а також у випадку зміни споживчих смаків, коли і 
виникає ризик надмірного обсягу пропозиції, що спонукає підприємство 
знижувати ціни до рівня покриття витрат, а отримання прибутку не стає 
пріоритетним завданням. Але дана ситуація може розглядатися тільки в 
короткостроковому періоді;  

2) максимізація прибутку в короткостроковому періоді – розглядається, 
як певна ціль, коли підприємство намагається з найбільшою користю 
використати кон‘юктуру ринку, а також у разі невизначеності умов 
діяльності підприємства в майбутньому;  

3) максимізація обороту в короткостроковому періоді – реалізується 
шляхом включення відсотку комісійних витрат на збут продукції;  

4) утримання ринку – зберігання існуючого положення або сприятливих 
умов діяльності на ринку. Підприємство відстежує ситуацію на ринку 
(виробництво нових товарів, вивчення поводження конкурентів на ринку), 
намагаючись уникнути значного зростання чи зниження цін. Крім того, 
важливо зменшувати витрати виробництва для формування запасу 
фінансової стійкості за несприятливої ситуації на ринку;  

5) формування довгострокової стратегії підприємства за показником 
частки ринку, тобто досягнення лідерства на ньому. В цьому випадку 
доцільним є встановлення ціни, нижчої ніж в конкурентів, що дозволяє 
збільшувати частку ринку. Вважається, що зростання збуту сприяє зростанню 
прибутку за рахунок реалізації і зниженню витрат на одниницю продукції; 
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6) покращення якісних характеристик підприємства – ціль, яка 

притаманна більшості підприємств [2, с. 88].  

В умовах ринкових відносин прийняття рішень щодо ціноутворення на 

підприємстві ускладнюється, що може бути пов‘язано з існуванням ряду 

проблем у сфері цінової політики, зокрема : 

–  відсутність стратегічного підходу в ціноутворенні; 

–  високий рівень інфляції; 

–  низький рівень оцінки факторів ціноутворення; 

–  недосконалість інформаційного забезпечення процессу ціноутворення; 

–  нестабільність законодавчої бази; 

–  хаотичний вибір цілей ціноутворення; 

–  відсутність (або недієвість) маркетингових досліджень, як основи для 

прийняття цінових рішень; 

–  відсутність комплексної оцінки цінової чутливості споживачів; 

–  ігнорування моніторингу цін конкурентів у процесі розробки цінової 

політики; 

–  брак кваліфікованих кадрів, що володіють сучасною методологією 

ціноутворення; 

–  відсутність зв‘язку ціни з іншими елементами комплексу маркетингу; 

–  використання затратного підходу в ціноутворенні; 

–  відсутність єдиного підходу до механізму ціноутворення на 

підприємствах; 

–  несвоєчасність та недієвість заходів щодо коригування цін [1, с. 15].  

Дані проблеми знижують ефективність діяльності підприємств у цілому, 

та зокрема і дієвість цінової політики підприємств. Це, у свою чергу, 

обумовлює необхідність пошуку нового підходу до процесу формування 

цінової політики підприємств.   

Таким чином, управління ціноутворенням має бути одним з найбільш 

відповідальних процесів в системі функціонування підприємства, адже 

некоректні цінові рішення можуть не тільки погіршити основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства, але й призвести до його 

банкрутства. Це особливо актуально за сучасних умов, коли внаслідок 

зниження купівельної спроможності, зменшення норми прибутку для 

успішної діяльності підприємства найбільшого значення має послідовна 

реалізація ефективної цінової стратегії та правильна методика встановлення 

цін. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Поглиблення трансформаційних процесів в Україні, прагнення побудови 

відкритої економічної моделі національної економіки, інтеграція у світові 

ринкові відносини зумовлюють розвиток конкуренції між господарюючими 

суб‘єктами, зокрема підприємствами торгівлі. Важливим інструментом 

конкурентної боротьби та умовою успішного розвитку підприємств на 

споживчому ринку є ефективна цінова політика, яка суттєво впливає на 

обсяги господарської діяльності торговельного підприємства, формування 

його іміджу у споживачів, рівень фінансового стану. Особливої уваги 

потребують процеси ціноутворення на соціально значущі продовольчі 

товари. 

Теоретичні аспекти ціноутворення досліджували такі зарубіжні вчені: 

Б. Берман , Дж. Дейлі, Р. Дж. Долан, М. Леві, А. Маршал, Т. Негл, 

Д. Ріккардо, Дж. Робіне, П. Самуельсон, Г. Саймон, К. Холден, Е. Чемберлен 

та ін. Проблемам формування цінової політики підприємств присвячено 

роботи С. Дугіної, І. Єухумович, І. Ліпсица, Я. Литвиненка, А. Цацуліна й ін.  

Метою даного дослідження є визначення теоретичних аспектів 

маркетингової цінової політики. 

Ціна – один із важливих елементів маркетингової політики. Ціна 

взаємодіє із всіма іншими елементами даного маркетингового комплексу, 

визначає їх ефективність в як цілому, так і поодинці. Ціну слід розглядати як 

частину товарного пропонування. Тому, цінову політику потрібно вважати 

додатком до товарної стратегії. 
Маркетингова цінова політика – комплекс заходів торговельного 

підприємства , до якого належать формування ціни, знижок, умов оплати за 

товар, реалізація якого покликана забезпечити задоволення потреб 

споживачів і отримання підприємством прибутку, а також виконання 

стратегічних завдань підприємства. Основна кінцева мета – одержання 

максимального прибутку. Проміжними цілями можуть бути: захист на ринку 

своїх позицій, вихід на ринок із новим товаром, швидке відшкодування 

виробничих витрат [2, с. 130]. 

Проблема обґрунтованого вибору маркетингової цінової політики є 

однією з провідних проблем управління ціновою діяльністю торговельного 

підприємства. Саме така політика визначає коло конкретних методів 

обґрунтування цін і тактичних заходів, що можуть бути використані для 

досягнення стратегічних цілей підприємства. Невдалий вибір маркетингової 
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та цінової політики започатковує ланцюжок невірних управлінських рішень і 

може спричинити катастрофічні наслідки аж до банкрутства торговельного 

підприємства. Зазначимо, що спектр стратегічних альтернатив майже для 

кожного підприємства є досить широким. Отже, процедура вибору є 

винятково складною, передбачає необхідність урахування багатьох чинників 

та обставин і важко піддається формалізації.  

Варто зазначити, що актуальність проблеми вибору маркетингового 

підходу до управління ціновою політикою підприємства є неоднаковою для 

різних конкурентних структур ринку. В умовах досконалої конкуренції або 

монополії проблема вибору стратегії практично не виникає. Зовсім інша 

ситуація спостерігається для конкурентних структур олігополії і 

монополістичної конкуренції. На таких ринках вибір маркетингової та 

цінової політики потребує дійсно творчого, нестандартного підходу з боку 

керівництва і повністю визначає комерційний успіх підприємства. 

Ціну можна вважати основним чинником, який визначає вибір покупців. 

Це характерно для країн із низькою купівельною спроможністю населення і 

продуктів типу товарів широкого вжитку або ж для кризового стану 

економіки країни.  
Ефективна цінова політика торговельного підприємства повинна являти 

собою більш ніж реакцію у відповідь на зміну ринкових умов. Будь-яке 

цінове рішення повинно відображати насамперед фундаментальну цінову 

політику, по-друге, сегментацію ринку, по-третє, еластичність ринку, рівень 

витрат, потенціал конкурента. Необхідно підкреслити, що цінова політика є 

ефективнішою для нових учасників ринків, ніж для великих компаній, 

присутніх на ринку давно. Це зрозуміло, оскільки цілі, ресурсний потенціал, 

сприйняття цін споживачами, конкуренція, структура витрат, структура цін, 

правові бар‘єри, зв‘язок із споживачами старих і нових учасників ринку різні. 

До основних принципів формування маркетингової цінової політики 

відносять: 

– забезпечення ув‘язування цінової політики підприємства із загальною 

стратегією управління підприємством і пріоритетними цілями розвитку 

товарообігу; 

– забезпечення ув‘язування цінової політики підприємства з 

кон‘юнктурою споживчого ринку й особливостями обраної ринкової ніші; 

 забезпечення ув‘язування цінової політики підприємства з типами 

пунктів роздрібного продажу товарів; 

– забезпечення комплексності підходу до встановлення рівня 

торговельної націнки на товар у поєднанні з рівнем сервісного 

обслуговування покупців; 

– здійснення активної цінової політики у вигляді самостійності підходів 

у встановленні роздрібних цін, диференціації підходів, чітко вираженої 

цінової позиції; 

– забезпечення високого динамізму цінової політики, що виражається у 

своєчасності перегляду окремих параметрів, урахування життєвого циклу 

підприємства і товару [1, с. 365]. 
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Аналіз маркетингового ціноутворення виконує функції, 

найважливішими з-поміж яких є:  

1. Вивчення ринку і характеру дії економічних законів, встановлення 

тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах діяльності 

підприємства. Виконання цієї функції також передбачає вивчення причин 

відхилень, які можуть зустрічатися у практичній діяльності підприємства. 

Наприклад, зміна чинного законодавства в ціноутворенні впливає на 

збільшення (зменшення) витрат і зменшує прибуток підприємства.  

2. Аналіз результатів діяльності підприємства, визначення тенденцій 

змін, причин та факторний зв‘язок між різними показниками й напрямами 

діяльності.  

3. Знаходження і визначення резервів зниження цін, розробка різних 

заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств і 

розширення їх частки на ринку з метою використання цих резервів [3, с. 277]. 

Формування цінової політики зумовлює необхідність системного 

підходу до інформаційного забезпечення обґрунтування управлінських 

рішень щодо цін. Маркетинговий аналіз ціноутворення – система особистих 

знань, пов‘язаних із дослідженнями тенденцій господарчого розвитку, 

науковим обґрунтуванням планів, прийняттям управлінських рішень, 

контролем за їх виконанням, оцінкою досягнутих результатів і пошуком 

резервів підвищення ефективності діючої системи ціноутворення 

торговельного підприємства. 

Таким чином,   у системі маркетингу процес формування та 

використання ринкової ціни знайшов своє відображення в ціновій політиці 

торговельного підприємства, яка є складовою його маркетингової політики. 

Метою процесу формування цінової політики в умовах маркетингової 

орієнтації є забезпечення довгострокових конкурентних переваг 

підприємства шляхом розробки адаптивного механізму    ціноутворення. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ 

 НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Бізнес-план є елементом будь-якого проекту. Бізнес-план інноваційного 

проекту - основний документ, в якому у стислій формі, в загальноприйнятій 

послідовності розділів викладаються головні характеристики проекту, що 

дозволяють обгрунтувати і оцінити можливості проекту і переконати 

інвестора в ефективності передбачуваних інвестицій у даний інноваційний 

проект. 

Основне бізнес-плану - дати цілісну системну оцінку перспектив 

проекту. Бізнес-план необхідний інвестору для визначення доцільності 

вкладення капіталу; підприємцю - для вироблення програми дії та 

керівництва в процесі реалізації проекту; державним органам - для 

регулювання та контролю кредитних взаємин. Розробка бізнес-плану 

дозволяє на ранніх етапах процесу створення, освоєння і використання 

технологічної інновації планувати різні варіанти розвитку конкурентної 

стратегії підприємства, тобто здійснити сценарне планування. В рамках 

сценарного планування діяльності підприємства можливе прогнозування 

різних ситуацій, які можуть виникнути в процесі створення, освоєння і 

використання інновації. 

Крім того, бізнес-план є інструментом, за допомогою якого можна 

оцінити фактичні результати інноваційної діяльності підприємства і 

зіставити ці результати з прогнозованими значеннями. Постійне уточнення 

бізнес-плану відповідно до мінливими умовами зовнішнього і внутрішнього 

середовища дозволяє використовувати бізнес-план як інструмент 

фінансового моніторингу процесу створення, освоєння і використання 

інновації. 

Розкриємо короткий зміст принципів бізнес-планування, дотримання 

яких дозволить розробити документ, що відповідатиме вимогам до його 

розробки: 

- адекватність – бізнес-план та положення усіх його розділів повинен 

відповідати існуючим ринковим умовам і можливостям підприємства; 

- цільовий характер – розрахунки, проведені при бізнес-плануванні, 

мають відповідати основній цілі; 

- постійність – розробка бізнес-плану повинна бути безперервним 

процесом планування бізнесу; 

- системність – сукупність показників та розрахунків, проведених при 

розробці бізнес-плану, мають бути зв‘язаними в єдину систему показників, 

узгоджених між собою спільними цілями та ресурсами; 

- науковість – усі розрахунки, проведені при розробці бізнес-плану, 

мають ґрунтуватись виключно на наукових підходах та методиках; 
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- оптимізації – у ході розрахунку показників слід забезпечити обрання 

допустимого, проте найкращого варіанту реалізації підприємницького 

проекту та розвитку підприємства; 

- ініціювання – активізація, стимулювання і мотивація прогнозованих 

дій, проектів, угод ін.; 

- прогнозування – передбачення та обґрунтування бажаного стану 

підприємства в процесі аналізу та обліку сукупності факторів; 

- координація та інтеграція – облік взаємозв'язку та взаємозалежності 

всіх структурних підрозділів підприємства з орієнтацією їх на єдиний 

загальний результат; 

- безпека управління – забезпечення інформацією про можливі ризики 

для своєчасного прийняття запобіжних заходів щодо зменшення чи 

запобігання негативних наслідків; 

- впорядкування – створення єдиного загального порядку для успішної 

роботи і відповідальності; 

- контроль – можливість оперативного відстеження виконання плану, 

виявлення помилок та можливостей його коригування; 

- документування – представлення бізнес-плану в документальній формі. 

Оптимізація бізнес-процесів спрямована на підвищення ефективності 

управління бізнес процесами і формування стандарту діяльності компанії «як 

має бути». У свою чергу, стандарт роботи компанії є основою для створення 

внутрішніх регламентів та посадових інструкцій співробітників, організації 

підготовки персоналу, а також вирішення завдань з автоматизації бізнес-

процесів. 

Створена модель бізнес-процесів підприємства дозволяє без проблем 

провести автоматизацію його діяльності. В результаті оптимізації бізнес-

процесів можна отримати:  

- підвищення конкурентоспроможності суб‘єкта господарювання. Як 

наслідок, розробити оптимальні шляхи реалізації основної стратегії 

підприємства з урахуванням зростаючої конкуренції і технологій, що 

розвиваються;  

- підвищення керованості суб‘єкта господарювання за рахунок 

досягнення прозорості бізнес-процесів і підвищення достовірності інформації 

про їх реалізацію;  

- підвищення якості і швидкості виробництва ринкового або 

внутрішнього продукту з одночасним зниженням витрат;  

- підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових і 

людських ресурсів; 

-  підвищення інвестиційної привабливості суб‘єкта господарювання;  

- зниження завантаження вищих керівників з "поточних" питань, 

зростання професіоналізму співробітників, підвищення якості взаємодії між 

співробітниками і підрозділами підприємства; 

- підвищення швидкості і надійності інформаційного обміну, зниження 

термінів і витрат на розробку і впровадження IT-систем;  
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Оптимізація бізнес-процесів особливо актуальна для підприємств, що 
мають, багато філій, які обслуговують велику кількість клієнтів: для 
страхових компаній, роздрібних мереж, банків, крупних галузевих 
дистриб'юторів, сервісних підприємств тощо. Для них дуже важливо при 
зростанні обсягів продажів і збільшенні числа філій і підрозділів не 
знижувати якості обслуговування. Це також стосується вищих навчальних 
закладів державної форми власності, які для того, щоб утриматися на плаву 
створюють багато філій, що тягне за собою погіршення управління системою 
освітою в цілому, і як наслідок невідповідність наданих освітянських послуг 
вимогам державної освіти. 
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ЗОВНІШНІЙ І ВНУТРІШНІЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ  

ЯК ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ 
 

Україна має всі можливості для того, щоб стати демократичною і 
економічно розвиненою країною. Умовами цього є політична модернізація, 
стійке економічне зростання, ефективна соціальна політика, інноваційний 
шлях розвитку, поліпшення демографічної ситуації. 

Український дослідник Е. Шевченко виділяє такі чинники позитивного 
впливу на імідж України: стабільність поведінки суспільства, високий рівень 
національної толерантності, помірний національний характер; історія країни, 
самобутня культура; наукові досягнення світового значення; поширення 
інформації про перспективні галузі української економіки (наприклад, 
літакобудування, суднобудування, виробництво ракетної та космічної 
техніки, інтелектуальні системи та унікальні високі технології); туризм, 
спорт [1, с. 120]. 

Здається, що в сучасних умовах для поліпшення іміджу держави цих 
факторів недостатньо. У даному переліку відсутній важливий в сучасному 
світі фактор - це рівень демократизації суспільства в державі. 

Не можна не враховувати, що в сучасних умовах інформаційної 
прозорості суспільства внутрішньополітичний і зовнішньополітичний іміджі 
держави тісно переплетені і взаємопов'язані. Щоб домогтися поваги в світі, 
необхідно створити перш за все сприятливу обстановку всередині держави 
[2]. 
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Г. Патарая справедливо зазначає, що найважливіші внутрішньополітичні 

події країни, що знаходяться в центрі уваги світової спільноти, надають 

істотний вплив на імідж держави на міжнародній арені. Від того, з яким 

результатом, позитивним або негативним, відбувається розвиток цих подій, 

наскільки адекватно з точки зору міжнародного права і морально-етичних 

норм вирішуються проблеми внутрішньої політики, залежить, в кінцевому 

підсумку, поліпшення або погіршення національного рейтингу репутації. Це 

об'єктивно впливає на іміджеві позиції країни [3, c.13]. 

У свою чергу, зовнішньополітичний імідж впливає на внутрішні 

політичні процеси. Так, наприклад, негативний імідж держави може 

використовуватися опозицією з метою політичної боротьби. 

На думку Е. Шевченко, «формування позитивного іміджу країни 

починається з його затвердження саме в цій країні. Будь-яка інформація про 

Україну, яка готується світовими аналітичними центрами, а також ЗМІ, в 

значній мірі ґрунтується саме на внутрішньодержавній інформації офіційного 

і неофіційного характеру, яка має як позитивні, так і негативні фактори 

впливу на імідж » [1, c. 119]. 

Один з важливих компонентів внутрішнього іміджу України - це 

уявлення пересічних громадян про українську владу і її політику. Таким 

чином, імідж держави залежить від іміджу влади і іміджу політичних діячів, 

які її уособлюють. 

Слід зазначити, що імідж України (в першу чергу це стосується системи 

влади) для багатьох її громадян поки ще не представляється позитивним.  

В цілому причини політичного невдоволення українських громадян 

зводяться до створеного еліністичного характеру української моделі 

демократії, яка ігнорує прояви ініціативної участі громадян і прагне 

локалізувати цю участь виключно виборами, вся система представництва 

цивільних інтересів виявилася фактично витиснута із структури державного 

управління; корупції, що пронизує всю систему державних і суспільних 

відносин. 

Однак, незважаючи на проведені реформи, поки вони не знаходять 

вдячного відгуку у населення. Це можна пояснити тим, що населення не 

висловлює довіри до ЗМІ, а також недостатньою поінформованістю людей 

про зміст і цілі реформ. 

Чи можна змінити внутрішній імідж держави в позитивну сторону? Те, 

як трансформується імідж держави в свідомості громадськості, досліджував 

І. Кисельов в роботі «Образи держав в міжнародних відносинах: механізми 

трансформації». І. Кисельов вважає, що зміна уявлень громадськості про 

державу можлива тільки в екстремальних ситуаціях, а саме війна, державний 

переворот, терористичний акт державного масштабу і т. п. У той же час 

усталені стереотипи в підсвідомості громадськості зберігаються [4, c. 52-53]. 

Здається, що це не зовсім так. Політична практика показує, що в 

сучасному світі формування іміджу держав залежить від багатьох факторів, 

але перш за все від політичної життєздатності, ідеологічної привабливості, 

культурних цінностей, динамічності економіки. 
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Зокрема, на формування іміджу держави впливають політична система, 

соціально-психологічні настрої в суспільстві, ідентичність нації і держави, 

імідж політичних лідерів, інвестиційна привабливість країни, успішність 

політичного брендингу. 

Отже, основною причиною, що ускладнює процес формування 

позитивного іміджу України за кордоном, є незавершеність процесу 

демократизації, що відбивається в нестабільності та непередбачуваності 

внутрішньої (політична криза) і зовнішньої політики (відмова від вступу в 

НАТО, намір здійснювати політику нейтралітету) держави; крім цього, імідж 

України активно занижується українською опозицією. 

Підвищення значущості демократичної складової як в структурі 

внутрішньо-, так і зовнішньо-політичного іміджу держави дає підставу 

виділити демократичний імідж держави як самостійну наукову категорію. 

Зовнішній і внутрішній іміджі держави переломлюються через призму 

одне одного. Тому зусилля, спрямовані на формування позитивного іміджу 

України, повинні бути націлені як на зарубіжну аудиторію, так і на власних 

громадян, які відчувають явний дефіцит позитивних національних цінностей. 

Формування позитивного іміджу Української держави можливо тільки 

за умови об'єднання зусиль держави і громадянського суспільства. 
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бюджетно-податкової політики; впливу господарських тенденцій на 

економіку підприємства. 
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Усі відомі на сьогодні стратегії підприємств можна  об'єднати  у  певні  

групи,  але  слід зауважувати,  що  будь-яка  стратегія,  обрана конкретним  

підприємством,  завжди  має індивідуальний характер, бо вона формується і 

впроваджується під впливом багатьох чинників. Незважаючи на те що двох 

абсолютно однакових стратегій  не  може  бути,  у  менеджменті 

підприємства часто визначають загальні стратегії, надають їм певні назви та 

характеризують їх на основі спільних рис [1]. 

Спробуємо розглянути наступні критерії  класифікації  стратегій  

розвитку підприємства  на  зовнішніх  ринках:  ступінь привабливості 

закордонних ринків, а також позиції підприємства  по  відношенню  до  

основних конкурентів на окремих ринках; тиск на кошти та локальні 

пристосування маркетинг-mix; рівень підготовки підприємства до 

інтернаціоналізації, а також ступеня глобалізації сектору. 

Ступінь привабливості закордонних ринків, що впливає на потенціал 

розвитку підприємства та конкурентні  переваги  фірми,  є  критеріями 

класифікації, які дають змогу зробити вибір між чотирма  способами  

поведінки:  зростання, консолідація,  утворення  ринкової  позиції  і 

відступлення [2]. 

Стратегія зростання (експансії) вказана для продуктів  і  ринків  країн  з  

прогнозованою середньою або високою ринковою привабливістю. Метою 

організації є зайняття позиції ринкового провідника. 

Стратегія  консолідації  (забезпечення) властива для продуктів і ринків, 

по відношенню до яких підприємство вже досягло позиції ринкового 

провідника.  Стратегія  повинна  спричиняти виникнення надлишку ресурсів 

на фінансування стратегії зростання і стратегії творення ринкової позиції [1]. 

Стратегію  творення  ринкової  позиції використовує підприємство, що 

розвиває діяльність на нових ринках з високою та середньою привабливістю.  

Стратегія  спрямована  на покращення позиції фірми і отримання високої 

частки ринку, без претендування на лідерську позицію. 

Стратегію  відступлення  (деінвестиції) використовують у разі, коли 

продукти і ринки приносять константи або періодичні збитки та мають 

негативний cash flow. Застосування стратегії означає відмову підприємства 

від виготовлення таких продуктів та їх продажу на цих ринках [1]. 

Стратегії  підприємств  на  закордонних ринках можна розглядати з боку 

тиску на витрати і локальні пристосування. Окремі закордонні ринки, на яких 

оперує підприємство, характеризують двома параметрами, що є основними 

критеріями відзнаки стратегії: тиск на витрати (вразливість ціни в процесі  

конкуренції),  та  тиск  на  локальні пристосування  (вразливість  на  

пристосування елементів маркетинг-mix до індивідуальних вимог ринку) [2]. 

Міжнародну стратегію реалізують в умовах невеликого тиску на кошти і 

на пристосування до окремих  закордонних  ринків.  Ця  стратегія характерна  

для  організацій  з  обмеженою географічною сферою дії та порівняно 

невеликими частками ринку. Ключовим ринком дії є «рідний ринок»,  

закордонні  ринки  трактують  як «продовження» «рідного ринку» [3]. 
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Глобальну стратегію реалізують в умовах конкуренції, які 

характеризуються сильним тиском на зниження витрат на виготовлення і 

збут, а водночас  малою  потребою  пристосувань  до локальних вимог ринків 

збуту. Стратегія полягає в застосуванні стандартизованої стратегії в усіх 

країнах та ґрунтується на стратегії зниження витрат. Водночас уся діяльність 

точно інтегрована і скоординована [4]. 

Транснаціональна стратегія має гібридний характер, адже знаходиться 

між двох екстремальних рішень: стандартизації і диференціювання, та 

вимагає  найрозвиненіших  засобів  і  умінь. Характерна для підприємств, що 

прямують до застосування стандартизації, яка веде до здобуття переваг на 

закордонних ринках, але змушених враховувати  певне  диференціювання  

окремих ринків. Останнім представленим критерієм стратегії ЗЕД  є  ступінь  

підготовки  підприємства  до інтернаціональної діяльності, а також характер 

сектору з огляду на ступінь глобалізації [2]. 

Наступна стратегія полягає у пошуку ніш на  ринку.  Сектор,  в  якому  

функціонує підприємство,  був  вже  виставлений  на  дію чинників, що 

стимулюють глобалізацію, хоча ще не має глобального характеру. Для 

підприємства з малим досвідом в інтернаціоналізації діяльності пропонується 

стратегія поступового входження на ринки, які географічно є сусідами, згідно 

з традиційним процесом уміжнароднення. 

Останні стратегії стосуються компаній, які функціонують в глобальних 

секторах. Необхідність підготовки до прийняття глобальною фірмою 

стосується  підприємств,  що  характеризується слабкою  підготовкою  до  

інтернаціоналізації. Найімовірніше, воно має небагато можливостей для 

виживання як незалежна одиниця в конкурентній боротьбі з великими 

глобальними суб'єктами. Якщо, наприклад, пошук ринкових ніш або спроба 

стратегічного альянсу з іншою організацією не принесуть бажаного ефекту, 

підприємство повинно шукати способи збільшення своєї вартості, щоб 

притягувати потенційних партнерів до майбутньої пропозиції викупу [3]. 

Стратегічний альянс є одним із способів справлятись з конкуренцією з 

боку сильніших суб'єктів. Підприємство, що знаходиться у цій ситуації, вже 

здобуло уміння, необхідне в операціях на закордонних ринках і може 

справитись з викликами, що виникають через складне ведення переговорів  з  

потенційними  партнерами,  не втрачаючи при цьому незалежності. 

Остання з наведених стратегій стосується фірм, які досягли позиції 

лідера в глобальному секторі. Підприємства, які опинилися у цьому полі, 

повинні своєчасно визначати основні елементи своєї позиції і створювати 

організацію, здатну швидко реагувати на зміни в глобальній економіці [2]. 

Стратегії розвитку фірми є збіркою  певних  постійних  принципів 

функціонування компанії, що спрямовують його до реалізації основних 

цілей, які містить у собі місія організації. Ці принципи також визначають 

границі ринкової активності компанії з огляду на сферу можливих рішень. У 

контексті прогресування глобалізації економіки особливого значення набуває 

стратегія інтернаціоналізації, яка, будучи часткою загальної  стратегії  

підприємства,  стосується закордонної експансії. 
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Ключовими аспектами для подальших досліджень  у  видах  стратегій  

розвитку  на міжнародному ринку можуть стати вивчення діяльності таких 

підприємств, які створюються з самого початку з орієнтацією на зовнішні 

ринки, а не  вважаючи  зовнішньоекономічну  діяльність просто 

розширенням ринку збуту фірми, закордонні ринки трактуються не як 

додатки до рідного ринку. Такі підприємства називають «born globals»  

(з англ. «народжені  глобальними»).  Вони  найчастіше характеризують 

ринкові ніші, визначені згідно з суспільним, а не географічним критерієм. 

Ними переважно виступають спеціалізовані виробники із галузей, що здатні 

надавати товари дуже високої якості, використовуючи сучасні та якісні 

технології. 

Дослідження даного питання може бути досить актуальним з погляду 

рівнів затребуваності певних товарів за кордоном та готовності виплати 

досить високої ціни за них під час низького попиту на них усередині країни. 

Важливості данному напрямку також додає той факт, що на сьогодні за 

концепцією «born global» розвиваються не тільки великі, але й малі та 

середні підприємства. 
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МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Динамічний характер розвитку зовнішньоекономічних зв‘язків України 

в умовах глобалізації міжнародних економічних відносин та поглиблення 

євроінтеграційного процесу створюють передумови для пошуку додаткових 

зовнішніх джерел фінансування вітчизняних підприємств, які здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність. З цієї позиції, міжнародні програми, які 

сприяють розвитку підприємництва, є одним із перспективних напрямків 

залучення додаткового капіталу. 

В рамках Європейської політики сусідства діє ініціатива Європейського 

Союзу «EU4Business», спрямована на підтримку малих та середніх 
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підприємств (МСП). Дана ініціатива охоплює понад 40 проектів у країнах 

Східного партнерства (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Республіка 

Молдова, Україна), а загальний активний портфель програми становить 300 

млн. євро. 

Ініціатива «EU4Business» надає наступні можливості підприємствам, які 

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність: 

- доступ до фінансування: кредити в національній валюті, фінансування 

інвестицій, пов‘язаних з експортом, та фінансування заходів щодо адаптації 

до стандартів ЄС, а також підтримка жінок-підприємниць та стартапів. 

Фінансова допомога зазвичай надається через третіх осіб, таких як місцеві 

банки або партнерські організації, значна частина цієї допомоги стала 

можливою завдяки непрямому фінансуванню з боку ЄС у вигляді кредитних 

гарантій; 

- доступ до ринків: проведення бізнес-консультацій та тренінгів з 

експорту, створення можливостей для налагодження зв'язків та організація 

торгових делегацій до ринків ЄС; 

- доступ до знань: надання консультативних послуг, консалтингової та 

технічної підтримки, проведення спеціалізованих тренінгів для розвитку 

навичок. 

Програми «EU4Business» реалізовуються партнерськими організаціями, 

серед яких: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Німецький банк розвитку (KfW), 

Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ, Європалата, 

Світовий банк, Міжнародний торговий центр, Європейська Асоціація 

ремісників, малих і середніх підприємств (UEAPME), ПРООН, EESC (Центр 

досліджень Східної Європи), KAS (Фонд Конрада Аденауера) [1]. 

У травні 2016 року Україна офіційно долучилася до програми COSME 

Competiveness of Small and Medium Enterprises), а 22 лютого 2017 року 

Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Урядом України та 

Європейським Союзом про участь в програмі ЄС «Конкурентоспроможність 

підприємств малого і середнього бізнесу» (2014-2020). Програма COSME має 

бюджет в розмірі 2,3 млрд. євро та спрямована на зміцнення 

конкурентоспроможності та стійкості українських малих та середніх 

підприємств (МСП), заохочення до підприємницької культури, створення і 

зростання МСП [2].  

У 2018 році програмою COSME передбачається фінансування проектів 

(90% видатків, пов‘язаних з їх реалізацією), спрямованих на: 

- створення центру закупівель інновацій (центр трансферу технологій), 

перевагою якого є отримання МСП прямого доступу до вітчизняних 

інноваційних розробок; 

- підтримку бізнесу (МСП) у процесі виходу на європейський ринок 

(пошук партнерів, просування товарів та послуг, інноваційних продуктів та 

ін.) через реалізацію інформаційно-консультаційних послуг (Європейська 

мережа підприємств (EEN); 

http://www.ebrd.com/ru/home.html
http://www.eib.org/?lang=en
https://www.kfw.de/kfw.de-2.html
https://www.giz.de/en/html/index.html
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?
http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
http://www.intracen.org/
http://www.ueapme.com/
http://www.ueapme.com/
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html
http://www.eesc.lt/en/
http://www.eesc.lt/en/
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- сприяння розвитку кластерів з метою підвищення 

конкурентоспроможності та ресурсоємності підприємств, зокрема МСП, 

активізацію співпраці кластерів через регіональні та галузеві програми та 

полегшення приєднання МСП до кластерів; 

- підвищення конкурентоспроможності МСП в процесі виходу на 

зовнішні ринки шляхом розробки якісних довгострокових стратегій 

розвитку; 

- розробку та імплементацію у бізнес-моделі МСП нових технологічних 

рішень (в т.ч. технологій виробництва), що дозволить створювати якісно нові 

продукти або послуги у секторі легкої промисловості); 

- покращення бізнес-середовища для туристичних підприємств шляхом 

реалізації кращих європейських практик розвитку туристичної галузі; 

- побудову механізму співпраці між представниками навчальних 

закладів, підприємств та іншими зацікавленими сторонами в процесі 

формування якісно нових підходів до розвитку промисловості.  

В свою чергу, Європейська мережа підприємств (EEN) є найбільшою 

підпрограмою програми COSME, основна мета функціонування якої 

допомога підприємствам у пошуку партнерів в 65 країнах світу та інвесторів 

закордоном для виведення на ринок нової технологічної продукції чи послуг, 

комерціалізація інновацій (трансфер технологій), захист прав інтелектуальної 

власності [3]. 

Ще однією програмою Європейського Союзу, яка спрямована на 

фінансування досліджень та інноваційних розробок, що безперечно 

сприятиме розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних 

підприємств, є програма Horizon 2020, бюджет якої у період з 2014 по 2020 

роки становить 80 млрд. євро.  

Програма «Горизонт 2020» покликана сприяти збільшенню числа 

передових технологій, відкриттів і перспективних розробок шляхом 

просування ідей з наукових лабораторій до ринку. Заснована на трьох 

ключових пріоритетах – передовій науці, лідерстві у промисловості та 

суспільних викликах – програма надає підтримку широкому спектру 

діяльності, від наукових досліджень до демонстраційних проектів та 

інновацій, готових до виходу на ринок. 

Зокрема, за допомогою програми можливе стимулювання інновацій в 

малому та середньому бізнесі шляхом надання цільової підтримки 

підприємствам, що володіють потенціалом зростання і міжнародного 

розвитку в рамках Спільного ринку та за його межами. Програма включає 

Інструмент МСП (SME Instrument), бюджет якого передбачений в розділах 

«Суспільні виклики» і «Лідерство в перспективних та індустріальних 

технологіях», підтримку ініціативи EUREKA / Eurostars, яка забезпечує 

фінансування спільних транснаціональних проектів, що реалізуються малими 

та середніми підприємствами, які активно займаються науковими 

дослідженнями, та інших заходів інноваційної діяльності [4].  

Таким чином, українські підприємства-суб‘єкти зовнішньоекономічної 

діяльності мають можливість брати участь у значній кількості програм, які 
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фінансуються Європейським Союзом. Ефективна реалізація проектів в 

рамках даних програм сприятиме використанню вітчизняними 

підприємствами  переваг Поглибленої та Всеосяжної Зони Вільної Торгівлі 

(DCFTA) між Україною та ЄС, а отже, розвитку їх зовнішньоекономічної 

діяльності завдяки покращенню конкурентних переваг. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ ВІД ОЛІГОПОЛІТИЧНИХ 

СТРУКТУР 

 

Олігополія – це ринкова структура, при якій в реалізації якого-небудь 

товару домінує небагато продавців, а поява нових продавців ускладнено чи 

неможливо. Товар, реалізований олігополістичними фірмами, може бути і 

диференційованим і стандартизованим. Як правило на олігополістичних 

ринках домінує від двох до десяти фірм, на які приходиться половина і 

більше загальних продажів продукту. На таких ринках декілька або й усі 

фірми у довгостроковому періоді одержують значні прибутки, оскільки 

вхідні бар‘єри ускладнюють або унеможливлюють вхід фірм-новачків до 

ринку. Однак в тому і іншому випадку фірми усвідомлюють 

взаємозалежність своїх продажів, обсягів виробництва, інвестицій і 

рекламної діяльності. Тому, якщо одна фірма буде посилено рекламувати 

свою продукцію чи брати участь у створенні нової моделі виробу, то вона 

повинна очікувати аналогічних дій з боку своїх конкурентів. У такій ситуації 

кожна фірма знає, що, принаймні, деякі рішення конкурентів залежать від її 

власної поведінки, і тому, приймаючи те чи інше рішення, вона зобов‘язана 

мати на увазі цей факт. [1, с. 67]. 

http://www.eu4business.eu/uk/about
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/2441
http://cosme.me.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/broshura-gorizont-2020-1201.pdf
http://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/broshura-gorizont-2020-1201.pdf
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Проблемами дослідження олігополій займалося багато вчених:  

Й. Шумпетера, Дж. Гелбрейта, У.Браумоль, Дж. Панцер і Р. Уіліг та інші. 

Олігополістична взаємозалежність фірм піднімає суперництво між ними 

на якісно новий рівень, перетворює конкуренцію в безперестанну боротьбу 

«всіх проти всіх». У цьому випадку можливі найрізноманітніші рішення 

конкурентів: вони можуть спільно домагатися деяких цілей, перетворюючи 

галузь у подобу чистої монополії, чи ж – як іншу крайність – боротись один з 

одним аж до повного знищення. 

Останній варіант найчастіше здійснюється у формі цінової війни – 

поступового зниження існуючого рівня цін з метою витиснення конкурентів з 

олігополістичного ринку. Якщо одна фірма знизила ціну, то її конкуренти, 

відчувши відтік покупців, у свою чергу теж знизять свої ціни. Цей процес 

може мати кілька етапів. Але зниження цін має свої межі: воно можливо 

доти, поки у всіх фірм ціни не зрівняються із середніми витратами. У цьому 

випадку зникне джерело економічного прибутку і на ринку виникне ситуація, 

близька до досконалої конкуренції. Від подібного результату у виграшному 

положенні залишаються споживачі, у той час як виробники усі до одного 

ніякого виграшу не одержують. Тому найчастіше конкурентна боротьба між 

фірмами приводить до прийняття ними рішень, заснованих на обліку 

можливого поводження своїх суперників. 

Якщо припустити, що на ринку існує тільки декілька продавців, що 

реалізує стандартизований товар, то можна розглянути модель «свідомого 

суперництва». Кожна фірма на ринку прагне максимізувати прибуток і кожна 

припускає, що її конкуренти будуть твердо дотримуватися поточних цін. 

Легко зрозуміти, як фірми втягуються в цю війну. Оскільки кожен 

продавець думає, що інший не буде реагувати на його зниження ціни, то в 

кожного з них є спокуса збільшити продаж, знижуючи ціни. Знижуючи ціну 

нижче ціни свого конкурента, кожен продавець вважає, що може захопити 

весь ринок, і може тим самим збільшити прибуток. Але конкурент відповідає 

зниженням ціни. Війна цін продовжується доти, поки ціна не спадає до рівня 

середніх витрат. Це так звана рівновага Бертрана. Зрештою, обидва продавці 

призначають однакову ціну. Такий стан називається рівновагою Курно. 

Загальний ринковий випуск такий же, який мав би місце при зробленій 

конкуренції. Взагалі, на олігополістичному ринку рівновага залежить від 

припущень, що роблять фірми про реакцію своїх суперників [2, с. 289]. 

Для споживачів, цінові війни недовговічні. Олігополістичні фірми 

намагаються вступити між собою в співробітництво, щоб установлювати 

ціни і поділяти ринки збуту таким чином, щоб уникнути перспективи цінових 

воїн і їхнього неприємного впливу на прибуток. Так створюються картелі. 

Картель – це група фірм, що діють спільно і що погоджують рішення з 

приводу обсягів випуску продукції і цін так, якщо б вони були єдиної 

монополією. Перевищення якою-небудь фірмою установлених квот за 

виробництва продукції веде до порушення картельної угоди та зниження цін. 

Великі корпорації об‘єднуються як на національному так на міжнародному 

ринках, проте для держав не завжди є позитивною монополізація і тому існує 
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антимонопольна політика, котра не дозволяє перевищувати максимально 

допустимі обсяги контролювання частки ринку. А олігополії можуть 

концентрувати велику долю рину і при цьому конкуренція між такими 

фірмами є корисною для споживачів. 

Проте сьогодні акценти змінюються і тепер нечисленність фірм сприяє 

їхнім монополістичним угодам: по встановленню цін, поділу ринків або по 

інших засобах обмеження конкуренції між ними. Доведено, що конкуренція 

на олігопольному ринку тим інтенсивніша, чим нижче рівень концентрації 

виробництва і навпаки [3, с. 25]. 

Ще однією формою прихованої координації цінового поведінки є цінове 

лідерство. Ціноутворення за лідером – різновид ціноутворення на 

олігополістичному ринку з домінуючим за обсягом випуску виробником, 

який встановлює ціну, що максимізує його прибуток, якої добровільно 

дотримуються інші виробники. Як приклад такої поведінки можна навести 

автомобілебудування США, де General Motors традиційно виступає як 

ціновий лідер. Проте все більш чітко визначається тенденція до нецінової 

конкуренції. 

На олігополістичних ринках окремі фірми враховують можливу реакцію 

своїх конкурентів і розпочинають рекламну кампанію і застосовують інші 

витрати по просуванню товару на ринок. Олігополістична фірма може 

істотно збільшити свою частку ринку за допомогою реклами тільки в тому 

випадку, якщо конкуруючі фірми не нанесуть відповідного удару, почавши 

свої власні рекламні кампанії.  Є деякі докази того, що реклама на 

олігополістичних ринках здійснюється в обсягах вищих за ті, котрі були б 

виправдані максимізацією прибутку. Очевидно, реклама в олігополістичних 

галузях веде до росту витрат, але не збільшує ринкову частку окремої фірми. 

Фірми-суперники просто зводять нанівець рекламні зусилля один одного. 

Інші дослідження довели, що реклама сприяє зростанню прибутку. Ці 

дослідження вказують на те, що чим вища частка витрат на рекламу стосовно 

обсягу продажів у галузі, тим вище галузева норма прибутку. Оскільки більш 

високі прибутки вказують на наявність монопольної влади, то можна 

вважати, що реклама веде до більшого монопольного контролю над ціною. 

Таким чином, оцінюючи значення олігополістичних структур, 

незважаючи як на позитивну, так і на негативну оцінку олігополій в 

сучасному економічному житті, необхідно відзначити неминучість їх 

формування, що витікає з тенденції злиттів та поглинань, укрупнення бізнесу 

та бажання регулювати як можна більшу частку ринку. Олігопольні цінові 

війни починаються тоді коли один з олігополістів певної галузі починає 

«порушувати правила гри», загальноприйнятих в даній ринковій структурі. 
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ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ  

ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ 

 

В зв‘язку з постійними змінами у мікро- та макросередовищі, світовий 

ринок потребує від підприємств адаптивних дій  щоб відповідати цим змінам 

та залишатись конкурентоспроможними. Така діяльність, пов‘язана з 

адаптацією, називається інноваційною і охоплює усі зміни, що відбуваються 

внаслідок людських дій. 

Актуальним питанням сьогодення було і залишається інтенсивне 

збільшення інноваційної активності на міжнародному рівні: збільшуються 

державні витрати на науково-дослідні розробки, змінюються системи освіти і 

професійної підготовки спеціалістів, створюються нові галузі виробництва, 

формуються національні інноваційні системи; осягаються процеси введення і 

поширення інновацій. Постійне підвищення якості товарів та послуг завжди 

було одним з основних положень довгострокових програм розвитку багатьох 

фірм. Надаючи товару особливі властивості надійності та довговічності, 

компанії створюють собі репутацію та імідж на ринку.  

Проблематика забезпечення інноваційної діяльності досліджувалася 

багатьма іноземними і вітчизняними науковцями, серед яких О.Є. Ширягіна, 

П.П Микитюк, В.В. Стадник. Д. Кревенс. Йозеф Шумпетер - відомий 

теоретик економіки, ще на початку XX століття писав про важливість та 

процес створення інновацій. Він вказував, що для продукування інновацій 

потрібні особливі підприємці, які «руйнують старе та будують на його місці 

нове», тобто роблять «творче руйнування» [3]. 

Загальновідомо, що основною метою власників фірм та підприємств є 

підвищення прибутковості, тому усі підприємці рано чи пізно задумуються 

над питанням як змусити бізнес працювати краще? Рішення цієї проблеми 

вони знаходять у засобах запровадження нових комбінацій та форматів. І 

дуже часто на пошуки інновацій витрачається мало часу, адже вони не є 

чимось, чого досі не існувало у світі. Це зазвичай унікальне поєднання вже 

існуючих речей для конкретного ринку чи регіону – наче конструктор, що 

складається з дрібних елементів: ресурсів, навичок, технологій, викликів, 

незадоволених потреб, інновацій та інноваційних тактик інших індустрій та 

ринків [4]. 

Річард Лайонс, топ-менеджер інвестиційного банку Goldman Sachs, 

висловлюється так: «Інновація – це свіже мислення, яке створює додану 

вартість». Створення і впровадження маркетингових інновацій впливає на 
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продуктивність підприємства, його можливості виходу на нові національні і 

зарубіжні ринки. Внаслідок чого кожна фірма намагається оновлювати свою 

продукцію та ставити перед собою інноваційні завдання, які передбачають: 

–  зниження витрат; 

–  поліпшення якості продукції або послуг; 

–  виведення на ринок нового товару; 

–  формування нової стратегії збуту, яка сприяє підвищенню інтересу 

споживачів до нового товару тощо. 

Що стосується нашого бачення, то під терміном «інновація» варто 

розуміти діяльність, що спрямована на створення принципових нових, 

вдосконалених або більш відповідних умов технологій, виробів тощо [1]. 

Інноваційні запровадження можуть охоплювати будь-яку частину фірми 

та стосуватися як виробників так і споживачів продукту. Різні стандарти 

бізнесу вимагають різних тактик, які слід застосовувати. 

Розглядаючи бізнес-процеси, вони описують як компанії слід 

використовувати унікальні та конкурентні методи і процеси для того, щоб 

виробляти продукт з максимальним  прибутком. Прикладами таких методів є: 

ощадливе виробництво(Тоуоta), мінімізація виробничих витрат, адаптивне 

виробництво(Zara підлаштовує свій виробничий процес під зміну трендів 

моди за декілька тижнів), стандартизація (меблі IKEA стандартизовані у 

всьому світі) [5]. 

Характеристики продукту – такі інновації стосуються унікальних рис і 

функціоналу виробленого продукту, створення нових товарів та оновлення 

до вже існуючих. Ключовими тактиками цього стандарту є: додаткова 

функціональність (безпілотне керування Теsla), простота використання 

(Bluetooth-навушники Dash), кастомізація (цукерки М&M з повідомленнями 

клієнтів), безпека для споживача (інновації Volvo) та стиль (iPhone). 

Сервіс продукту – це інновації, що стосуються обслуговування продукту 

та створення додаткових послуг навколо нього для підсилення його 

привабливості для клієнта. Найпопулярнішими тактиками тут є конс‘єрж-

сервіс (приклад - додаток Lexus concierge app), гарантія (Briggs-riley надає 

безлімітну гарантію на свої сумки ) [5]. 

Бренд-інновації допомагають клієнтам розпізнавати продукт, 

запам‘ятовувати його та надавати йому перевагу. Ці інновації роблять зі 

звичайних товарів цінні та доносять до споживача мету створення бізнесу. 

Пізнання клієнта – за допомогою цієї тактики виробники піклуються про 

клієнта та намагаються вгадати його бажання, очікування та емоції. 

Найвідомішим прикладо цього стандарту є автономність споживання (iPhone 

- це інтернет, ігри, музика, що завжди під рукою). 

 У сучасному світі дуже ефективною є тактика «відкритих інновацій», 

коли компанії надають доступ іншим до своєї інтелектуальної власності. 

Скажімо, P&G створив програму «connect and develop» для залучення 

партнерів до розробки спільних продуктів. Це дає компанії 35% від усіх 

інновацій та  мільярди доларів прибутку від нових бізнесів щорічно [4]. 



231 

Виклик традиційному є ще однією тактикою підприємств. Класичний 

інноватор завжди ставить під сумнів укорінені думки, звичаї та припущення, 

шукаючи власні шляхи. Загальноприйняте не завжди є правильним та 

ефективним, а тому слід створювати нові стереотипи. Наприклад, фірма 

IKEA з‗явилась завдяки питанню - чому домашні меблі мають бути повністю 

зібрані ще до того, як їх продадуть та доставлять покупцю? Що, як почати 

виробляти частини, які покупці будуть замовляти під потрібні розміри та 

самостійно складати їх вдома? 

Щодо вітчизняних підприємств, то найвищу комплексну оцінку 

масштабу продуктових, маркетингових та управлінських інновацій з 

урахуванням рівня конкурентної переваги отримали ПриватБанк, 

«Південмаш» і «Нова Пошта». Проте у глобальному рейтингу інноваційності 

Global Innovation Index у 2017 році Україна посіла 50 місце, причому за 

окремими компонентами індексу — "інноваційні зв'язки", "засвоєння 

технологій", "креативні товари і послуги",— український бізнес перебуває на 

дуже низьких позиціях. Тому головним завданням уряду повинно бути 

заохочення молодих фахівців та науковців да праці, винаходів та 

модернізації. 

Також, слід пам‘ятати, що реалізація інновацій завжди пов'язана з 

ризиком – можливістю виникнення в процесі реалізації проекту 

несприятливих ситуацій та їх наслідків. Орієнтація інноваційної діяльності 

підприємства на одержання більш високої норми прибутку зумовлює 

зростання рівня невизначеності та пов'язаного з нею ризику. Власнику слід 

фільтрувати креатив, та обирати від яких ідей відмовитись, аби не ставити 

під загрозу майбутнє своєї справи.  У сучасному розумінні високий прибуток 

розглядається не стільки як компенсація за ризик, скільки як результат 

умілого управління ризиком. Отож запроваджуючи нововведення, слід 

подбати і про інноваційний менеджмент, щоб уникнути незапланованих 

витрат та невдач [2]. 

Таким чином, кожне підприємство повинно прагнути до розвитку свого 

інноваційного потенціалу, забезпечуючи виробничі процеси новою 

технологією, технікою і можливістю випускати нові товари. Для покращення 

прибутковості підприємств, інноваторам слід генерувати нові ідеї, які будуть 

підкреслювати їхню унікальність. І не завжди потрібні геніальні ідеї для того, 

щоб догодити кінцевому споживачу, іноді достатньо бути уважним до його 

потреб. 
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РОЛЬ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ОЦІНЦІ 

ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 

Проблема ролі ризику в оцінці ефективності управління інвестиційною 

діяльністю підприємств достатньо досліджена, але неоднозначне трактування 

та різноманітні підходи до класифікацій ризиків зумовлюють актуальність 

аналізу останніх досліджень. Проблеми оптимального співвідношення 

ризику і прибутку інвестування, ризику інвестиційного проектування 

досліджуються в роботах Ф. Найта, Г. Марковітца, У. Шарпа, Дж. Бейлі,  

В. Вітлінського, Г. Великоіваненко, А. Мертенс, В. Шевчука, А. Гойко,  

Е. Михайлова [1], В. Морозова, Є. Непомнящого [2], В. Савчук [3],  

Н. Сичової, А. Череп [4], С. Шуміліна, В. Шапіро, В. Герасимова [5],  

Д. Ендовицького [6] та ін.  

Аналіз літературних джерел дає змогу визначити загальні підходи до 

трактування поняття економічного ризику. Згідно з підходом, 

запропонованим В. Герасимовим, Є. Непомнящим, ризик – це можливість 

певної небезпеки, яка негативно впливає на результати діяльності 

підприємства. Підхід, що його пропонує В. Савчук, зазначає, що ризик – це, з 

одного боку, небезпека потенційно можливої втрати ресурсів, недоотримання 

доходів порівняно з розрахунковим варіантом; з іншого боку, – це 

ймовірність отримання додаткового прибутку, пов‘язаного з ризиком. 

Комплексний підхід, пропонований Д. Ендовицьким, А. Череп, передбачає не 

результат чи джерело виникнення ризику, а процес управління ним.       

Аналізування чинників інвестиційного ризику та методів оцінювання 

факторів ризику є лише необхідною передумовою прийняття обґрунтованих 

інвестиційних рішень. Це потребує розроблення методичних засад обліку 

факторів ризику при здійсненні оцінки інвестиційних проектів 

Збільшення ризиків інвестування ускладнює вибір способів 

фінансування, визначає потребу у використанні нестандартних механізмів і 

схем, вимагає реалізації ефективних способів зниження ризиків, наприклад – 

хеджування.   

Головною проблемою при цьому виступає відсутність єдиного 

методологічного підходу, який би застосовувався для вирішення конкретних 

завдань обґрунтування економічної ефективності інвестиційних процесів з 
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урахуванням факторів ризику та невизначеності. Ступінь ризику в момент 

прийняття рішення про початок реалізації інвестиційного проекту є 

важливою стратегічною характеристикою управління кожного підприємства. 

Існує потреба в подальшому дослідженні проблеми управління ефективністю 

інвестиційного проекту підприємств на всіх стадіях реалізації відповідно до 

особливостей ризику та невизначеності з метою реалізації стратегії 

економічної доцільності підприємства в цілому.  

Сутність інвестиційного ризику діяльності підприємства полягає в 

ймовірності виникнення непередбачених фінансових втрат внаслідок 

невизначеності умов інвестиційної діяльності. Основні чинники, які 

зумовлюють інвестиційний ризик промислових підприємств, мають 

системний (інфляція, економічна криза, ставка відсотків, інші ринкові 

фактори), несистемний (випадкові події) та специфічний характери. 

Ефективність управління ризиком визначається класифікацією ризиків за 

певними ознаками. Із метою систематизації комплексу методів управління 

ризиками на підприємствах розробляється нормативно-методична 

документація процесу управління ризиками інвестиційного проекту, що 

включає перелік способів та методів ідентифікації, оцінки й аналізу, 

планування та контролю ризиків проекту і фінансово-господарської 

діяльності підприємства в цілому. 

Особливості управління інвестиційними ризиками в системі загального 

управління підприємства, які можуть визначити рівні впливу ризиків на 

фінансовий результат інвестиційного проекту, надають можливість 

планування, прогнозування і контролю дій, спрямованих на мінімізацію 

ризиків, і дозволяють створити облік співвідношення ризиків, їх рівнів та 

наслідків з метою дотримання належного ефекту економічної доцільності 

інвестицій підприємства.  

Однією з найбільш гострих проблем сучасної України залишається 

досягнення стабільного економічного росту. Безпосередній вплив на 

динаміку економічного розвитку, безсумнівно, належить інвестиційній сфері, 

яка відзначається надзвичайно високим рівнем невизначеності, значною 

тривалістю реалізації інвестиційних проектів, наявністю великої кількості 

чинників, що впливають на результати, мінливість цих результатів у часі, 

часткову незворотність процесу інвестування тощо.  

Внаслідок цього більшість підприємств в інвестиційній діяльності 

постійно стикаються з інвестиційним ризиком, який розглядається переважно 

як негативна її властивість. Економічна оцінка інвестиційного проекту має 

обов‘язково враховувати всі ці особливості функціонування ринку, і, як 

наслідок, множинність критеріїв його оцінки.  

Згідно сказаного можна зробити висновки що, використання прогнозних 

оцінок завжди об‘єктивно пов‘язане з ризиком. Урахування чинників ризику 

в процесі ухвалення інвестиційних рішень потребує поглиблення уявлень 

сутності інвестиційного ризику та механізму його формування. 

Використовуючи різні методи оцінки ризиків, можливо побудувати науково 

обґрунтовані критерії вибору інвестиційних проектів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Діяльність туристичних підприємств в сучасних ринкових умовах 

господарювання характеризується певними особливостями, а саме: 

нестабільністю функціонування, непропорційним розвитком виїзного та 

в‘їзного туризму, нерегламентованим та недостатньо контрольованим 

використанням туристичних ресурсів, низьким рівнем реального 

платоспроможного попиту населення, недостатньо розвиненою туристичною 

інфраструктурою, недосконалим правовим полем господарювання 

підприємств і розвитку підприємницької активності, недосконалістю і 

періодичною реструктуризацію організаційних структур управління 

суб'єктами господарювання в туризмі, відсутністю узгодженої програми дій 

відомств в основних сегментах туристичної індустрії, податковим тиском та 

відсутністю реальної фінансової підтримки з боку держави щодо підвищення 

іміджу та активізації просування національного туристичного продукту на 

міжнародному ринку тощо.  
У науковій літературі вже накопичено певний досвід у дослдженні 

особливостей діяльності туристичного підприємства та оцінці його позиції на 

ринку туристичних послуг. Зокрема значний внесок зроблений такими 

вченими, як В.О. Василенко, В.К. Кіптенко, В.Я. Павлоцький, Ю.М. Правик, 

К.В. Сіренко, І.О. Сидоренко та ін.  

Метою даного дослідження є обгрунтування особливостей діяльності 

туристичного підприємства. 
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Туризм  складний соціокультурний та історичний феномен, з форми 

проведення дозвілля та способу заняття вільного часу, поступово 

перетворився у фактор світового значення нового століття й тисячоліття.  

Туризм відіграє винятково пріоритетну роль у формуванні 

комунікативної культури, адекватної нинішньому етапу переходу до 

цивілізації ХХІ століття. Туристичний бізнес можна справедливо вважати 

бізнесом ХХІ століття, тому що він є одним з найбільш динамічних і 

прибуткових серед усіх галузей світового господарства. За даними 

Всесвітньої організації туризму, на туризм припадає 10% валового світового 

продукту, 7% загального обсягу інвестицій, 5% усіх податкових надходжень. 

Туристична діяльність безпосередньо впливає на близько 40 галузей 

економіки. В ній зайнято 10-15% працездатного населення країн світу [10]. 

Тенденції, що відбуваються в економіках багатьох країн світу, свідчать про 

стрімке зростання ролі туризму для розвитку цих країн, а також невпинне 

зростання долі надходжень від туристичної галузі до державної скарбниці. 

Це зумовлено динамічністю, високою прибутковістю та великим позитивним 

соціально-економічним і культурним впливом туризму на розвиток цих 

країн. 

Туристичні підприємства - це виробничі підприємства різних форм 

власності (державні, приватні, товариства з обмеженою відповідальністю, 

акціонерні товариства тощо), які виробляють туристичні товари і послуги для 

громадян. Усі туристичні підприємства є частинами туристичної індустрії, 

яка виробляє товари та послуги. Туристичний бізнес може бути 

представлений різними формами - від індивідуальних туристичних 

підприємств до туристичних компаній і різноманітних форм їх об'єднань  

[3, с. 128]. 

Туристичне підприємство вирішує, які товари і послуги повинні бути 

продані, в яких місцях мають бути розташовані туристичні фірми, та інші 

більші й менші проблеми. 

Туристична послуга як предмет функціонування туристичного 

підприємства та її специфічні особливості, якими вона виділяється серед 

інших послуг, уже давно обговорюються в різних наукових працях. Як 

господарська діяльність у туризмі, так і сам туристичний продукт знаходять 

своє відображення в кінцевих фінансових результатах функціонування 

туристичного підприємства чи фірми. У більшості країн Європейського 

Союзу господарська діяльність у туризмі здійснюється у формі товариств з 

обмеженою відповідальністю, акціонерних товариств або кооперативів. Деякі 

загальні принципи функціонування туристичних підприємств, незалежно від 

місця їх реєстрації в межах ЄС, від конкретної сфери діяльності, були 

встановлені Директивами ЄС, спрямованими на створення єдиного 

внутрішнього ринку у сфері туризму. Зокрема, Директивами встановлюється 

режим отримання концесій на здійснення туристичної діяльності і вводиться 

принцип, згідно з яким для створення туристичного підприємства необхідно 

виконувати відповідні правові та фінансові умови [1, с. 88]. 
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Функціонування туристичних підприємств в сучасних умовах 

ґрунтується на підтримці відповідної державної політики в галузі туризму 

щодо:  

 створення сприятливих умов для розвитку активних видів туризму;  

 будівництво нових, реконструкція та модернізація діючих об‘єктів 

туризму;  

 організація виробництва екологічно чистої сільськогосподарської 

продукції для забезпечення потреб туристів і відпочиваючих у високоякісних 

продуктах харчування;  

 забезпечення внутрішньої конвертованості туристичних послуг 

шляхом підвищення їх якості та розширення асортименту, поліпшення умов 

обслуговування туристів;  

 залучення коштів підприємницьких структур, суб‘єктів туристичної 

діяльності для розвитку інфраструктури (шляхи, пункти пропуску, системи 

водопостачання та каналізації, зв‘язок, служби сервісу);  

 проведення науково-дослідних, проектних і пошукових робіт з 

актуальних проблем розвитку рекреаційно-туристичних господарств, 

використання природного та історико-культурного потенціалу України, 

формування геоінформаційної системи «Туризм в Україні»;  

 вирішення питання щодо відкриття представництв із туризму за 

кордоном;  

 проведення до початку туристичного сезону обстеження існуючих 

об‘єктів дорожнього сервісу на туристичних маршрутах із метою створення 

безпечних умов щодо транспортного обслуговування туристів;  

 удосконалення організації страхування співвітчизників, які 

подорожують територією України та за її межами;  

 формування наукового центру розвитку туризму [2]. 

Кожна держава, зацікавлена в розвитку туризму, намагається досягти від 

його функціонування максимальної економічної ефективності. Економічна 

ефективність туризму - це отримання доходів у державний бюджет країни від 

організації туристичної діяльності, туристичного обслуговування населення 

регіону, виробничо-обслуговуючого функціонування туристичної галузі. 
Таким чином, туристичний бізнес може бути представлений різними 

формами - від індивідуальних туристичних підприємств до туристичних 

компаній і різноманітних форм їх об'єднань. Туристичне підприємство 

вирішує, які товари і послуги повинні бути продані, в яких місцях мають 

бути розташовані туристичні фірми, та інші більші й менші проблеми. Як і 

будь-який вид бізнесу, туристичний бізнес має головну мету - отримання 

прибутку, який повинен зростати протягом довготривалого терміну. Головна 

мета, що визначає зміст існування і функціонування туристичного 

підприємства, полягає в наданні реальних туристичних послуг при 

одночасному забезпеченні фінансової стійкості, відповідного рівня динаміки 

й позитивних фінансових результатів. 
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ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  

 
На сьогоднішній день важливою складовою формування потенціалу 

підприємства є ефективність використання кадрового потенціалу, його 
подальший розвиток та набуті навички. Використання трудового потенціалу 
має на меті реалізацію кваліфікаційних, розумових здібностей і навиків 
працівника і трудового колективу в цілому. В умовах функціонування 
підприємства в ринковому середовищі, використання кадрового 
потенціалу  полягає в повному виявленні і реалізації здібностей кожного 
працівника підприємства, його творчий підхід до виконання своїх обов‘язків, 
запровадження нових творчих ідей, з подальшим втіленням їх у роботі та 
стимулювання і преміювання персоналу для подальшої ефективності їх 
праці.  

Аспекти формування та розвитку кадрового потенціалу та управління 
ним розглянуто в працях таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як 
О.І. Амоша, М. Армстронг, І.І. Бажан, Д.П. Богиня, Н.І. Верхоглядова, 
В.Н. Гавва, Н.Л. Гавкалова, Б.М. Гєнкин, В.М. Гриньова, О.А. Грішнова та ін. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів формування 
кадрового потенціалу. 

Кадровий потенціал – це трудові можливості підприємства, здатність 
персоналу до генерування ідей, створення нової продукції, його освітній, 
кваліфікаційний рівень, психофізіологічні характеристики і мотиваційний 
потенціал.  

Розвиток кадрового потенціалу виступає важливим стратегічним 
напрямком розвитку кожного підприємства та засобом досягнення стійких 
конкурентних переваг в умовах жорсткої конкурентної боротьби.  Для того, 
щоб діяльність окремого підприємства була успішною та прибутковою, щоб 
підприємство мало стійку позицію на ринку серед конкурентів, потрібно 
постійно розвиватись та вдосконалюватись; треба  безперервно планувати  та 
підтримувати високий кадровий потенціал розвитку; також слід звертати 
увагу на те, щоб розвиток кадрового потенціалу підприємств-конкурентів не 
був вищій та швидший за ваш. Саме тому ми звернули увагу на такий 
напрямок управління кадрами, як розвиток кадрового потенціалу та 
вирішили дослідити досвід закордонних підприємств у цій сфері.  

http://pidruchniki.ws/
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Формування  кадрового потенціалу – це важлива функція роботи будь-

якого підприємства. Від своєчасного та  повного вирішення соціально-

економічних та організаційних задач багато в чому залежить  ефективність 

його роботи.  

Головна мета  формування  кадрового потенціалу – звести  до  мінімуму 

резерв потенційних можливостей, який обумовлений розбіжностями якостей, 

що потенційно  сформувалися у процесі навчання здібностей до праці та 

особистих якостей з можливістю їх використання при виконанні конкретних 

видів робіт, потенційній та фактичній зайнятості у кількісному та якісному 

відношенні [1, с.115]. 

Принципи за якими формується система управління кадровим 

потенціалом в організації; поділяються на дві групи: принципи, які 

характеризують вимоги до формування кадрового потенціалу, і принципи, 

які визначають напрями розвитку потенціалу. Обидві групи принципів 

реалізуються у взаємодії, характер якої залежить від конкретних умов 

функціонування системи управління персоналом. 

Дотримання принципу формування унікального кадрового потенціалу 

підприємства підвищує конкурентоспроможність підприємства. При цьому 

цінність інтелектуального й інформаційного потенціал кадрового складу 

підприємства зростає по експоненті залежно від масштабу інвестицій і 

набуття персоналом практичного досвіду. Високий інтелектуальний рівень 

підприємства в будь-якій сфері приваблює талановитих людей, що надає 

можливість для створення унікального поєднання професійних здібностей, 

що власне й створює ядро кадрового потенціалу підприємства з високою 

конкурентоздатністю. 

Загалом принципи розвитку кадрового потенціалу, які враховують 

стратегічні аспекти управління підприємства, у поєднанні з механізмами 

формування кадрового потенціалу дають можливість розробити модель 

формування та використання кадрового потенціалу на підприємстві. 

Визначення потреби у персоналі передбачає установлення вихідних 

даних для розрахунку та безпосередній розрахунок необхідної чисельності 

працівників на певний період часу, робочих місць, обсягу витрат [2, с.21]. 

В умовах формування кадрового забезпечення як вирішальної 

передумови соціально-економічної стабілізації та його ефективне 

використання стає основою продуктивності національної економіки. Серед 

важливих причин, що обумовили ускладнення відтворювальних чинників 

стану сучасного кадрового забезпечення України і негативно вплинули на 

структуру зайнятості та якість робочої сили на підприємствах, слід вказати 

на недоліки структурної перебудови економіки країни. Важливою 

особливістю сучасних процесів є те, що підприємства майже втратили 

контроль за станом свого кадрового забезпечення та процесами його 

формування й використання. 

Таким чином, формування кадрового потенціалу представляє собою 

процес набуття людиною рис, необхідних для використання в трудовій 

діяльності, здобуття певних знань і навичок, фізичного, емоційного, 
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духовного, професійного розвитку. Цей процес відбувається протягом 

більшої частини життя людини, починаючи з дитинства і до кінця трудового 

періоду. Однак найбільш інтенсивно формування кадрового потенціалу 

відбувається в період навчання та перші роки професійної діяльності 

людини.  
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА  

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Актуальність даної теми визначена сучасним рівнем розвитку 

виробництва і масштабним змінами в економічній та соціальній сферах 

суспільства, які пред‘являють підвищені вимоги до людини щодо її 

професійної діяльності. В результаті збільшується коло управлінських 

проблем, серед яких особливу значимість набувають аспекти ефективного 

управління соціально-психологічним кліматом у колективі. 

Мета цього дослідження – на емпіричному рівні визначити ступінь 

впливу соціально-психологічних чинників на управління в організації. 

Серед сучасних науковців, праці яких спрямовані на дослідження 

впливу соціально-психологічних чинників на процес управління в 

організації, вагоме місце займають наступні вчені: Буїв Л.П., Коган Л.М., 

Косолапов В.В.,    Кузьмін Є.С., Лутошкін О.М., Неймер В.Л., Обозов М.М., 

Паригін Б.Д., Платонов К.К., Покровський В.О., Почебут Л.Г.,  

Русалінова А.А., Чикер В.А., Шепель В.М., Щербань О.М.  

Соціально-психологічні способи і прийоми впливають на процес 

формування і розвитку колективу. Процеси, що протікають всередині даного 

колективу, засновані на використанні діючих у ньому соціально-

психологічних механізмів. 

Соціально психологічні методи, перш за все, відрізняються своєю 

мотиваційною характеристикою, що визначає напрям їх дії. Серед способів 

мотивації виділяють: навіювання, переконання, наслідування, 

примушування, залучення, мотивацію [5, с. 32]. 

Цілями застосування соціально-психологічних методів є забезпечення 

соціальних потреб людини, що ростуть, її всесторонній та гармонійний 

розвиток, і підвищення на цій основі трудової активності особи, а також 

ефективної діяльності колективу в цілому [3, с. 47]. 
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Видаючи розпорядження, керівник розраховує не тільки на виконання, 

але й на наявність у підлеглого бажання це виконати. Наявність бажання – це 

свого роду гарант ефективного виконання. Відсутність взаєморозуміння між 

керівником і підлеглим є однією з основних причин неякісної роботи. 

У соціальній психології окремий працівник виступає як елемент 

соціальної групи, поза якою його поведінка може бути розтлумачена невірно. 

Для того, щоб підключити людину до рішення того чи іншого завдання, 

необхідно знайти ту мотивацію, яка спонукала б її до дії. Лише за наявності 

відповідних мотивацій можна надихнути людей на вирішення складних і 

надскладних завдань [1, с. 122]. 

Тейлор Ф.У. стверджував, що працівниками керують тільки інстинкти 

задоволення потреб фізіологічного рівня, тому їх можна «приводити в дію» 

за допомогою елементарних стимулів. Він запропонував погодинну оплату 

праці, яка враховує названий вище фактор людської природи. 

Для ефективного управління персоналом менеджерові необхідно 

виділити певні параметри роботи, змінюючи які він може впливати на 

психологічний стан виконавців, тим самим мотивуючи або демотивуючи їх. 

Грамотно спроектована робота повинна створювати внутрішню мотивацію, 

відчуття особистого внеску в досягнення спільної мети [2, с. 235]. 

Люди, які вносять свій внесок у досягнення загальноорганізаційних 

комплексних цілей, повинні заохочуватися. При цьому система повинна 

включати не тільки матеріальну, але і моральну винагороду. 

Працівник повинен бути упевнений, що його внесок в загальну справу 

буде оцінений керівництвом, а також і колегами по роботі. 

Застосування соціально-психологічних методів управління може бути 

ефективним тільки у тому випадку, коли є повна і достовірна інформація про 

процеси, що відбуваються в колективі. Важливо знати склад колективу, 

інтереси, схильності і вчинки працівників, причини багатьох явищ, мотиви 

поведінки, позитивні і негативні тенденції в розвитку колективу. 

Знання керівниками мотивів поведінки і потенціалів людей, що 

працюють під їх керівництвом, дозволяє їм краще мотивувати, управляти і 

використовувати кадрові ресурси для досягнення цілей фірми, максимізуючи 

таким чином індивідуальну продуктивність, співпрацю, творчий потенціал і 

залученість людей в процеси, покращуючи комунікабельність і 

психологічний клімат [4, с. 89]. 

Таким чином, було з‘ясовано, що вплив соціально-психологічних 

чинників на процес управління є досить значним і має безпосередній вплив 

на процеси, які протікають в організації. Роль соціально-психологічних 

методів з часом тільки посилюватиметься у зв'язку з різноманітними 

чинниками, що впливають на розвиток сучасного суспільства. 
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ФОРМУВАННЯ ЯКОСТЕЙ СУЧАСНОГО МЕНЕЖДЕРА 

 
Складність і змістовність управлінських функцій, специфіка 

управлінської праці, обумовлюють вимоги, що ставляться до сучасних 
менеджерів. У закордонній і вітчизняній літературі з проблем управління, у 
численних соціологічних дослідженнях наводяться різні набори якостей, 
необхідних менеджерам. У зв'язку з посиленням поділу праці багато робіт, 
що колись виконувалися керівниками, передаються самостійним 
консультаційним фірмам[1,ст.45]. Наприклад, у США безробіття серед 
керівників досягло 2, 6% при 7% рівні безробіття серед інших категорій 
працівників. Багато фірм у даний час широко використовують конкурсний 
добір керівників. У сучасних умовах особлива увага приділяється 
кваліфікації керуючих, їхньої здатності в процесі керування враховувати 
міжнародні аспекти[2]. Менеджери повинні вміло керувати трудовим 
колективом, найбільше повно використовувати творчі здібності кожного 
працівника, забезпечуючи тим самим гнучке реагування на вимоги 
замовників. 

Основними якостям, яким повинна відповідати особистість менеджера, 
наступні: 

1. Морально-психологічні якості: високі життєві ідеали, чесність і 
правдивість, справедливість та об'єктивність, розсудлива воля і мужність, 
упевненість у собі, розвинуте почуття обов'язку та відповідальності, 
інтелігентність, тактовність, толерантність, порядність і скромність, 
самокритичність, дружелюбність, чуйне ставлення до людей, гуманність 
[3,ст. 102-103]. 

2. Ділові якості: висока ерудиція і професійна компетентність, 
схильність до організаційної роботи та лідерства в колективі, 
підприємливість, здатність діяти в умовах ризику, практичний розум, 
здоровий глузд, комунікабельність, заповзятливість, дисциплінованість, 
принциповість, відповідальність, аналітичність, працездатність, єдність слова 
і справи, старанність, організованість, зібраність, високий рівень загальної 
культури, вольові якості та цілеспрямованість, вимогливість, рішучість, 
наполегливість, витримка, самостійність[3,ст. 102-103]. 
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Адміністративно-організаційні якості:  оперативність; гнучкість стилю 

управління; вміння мотивувати персонал; вміння доводити справу до 

логічного завершення; послідовність дій; внутрішній контроль; уміння 

формувати команду; вміння запозичувати досвід підлеглих; здатність 

делегувати повноваження; уміння організовувати час. 

Крім того, менеджер повинен володіти мистецтвом керівника, 

навичками роботи з людьми, комплексним, системним підходом до роботи. 

Успішному менеджеру також необхідно вміти мислити масштабно, 

вирішувати стратегічні проблеми; діагностувати організаційну систему, 

інтегрувати ситуацію і робити правильні висновки; оперативно приймати і 

реалізовувати нестандартні рішення; працювати з людьми та мобілізувати їх 

до високопродуктивної праці; раціонально організовувати свою працю і 

працю підлеглих, забезпечувати високу трудову дисципліну; об'єктивно 

підбирати, оцінювати і розставляти кадри; орієнтуватися в людях, розуміти їх 

характери, здібності й психологічний стан; забезпечувати самоорганізацію 

трудового колективу, створювати сприятливий психологічний мікроклімат; 

встановлювати ділові відносини з іншими керівниками; володіти собою в 

будь-якій ситуації; виступати, вести розмову, переговори (красномовність, 

виразність, переконливість, аргументованість, почуття гумору, охайний 

зовнішній вигляд); користуватися владою і наданими повноваженнями. 

Також, Проведені дослідження сучасної американської корпоративної 

культури показали, що є чотири основних типи менеджерів[2,ст. 49]. 

Перший тип — "майстра". Це люди, що дотримують традиційної 

системи цінностей, включаючи робочу етику і повагу до інших людей. 

Навколишні оцінюються ними переважно з погляду того, наскільки вони 

творчо відносяться до своїх обов'язків. Ці люди, однак, бувають настільки 

поглинені предметом власних творчих вишукувань, що виявляються не в 

змозі керувати складними і мінливими організаційними системами[5,ст.235]. 

Другий тип — "борці з джунглями". Це — люди, що жагуче прагнуть 

до влади. Вони сприймають себе і навколишніх як живучих у "людських 

джунглях", де кожний прагне з'їсти іншого. Їх інтелектуальні й інші психічні 

ресурси спрямовані переважно на забезпечення власної безпеки і 

благополуччя. Колег по роботі вони звичайно розглядають як чи конкурентів 

ворогів, а підлеглих — як засіб у боротьбі за владу. Серед них, у свою чергу, 

виділяються два підтипи: "леви" і "лиси"."Леви" — це переможці, що 

домоглися успіху і будують "свою імперію". "Лиси", улаштувавши свої 

гнізда в корпоративній організації, продовжують спритно і розсудливо 

просуватися далі. За рахунок заповзятливості їм удається швидко піднятися 

по службовим сходам. Однак їхні плани звичайно зрештою валяться в 

результаті відповідних дій тих, кого вони у свій час чи обдурили 

використовували в корисливих цілях[5,ст.235]. 

Третій тип — "люди компанії". Вони ідентифікують себе з 

організацією, до якої самі належать. Якщо вони психологічно слабкі, то 

прагнуть підкорити себе іншим і скоріше домогтися безпеки, ніж успіхів. 

Будучи ж вольовими і досить сильними, вони прагнуть до визнання з боку 
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навколишніх, до підвищення ступеня згуртованості корпорації. Найбільш 

творчі з них створюють у компанії атмосферу співробітництва і 

дружелюбності, однак виявляються не в змозі успішно влаштовувати справи 

в умовах сильної конкуренції[5,ст.236]. 

Четвертий тип — "гравці". Вони розглядають ділове життя взагалі і 

свою роботу, зокрема, як своєрідну гру, люблять ризикувати, але з 

розрахунком, і часто захоплюються нововведеннями. На відміну від "борців 

із джунглями" вони прагнуть не до створення власної "імперії", а до 

задоволення від перемоги самої по собі. Їхня головна турбота — придбати 

популярність переможців[5, ст.236]. 

Отже, до числа найбільш важливих характеристик діяльності 

менеджерів відносять: одержання реалістичної оцінки сильних і слабких 

сторін підлеглих; уміння мислити стратегічно; уміння вести переговори з 

вищестоящими керівниками; забезпечення сприятливого характеру взаємин у 

керованих колективах і зацікавленості в підлеглих у якісному виконанні 

службових обов'язків. 
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  Історія економіки, як предмет утворилася та почала розвиватися, ще в 

60-хрр. ХХст. Під предметом історії економічних учень мається на увазі 

виникнення і розвиток економічних ідей, течій та шкіл, формування системи 

економічних знань.  Виявлення критеріїв періодизації розвитку економіки та 

економічної науки стало важливою сучасною науковою проблемою. 

Більшість сучасних дослідників наголошують на відмінності періодизації 

історико-економічної науки від періодизації загальної історії, предметом якої 

є певні часові та просторові межі, в яких відбувається розвиток людського 

суспільства, перебіг історичного процесу. Тому події визначаються 
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історичною ретроспективою, відповідно до історичної послідовності їх 

виникнення та розвитку (роками, століттями, тисячоліттями). Історико-

економічна наука досліджує якісні зміни в господарській системі та 

економічній думці, яка відображає ці зрушення, в історичній еволюції.  

 Проблема періодизації історії економіки та економічної думи була 

висвітлена у працях низки науковців, зокрема Архієреєва С. І., Богині Д. П., 

Богоявленської Ю. В., Бруно Гільденбранта, Даніеля Фрідріха Ліста, Карла 

Бюхера, Краус Н. М., Леоненко П.М., Манжури О. В., Решетняка Н. Б., 

Родіонової Л., Тищенко С. В., Юхименко П.І., Якобчук В. П. та інших. 

 На сьогоднішній день існує багато підходів до періодизації історії 

економіки та економічної думки, тобто до поділу історії господарства на її 

окремі етапи та періоди. Розглянемо особливості періодизації різних 

науковців. 

Досить обґрунтованою є п‘ятистадійна модель періодизації Даніеля 

Фрідріха Ліста, який у 1841 р. видав структуровану працю «Національна 

система політичної економії, міжнародної торгівлі, торгова політика й 

німецький митний союз». Результатом його роботи є розробка підходу, 

згідно якого історія економічного розвитку поділяється на п'ять стадій 

(табл.1) [5]. 

Таблиця 1 – П’ятистадійна модель періодизації Даніеля Фрідріха 

Ліста [5] 
№ Назва стадії Період Особливості 

1. Стадія дикості від поч. і до XII 

- X тисяч. до 

н.е. 

Господарство мало привласнюючий характер, 

тобто домінували мисливство, збиральництво, 

рибальство. Організація суспільства: стадно-

колективні форми. 

2. Пастушача 

стадія 

X - V тисяч. до 

н.е. 

господарство мало відтворюючий характер, тобто 

домінували землеробство (городництво), 

скотарство. Організація суспільства: 

родоплемінна. 

3. Землеробська 

стадія 

V тисяч. до н.е. 

– серед. ХІП ст. 

н.е 

господарство мало відтворюючий характер - 

домінувало землеробство. Організація суспільства: 

сімейно-станово-державна. 

4. Хліборобсько-

мануфактурна 

стадія 

серед. XIII ст. – 

серед. XVIII ст. 

Розвиток мануфактури, ремесла, сільського 

господарства. Організація суспільства: станово-

державна. 

5. Хліборобсько-

мануфактурно-

комерційна 

стадія 

друга половина 

XVIII - 

середина ХІХ 

ст.. 

Характеристика господарства: відтворююче. 

Розвиток торгівлі, ремесел, промисловості, 

землеробства. Організація суспільства: станово-

державна 

 

Представники альтернативної класичній школи політекономії, німецькі 

економісти й історики Бруно Гільденбрант і Карл Бюхер у другій половині 

XIX століття в історії господарства виділили три стадії. В основу поділу 

історичних епох була покладена довжина шляху, що проходить товар-

продукт, прямуючи з виробляючого господарства в споживаюче (рис. 1)        

[1, c. 28]. 
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Рисунок 1 – Тристадійна модель Бруно Гільденбранта - Карла Бюхера 

 

Наступним підходом до періодизації є інституціонально-технологічний 

підхід, що був запропонований американськими інституціоналістами, згідно 

якого історія економіки ділиться на три епохи. 

1) Доіндустріальна - X тис. до н.е. - середина XVIII ст. н.е. 

Характеризувавcя низьким рівнем економічного розвитку, фізичною працею, 

переважання сільського господарства. Зайнятість населення у сфері: близько 

85% працездатного населення. 

2) Індустріальна - остання третина XVIII - остання чверть XX ст. Рівень 

економічного розвитку: середній з широким застосуванням кооперації і 

спеціалізація живої (фізичної) праці з машинами, устаткуванням.  

У промисловості. Зайнятість населення близько 60% працездатного 

населення. 

3) Постіндустріальна - остання чверть XX століття. Характеризується 

високим рівнем економічного розвитку, інтелектуальною працею; заміна 

живої фізичної праці машинною. Зайнятість населення більше 65% 

працездатного населення [2, c. 45]. 

Таким чином, перераховані вище підходи до періодизації історії 

економіки та економічної думки є обґрунтованими залежно від об‘єкта 

здійснення періодизації, кожен із підходів досить широко описує періоди 

розвитку історії економіки під певним кутом зору. На нашу думку,  

періодизація історії економіки повинна складати основу визначення логіки 

історичного розвитку господарських систем суспільства, характеристику 

їхніх ключових періодів та етапів розвитку, якісних змін в них, процес 

зростання цілісності системи. Періодизація історії економічної думки, в свою 

чергу, виявляється у відтворенні особливості економічних ідей у кожний 

конкретний період їх розвитку, врахуванні спадкоємності економічних знань, 

виявленні основних віх її поступального розвитку.  

Тристадійна модель Бруно Гільденбранта - Карла 

Бюхера 

«Природне», 

натуральне (або 

домашнє) 

господарство. 

Період: із 

найдавніших часів - 

до середини XIII 

століття. 
 

«Грошове» (або 

міське) господарство. 

Період: друга 

половина XIII 

століття - XVIII 

століття 

«Кредитне» (або 

народне) 

господарство. 

Період: з XIX 

століття і далі. 
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 Отже, визначальними критеріями періодизації повинні слугувати зміни 

в процесі розвитку економіки та економічної науки з урахуванням історико-

хронологічного підходу. 

Список використаних джерел: 
1. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / за ред. проф.  

С. І. Архієреєва, доц. Н. Б Решетняк. – Х.: НТУ «ХПІ», 2010. – 336 с. 

2. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / Л. О. Чорна,  

Н. О. Андрущенко, К. М. Ніколаєць, В. В. Хрустальова. – Вінниця: 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 324 с. 

3. Родіонова Л. Концептуальні засади вивчення історії економіки та 

економічної думки / Лариса Родіонова // Вища школа. – 2012. – № 2. –  

С. 87-93. 

4. Юхименко П.І. Історія економіки та економічної думки: Підручник / 

П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – К. : Знання, 2011. – 646 с. 

5. Якобчук В. П. Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. / 

В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко – К.: «Центр учбової 

літератури», 2015. – 476 с. 
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 
 

 
Бессонова Аліна, Кравець Марія 

Науковий керівник: Тімошенко Н.М., викладач 
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 
РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК В УКРАЇНІ  

НА ПРИКЛАДІ ІТАЛІЇ 
 

Сьогодні одним із найактивніших партнерів України в 
зовнішньоекономічних зв'язках є Італійська Республіка. 

 За даними Держстату України, за результатами торгівлі 2015 році Італія 
продовжує посідати сьоме місце серед країн світу за обсягом 
зовнішньоторговельного обігу товарами з Україною. За обсягом товарообігу 
України з країнами Європи, Італія посідає третє місце, поступаючись 
Німеччині та Польщі. За показником позитивного для України сальдо у 
двосторонній торгівлі Італія посідає перше місце у Європі. Обсяг 
українського експорту в Італію перевищує сукупний експорт у Німеччину та 
Францію.[3] 

На початковому етапі свого функціонування податкова система України 
спричинила кризові явища у механізмі розподілу фінансових ресурсів 
мільйонів громадян на користь держави, а тому сформувала чіткий стереотип 
несправедливості, який трансформувався в досить розвинений інститут 
приховування доходів. 

На відміну від вітчизняних реалій зовсім інший підхід до платників 
податків із доходів фізичних осіб в Італійській Республіці, де стан демократії 
та суспільні норми в значній мірі мають вплив на побудову та 
функціонування фіскальної політики, яка передовсім спрямована на 
вирішення соціальних питань та економічну мотивацію домогосподарств, а 
вже потім на забезпечення уряду фінансовими ресурсами. [4] 

Податкова система Італії має досить складну структуру. Законодавство 
про податки включає в себе понад 350 законів, що встановлюють і 
визначають порядок обчислення  понад 40 податків. При цьому податкові 
надходження  забезпечують близько 80% надходжень до бюджету. 

Реформування податкової політики почалося у період проведення 
податкової реформи 1973–1974 років, яка знищила стару архаїчну, складну, 
багатоступінчасту систему, незрозумілу багатьом платникам податків. 

 Економіка Італії грунтується на підприємствах малого та середнього 
бізнесу, які становлять більше 90 відсотків всіх зареєстрованих компаній. Це 
виділяє Італію серед інших країн ЄС. Відповідно, податкова система Італії 
багато в чому орієнтована на малий і середній бізнес. 

Італійська Республіка поділяється на дві частини : Південна та Північна 
Італія. У Південній Італії досить складна економічна ситуація, держава 
розуміючи це дає підприємствам певні податкові канікули та податкові 
пільги. 
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Аналізуючи ситуацію у Південній Італії уряд вирішив надавати так звані 

податкові канікули для компаній, які створені на цій території протягом  

10 років. 

Це сприяло різкому росту промисловості, підприємницької діяльності на 

даній території, та збільшення доходів до бюджету із цих регіонів.[1] 

Якщо порівнювати Південну Італію з Україною, то можна зробити такий 

висновок, що дана пільга була б доцільна на деяких територіях України. 

Тому  в Україні 354,4 тис. безробітних осіб з різних регіонів у 2017 році 

Наприклад, у даних наведених на інфографіці ( Додаток А) зображено % 

безробіття станом на 2017 рік на кожному регіоні України. Аналізуючи цю 

інфографіку, можна дійти до висновку , що у Дніпропетровській області на 

сьогодні найбільший рівень безробіття, близько 28тис.осіб. [5] 

Доцільність цієї реформи обгрунтовує аналіз ситуації промисловості та 

підприємницької діяльності, а саме: 

- після введення даної пільги на території Неаполя (Південна Італія) 

почало свою роботу підприємство з виготовлення авіаційного транспорту, та 

зараз займає провідні місця на світовому ринку; 

- значно збільшила кількість підприємств з виробництва електроніки; 

- з‘явились центри нафтохімії. Хімічна галузь представлена монополією 

«ENI», концерном «Монтедісон» та іншими; 

-  вже три роки поспіль Неаполь займає друге місце у рейтингу 

підприємств за спеціалізацією виробництва взуття по всій території Італії; 

- розширилась харчова промисловість; 

- значно збільшився відсоток зайнятості населення, та почали свою 

роботу приватні школи для емігрантів. 

Так як податок на прибуток це є обов‘язковим, та ставка становить 18% -  

це змушує деякі підприємства приховувати свої доходи або зовсім 

скасовувати свою діяльність. 

Через це у державу не надходять заплановані кошти від сплати податку, 

а ця реформа дала б змогу регулювати податкові надходження в 

довгостроковій перспективі та підвищення економічного розвитку країни. 

Як було зазначено вище, економічне становище Південної Італії є досить 

складним, але ті зміни  що були введені зокрема у податкову систему 

сприяли зросту економіки та промисловості.[2] 

Досить ретельно ознайомившись з податковою системою Італії та з 

економікою Південної Італії, хочеться зробити такі висновки, які можна 

використовувати в Україні : 

- передусім держава має зламати той стереотип, набутий роками, про 

те, що податкове законодавство є недієздатним; 

- непоганим було б вирішити одну з найголовніших проблем 

податкової системи в Україні, це неврегульованість та часті зміни 

податкового законодавства.; 

- за допомогою статистичного спостереження дослідити саме ті 

регіони України які потребують у так званої податкової пільги, та  

ввести її на ці регіони. 
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Адже дана пільга є не тільки  стимулом для роботи підприємств, а й 

шляхом налагодження економіки в Україні, адже на регіонах де великий % 

безробіття застосування даної пільги дасть змогу роботодавцям 

працевлаштовувати населення на різні робочі місця, у різних підприємствах, 

установах та організаціях. 

-  стимулювання відкриттю та роботі підприємств, на територіях які 

потребують робочих місць. 

- і останнє це так зване зниження податкового навантаження, шляхом 

поступового зниження ставки податку (невелике зниження ставки не 

призведе до значних втрат бюджету: вільні кошти можуть бути 

направлені на розвиток виробництва, створення нових робочих 

місць, а відтак й збільшення надходжень як від непрямих так і від 

прямих податків).[5] 

Отже, на основі вищевикладеного можемо зробити висновок, що 

податкова система Італії та зокрема податкові пільги у Південній Італії є 

позитивним прикладом для України. Так, податкова система Італії 

створювалась роками і є досить складною, але зараз, завдяки цьому 

Італійська  Республіка є економічно потужною державою. Та завдяки 

введенню даної пільги у вигляді податкових канікул терміном на 10 років 

економічне становище у Південній Італії покращилось, того що це дало 

певний стимул відкриттю підприємств різних видів, та надання робочих 

місць населенню. Таким чином у Південній Італії зараз працює декілька 

потужних підприємств, продукцією яких користуються не лише в Італії а й в 

усьому світі. 

Список використаних джерел: 
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2. La pressione fiscale in Italia è davvero elevata e immodificabile? 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/02/la-pressione-fis 

3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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ФІНАНСОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ 

ФОРФЕЙТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

У сучасних умовах розвитку доступність і достатність фінансових 

ресурсів є фактором забезпечення відтворювальних процесів в економіці та 

розвитку загалом. У зв‘язку з цим особливої ролі набуває доступність 

банківського кредитування, диверсифікованість банківських кредитних 

ресурсів і послуг, зокрема розвиток таких видів кредитування, як 

форфейтинг, факторинг, лізинг тощо. 

Одним з інноваційних у вітчизняних умовах інструментом захисту 

інтересів експортерів на світових ринках є форфейтинг, що використовується 

як форма фінансування міжнародних торговельних операцій. Поява такої 

форми фінансування обумовлена швидким зростанням експорту дорогого 

устаткування з тривалим терміном виробництва та посиленням конкурентної 

боротьби на світових ринках. 

Економічна сутність форфейтингу як способу фінансування 

(кредитування) зовнішньоекономічних операцій полягає в купівлі в 

експортера експортних вимог форфейтером (комерційним банком чи 

спеціалізованою компанією) з виключенням права регресу (зворотної 

вимоги). Схематичо алгоритм використання форейтингу при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій відображено на рисунку 1. На практиці 

форфейтинг може здійснюватися у формі викупу в експортера векселів та 

інших боргових вимог, акцептованих імпортером. Форфейтинг, як правило, 

здійснюється за участю банківської установи і розглядається як одна з форм 

трансформації комерційного кредиту в банківський. 

Механізм форфейтингу використовується у двох основних видах угод: 

- у фінансових угодах – з метою швидкої реалізації довгострокових 

фінансових зобов'язань; 

- в експортних угодах – для сприяння надходженню коштів 

експортеру, що надав кредит імпортеру. 

Таким чином, цей метод дозволяє експортерам уникнути валютного 

ризику, що може виникнути внаслідок курсових коливань на протязі періоду 

між укладенням зовнішньоторговельної угоди та фактичним платежем за нею 

[1] 
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Рисунок 1 – Схема здійснення операції форфейтингу 
*Джерело: складено автором  

 

На основі аналізу наукових літературних джерел [1; 2; 3; 4] та практики 

здійснення форфейтингових операцій автором виділено їх основні сутнісні 

характеристики, зокрема: 

- об‘єктом форфейтингових операцій є переважно вексель (простий або 

перевідний); 

- форфейтингу притаманне середньострокове кредитування (від 180 днів 

до 10 років); 

- сума кредиту може бути досить високою внаслідок можливості 

синдикації; 

- форфейтер виплачує суму боргу повністю за вирахуванням дисконту; 

- форфейтер несе всі ризики несплати боргу включаючи політичні та 

валютні ризики при експорті товарів; 

- договір форфейтингу не передбачає будь-якого додаткового 

обслуговування; 

- передбачається можливість перепродажу форфейтером 

форфейтингового активу на вторинному ринку; 

- вимагається гарантія третьої особи або аваль; 

- можливе кредитування в обмін на фінансовий вексель, випущений з 

метою акумуляції коштів, для реалізації інших цілей, не обмежених 

торговими операціями. 

Продавцем вимог при форфейтингу може бути підприємство, яке 

виконало зобов‘язання за контрактом і прагне рефінансувати дебіторську 

заборгованість. Предметом форфейтингу є здебільшого забезпечені вимоги, 

боржниками за якими є імпортери, що знаходяться в країнах з високим 

кредитним рейтингом. Як забезпечення виконання зазначених вимог можуть 

використовуватися банківські чи державні гарантії. 

Експортер Імпортер 

Форфейтер 

Договір форфейтингу 

1. Зовнішньоекономічний контракт 
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3. векселі та інші боргові 

зобов‘язання 

4. договір форфейтингу 
4. договір форфейтингу 

6. перереєстрація 

дебіторської 

заборгованості 

5. сума боргу 

7. виплата 

суми боргу 
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Валютою договорыв форфейтування э долари США, євро, швейцарські 

франки. Враховуючи обмеження щодо строків розрахунків в іноземній 

валюті, які діють в Україні, обмежуються і можливості стимулювання 

експорту на основі надання комерційних позичок, а отже, звужуються 

рамки використання форфейтингу. У закордонній практиці актуальність 

форфейтингових операцій зумовлена перевагами, які надає форфейтинг для 

експортера, зокрема зменшення кредитного ризику, мінімізація валютних 

ризиків, мінімізація ризику зміни процентних ставок, поліпшення 

ліквідності (платоспроможності) [1]. Найбільш ефективним форфейтинг  є 

для великих підприємств, які мають на меті акумуляцію грошових коштів 

для реалізації довгострокових і дорогих проектів [4]. 

Доцільність використання форфейтингу при зовнішньоекономічних 

операціях визначається шляхом порівняння його вартість з вартістю 

альтернативних інструментів фінансування. При цьому здебільшого 

використовують метод ефективної ставки процента. За грамотної організації 

фінансової роботи на підприємстві фінансисти завчасно прогнозують 

можливість розрахунків за допомогою форфейтингу, оцінюють вартість 

певних послуг і включають відповідні затрати в ціну експортованих товарів. 

Отже, форфейтинг є одним із основних видів нетрадиційних форм 

експортного фінансування, які останнім часом здобули і здобуватимуть 

широкого використання в умовах сучасної фінансової діяльності. Поява 

форфейтингу зумовлена швидким зростанням експорту дорогого 

устаткування з тривалим терміном виробництва, посиленням конкурентної 

боротьби на світових ринках та зростанням ролі кредиту у розвитку світової 

торгівлі. Форфейтинг здобув широкого використання в багатьох країнах 

світу і має перспективи розвитку в економіці України. Однак для цього 

необхідно вдосконалити законодавчу базу, шляхом прийняття відповідних 

нормативних актів та створення необхідних інструментів регулювання даної 

діяльності. 
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ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Розвиток світової фінансової системи, постійне вдосконалення існуючих 

і застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій дає змогу 

проводити фінансові операції в найкоротший час, що створює додаткові 

можливості для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Саме 

тому для кожної держави питання боротьби з цими злочинами є питанням 

національної безпеки. При цьому відмивання доходів, одержаних злочинним 

шляхом, визнається не лише суспільно небезпечним діянням, а і системною 

загрозою для фінансових ринків і національної економіки в цілому. 
Крім цього, у зв‘язку з активізацією міжнародного тероризму виникають 

нові проблеми у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, що потребує вжиття 

жорстких заходів з боку правоохоронних та інших державних органів для 

здійснення контролю за функціонуванням «тіньових» фінансових потоків. 

Тому, особливої значущості та актуальності набуває діяльність суб‘єктів 

первинного фінансового моніторингу, які уповноважені здійснювати заходи 

у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. 
Досить значний внесок у дослідження проблем функціонування 

фінансового моніторингу  зробили багато  вітчизняних та зарубіжних учених, 

зокрема: М. Я. Азаров, В. І. Антипов, З. С. Варналій, А. І. Гуров, К. Коттке, 

Ш. Шнайдер. 

Метою даного дослідження є визначення проблем реалізації та 

перспектив розвитку фінансового моніторингу. 

Міжурядова організація з розробки фінансових заходів по боротьбі з 

відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF – Financial Action 

Task Force) була створена з метою координації національних заходів по 

боротьбі з тероризмом та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним 

шляхом.  FATF була створена рішенням, прийнятим на саміті G7 в 1989 р. та 

являє собою велику міжнародну організацію, яка займається розробкою і 

впровадженням міжнародних стандартів у сфері боротьби з тероризмом і 

боротьбі з відмиванням грошей. 

В свою чергу, фінансовий моніторинг – сукупність заходів, які 

здійснюються суб‘єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

або фінансуванню тероризму, що включають проведення державного 

фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу [3, с. 89]. 
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Одним із ключових інструментів фінансового моніторингу слід вважати 

і механізм дослідження підозрілих трансакцій щодо подальшого звітування 

про них. Вимога, яка встановлює механізм дослідження підозрілих 

трансакцій, чітко сформульована в рекомендації FATF: фінансові установи 

мають звертати особливу увагу на всі складні, незвично великі трансакції, та 

всі незвичайні види трансакцій, які не мають явних економічних або 

очевидних правомірних цілей. Підґрунтя та цілі таких трансакцій мають бути 

досліджені якомога скоріше, встановлені дані – зафіксовані письмово та бути 

доступними, щоб допомогти компетентним органам влади та аудиторам      

[2, с. 44]. 

Система фінансового моніторингу в Україні охоплює фактично всіх 

надавачів фінансових послуг і передбачає тісну взаємодію різних міністерств 

та відомств. Кожна з цих установ відіграє специфічну, визначену законами 

роль у єдиній системі. Координація діяльності суб'єктів фінансового 

моніторингу та їхнє методологічне забезпечення покладено на спеціально 

вповноважений орган - Державний департамент фінансового моніторингу 

(Держфінмоніторинг). Згідно з Законом, система фінансового моніторингу є 

дворівневою. Виявлення та супроводжування підозрілих операцій мають 

здійснювати як безпосередньо надавачі фінансових послуг (первинний 

фінансовий моніторинг), так і державні органи (державний фінансовий 

моніторинг). Здійснення державного фінансового моніторингу покладено на 

Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Державну комісію з 

регулювання ринків фінансових послуг і Національний банк України. 

Державна служба фінансового моніторингу України регулюється і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України 

та забезпечує [2, с. 214]: 
-  реалізацію державної політики в сфері протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму та забезпечення координації діяльності 

державних органів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; 
-  розробку і вдосконалення законодавства в цій галузі, що реалізується 

Міністерством фінансів України; 
-  збір, обробку та аналіз інформації про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу, фінансові операції або інша 

інформація, яка може мати відношення до підозри в легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансування тероризму; 
-  встановлення конструктивного співробітництва з міжнародними 

організаціями та іноземними партнерами, які відповідають за 

організацію ефективної протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму [1, с. 22]. 
В науковій літературі виділяють наступні проблеми здійснення 

фінансового моніторингу в Україні: 



255 

- відсутність погоджених процедур попередження, розслідування і 

покарання за злочини відповідної категорії;  

– відсутність ефективної стабільної системи підготовки фахівців, які 

володіють технологіями розслідування злочинів, пов‘язаних з 

легалізацією (відмиванням) незаконних доходів, включаючи навичку 

пошуку та ідентифікації коштів, розташованих в офшорних зонах;  

- обмежена можливість обміну інформацією з міжнародними 

правоохоронними органами та Інтерполом та недостатня практика 

спостереження за сумнівними фінансовими операціями;  

- невідповідність чинних законодавчих та нормативно-правових актів, 

які мають бути спрямовані на зміну різних процедур фінансового 

моніторингу в державних органах і в суб‘єктах первинного фінансового 

моніторингу, рекомендаціям FATF. 

Тому перспективними напрямками подальшого вдосконалення і 

розвитку фінансового моніторингу в Україні є: 
- уніфікації термінології нормативних актів України про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, і фінансуванню тероризму; 
- корективи для визначення особливостей угод з урахуванням 

фінансового моніторингу, а також кількісних показників таких угод; 
- підвищення ефективності взаємодії Державної служби фінансового 

моніторингу України з суб'єктами державного фінансового 

моніторингу, особливо банківських і правоохоронних органів; 
- вдосконалення та адаптація законодавства України до міжнародних 

стандартів, які постійно змінюються. 
Таким чином, Державний комітет фінансового моніторингу України – це 

спеціальний орган державного фінансового контролю, який здійснює його в 

особливій формі – у формі фінансового моніторингу. Слід також зазначити, 

що дієва організація діяльності учасників системи фінансового моніторингу 

сприятиме розширенню фінансової бази національної економіки за рахунок 

капіталів, що залишаться на території країни та податкових надходжень. 

Отже, створення ефективної системи фінансового моніторингу дозволить 

найбільш головною мірою задовольняти і соціальні потреби суспільства і 

забезпечувати його безпеку. 
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АНАЛІЗ  НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ ДО МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ 
 

Провідна роль у забезпеченні виконання державної функції щодо 

регулювання економічних процесів належить податкам та зборам, що 

справляються до бюджетів держави, у тому числі й місцевих. В свою чергу, 

місцеві бюджети є одним із найсуттєвіших джерел задоволення життєвих 

потреб населення. Більшість державних видатків, насамперед соціального 

спрямування, фінансуються саме з місцевих бюджетів. Проте нині переважна 

більшість місцевих бюджетів в Україні мають вкрай низький рівень власних 

та закріплених джерел доходів, податкові надходження не забезпечують 

органи місцевого самоврядування достатніми й стабільними фінансовими 

ресурсами, чим породжують фіскальний дисбаланс у регіонах. 

Фундаментальні дослідження щодо визначення сутності та ролі 

податкових надходжень в доходах місцевих бюджетів та проведення аналізу 

їх сучасного стану здійснювали як іноземні, так і вітчизняні науковці. 

Зокрема: В. І. Глухова, І. П. Іванова,  Т. Е. Городецька, А. С. Поровай,   

О. В. Калмиков, А. О. Нікітішин та інші.  

Метою даного дослідження є проведення аналізу сучасного стану 

надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів України, виявлення 

проблем і резервів їх зростання. 

Відповідно до положень Бюджетного кодексу України податковими 

надходженнями є встановлені законами України загальнодержавні податки і 

збори (обов‘язкові платежі) та місцеві податки і збори (обов‘язкові платежі) 

[1]. 

Податкові надходження посідають провідне місце у бюджетних доходах, 

займаючи найбільшу питому вагу у структурі доходів бюджету, що у свою 

чергу впливає на соціально-економічний розвиток держави, а також є одним 

із інструментів державного регулювання економіки. Податкові надходження  

місцевих бюджету, їх формування, розподіл та використання є важливим 

елементом системи бюджетно-податкового регулювання економіки, значення 

якої посилюється в умовах трансформації економічної системи. На цій стадії 

економічних перетворень вплив держави на розвиток економіки набуває 

непрямого характеру і реалізується шляхом проведення економічної, в тому 

числі бюджетної та податкової політики, послідовність та виваженість якої 

визначають темпи економічного зростання [2, с. 244].  

Найпоширенішою класифікацією доходів місцевих бюджетів є їх поділ 

на: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з 

капіталом й трансферти (рис. 1) : 
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Рисунок 1 – Джерела формування дохідної частини місцевих бюджетів 

України [5, с 156] 

 

Обсяг податкових надходжень складає значну частку в доходах місцевих 

бюджетів України та визначаються станом розвитку економіки країни, 

кількістю економічних агентів та їх активністю, які відповідно до положень 

національного податкового законодавства зобов‘язані здійснювати 

відрахування на користь держави, а також потребами держави щодо 

перерозподілу ВВП та фінансового забезпечення реалізації державних 

програм (табл. 1) : 

Таблиця 1 – Приріст власних доходів місцевих бюджетів у розрізі 

декількох регіонів (без урахування міжбюджетних трансфертів), грн. 
№ Регіон (область) 2015 р. 2016 р. Приріст 2016 р. до 

2015 р., % 

1 Вінницька 3790520488 5651232354 49,1 

2 Луганська 2163557094 2479146951 14,6 

3 Львівська 6411994026 9956388697 55,4 

4 Київська 6141989926 9223880550 50,2 

5 Одеська 6939798253 10763161454 55,1 

6 Житомирська 2765170396 4021738477 45,4 

7 Донецька 7092878571 8749275719 23,4 

 Всього 120461650956 170645360185 24,3 

Згідно таблиці 1, доходи місцевих бюджетів, порівнюючи 2016 р. з 2015 

р., збільшились на  24,3% Темпи зростання доходів місцевих бюджетів 

коливались від 14,6% у Луганській, до 55,4% у  Львівській областях.  
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Уряд очікує на зростання доходів місцевих бюджетів за підсумками 2017 

року до 185 млрд. грн.. зі  144  млрд. грн. за підсумками 2016 року. На 2018 

рік у проекті держбюджету уряд заклав понад 250 млрд. грн.  доходів 

місцевих бюджетів. Новими джерелами надходжень до місцевих бюджетів 

стануть частина плати за  ліцензування випуску та проведення лотерей, і буде 

збережено норму щодо акцизу з виробленого та  імпортованого палива [4, с. 

216]. 

Проте, не зважаючи на збільшення сум податкових надходжень до 

місцевого бюджету, податкова система залишається недосконалою та 

потребує вирішенню. Основними недоліками залишаються:  

– нерівномірність і несправедливість розподілу податкового 

навантаження;  

– перетворення податкової системи у чинник пригнічення економічного 

зростання та інвестиційної активності; 

– стимулювання ухилення від сплати податків і відтік капіталів за 

кордон; проблема подвійного оподаткування;  

– нестабільність податкового законодавства тощо [3, с. 113].  

Отже, аналіз проблем формування податків місцевих бюджетів України, 

дозволяє зробити висновок, що існуюча система має низку серйозних 

недоліків. З метою підвищення фінансової самостійності місцевої влади, 

потрібно здійснити комплекс взаємопов‘язаних заходів, серед яких: 

продовжувати поступово переходити до децентралізації державних фінансів, 

головною умовою якої є чіткий розподіл компетенції між органами 

центральної влади та органами регіонального та місцевого самоврядування; 

передати органам місцевого самоврядування можливість самостійно 

встановлювати перелік місцевих податків і зборів, їх ставки в мірі та 

адекватності виконуваних ними функцій; розширити права органів місцевого 

самоврядування у сфері встановлення податків і зборів; створити 

багатоканальну систему формування бюджету, на основі якої кожен рівень 

бюджетної системи повинен мати власні закріплені доходи, обсяг яких, має 

бути достатній для розвитку регіону.  
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Досвід економічно розвинених країн свідчить, що створення ефективної 

депозитарної системи є основою успішного функціонування фінансового 

сектору кожної країни. Саме вона обслуговує професійних учасників ринку, 

мінімізує ризики, пов‘язані з вчасною поставкою цінних паперів, а також 

гарантує нормальний режим взаємодії учасників ринку з різних країн в 

єдиній глобальній мережі. 

 У науковій літературі стан та проблеми депозитарної системи в Україні 

знайшли відображення у працях Г.М. Калач, О.І. Кіреєва, В.В. Корнєєва, 

О.М. Мозгового, Д.С. Покришки, М.В. Скиби та ін. 

В сучасних умовах в розвинених країнах світу обслуговування 95% 

фондового ринку забезпечується центральними депозитаріями. У Європі 

функціонує близько 30-ти центральних депозитаріїв, а у всьому світі в цілому 

– близько 100. Депозитарна система – фундамент, на якому будується 

фондовий ринок. У вітчизняних умовах НДУ забезпечує базові депозитарні 

послуги – обслуговування емітентів, емісій, облік цінних паперів, ведення 

розрахунків тощо.  

Інтеграційні процеси фінансових ринків як на національному, так і на 

міжнародному рівнях, зумовили запровадження нової депозитарної системи в 

Україні, яка почала діяти після прийняття Закону України «Про депозитарну 

систему України» у липні 2012 року.  

У зв‘язку із запровадженими нововведеннями депозитарною діяльністю 

в Україні вважається діяльність професійних учасників депозитарної системи 

та Національного банку щодо надання послуг зі зберігання та обліку цінних 

паперів, обліку й обслуговування набуття, припинення та переходу прав на 

цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на 

рахунках у цінних паперах депозитарних установ, емітентів, депозит аріїв-

кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність, Розрахункового 

центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, депонентів, а 

також надання інших послуг, які мають право надавати професійні учасники 

депозитарної системи України [1]. 

Основними цілями прийняття відповідного законодавчого акту є 

створення розвинутої, прозорої та централізованої депозитарної системи 

України, спроможної забезпечити [2 с.13]:  

-  обслуговування операцій із цінними паперами;  
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-  уніфікацію принципів і порядку здійснення діяльності учасниками 

депозитарної системи та взаємодії між ними; 

-  забезпечення належного депозитарного обслуговування широкого кола 

інвесторів; 

-  усунення недоліків у системі обліку прав власності на цінні папери;  

-  запровадження чітких та прозорих механізмів здійснення розрахунків 

за правочинами щодо цінних паперів;  

-  вирішення корпоративних конфліктів, пов‘язаних із веденням реєстру 

власників іменних цінних паперів, тощо. 

Формування ефективної депозитарної системи є необхідною умовою 

забезпечення всього комплексу законних прав та інтересів інвесторів, а також 

є засобом стимулювання нагромаджень і трансформації заощаджень в 

інвестиції. Більшість угод на вітчизняному фондовому ринку укладається 

поза межами організованої торгівлі; значну частину від обсягів операцій на 

ринку цінних паперів становлять операції перерозподілу, а не інвестування 

капіталу. При цьому сучасний стан депозитарних технологій в Україні не дає 

змогу забезпечити уніфіковане і високоякісне депозитарне обслуговування 

інвесторів і задовольнити їх потреби повною мірою.  

Тому для становлення ефективної депозитарної системи в Україні 

необхідно здійснювати розвиток у наступних напрямках: 

- формування на ринку єдиної інституції, яка забезпечуватиме 

функціонування Єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів 

відповідно до міжнародних стандартів, що призводить до неможливості 

здійснення цивілізованих правовідносин на фондовому ринку;  

- формування у вітчизняному законодавстві виключних повноважень 

Центрального депозитарію, що унеможливлює сформувати розвинену та 

прозору систему депозитарного обліку цінних паперів[3 с.27]. 

Технологічна відокремленість складових Національної депозитарної 

системи створює труднощі для інвесторів та професійних учасників ринку. 

Цілісності системи перешкоджає існування особливостей у веденні обліку 

окремих видів цінних паперів. Паралельне існування кількох систем 

депозитарного обліку, створених кожним депозитарієм та Національним 

банком України, за умов, коли зберігачі цінних паперів повинні підтримувати 

зв‘язок з інформаційною системою кожного депозитарію та відповідати його 

вимогам щодо технічного та програмного забезпечення, призводить до 

збільшення організаційних, технологічних та фінансових витрат професійних 

учасників ринку та інвесторів, зокрема держави, збільшення ризиків у 

процесі функціонування системи загалом [4 с.98] . 

До недоліків депозитарної системи України потрібно зарахувати і 

відсутність належного її інтегрування з міжнародними депозитарними 

установами, що стримує доступ українських підприємств та інвесторів на 

міжнародні ринки капіталу. Усунення цієї проблеми є можливим за рахунок 

функціонування повноцінного єдиного Центрального депозитарію. 

У такому аспекті основними напрямками для ефективного 

функціонування депозитарної є такі, як:  
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-  довіра з боку усіх учасників ринку;  
-  оптимальний баланс участі держави та професійних приватних 

компаній у капіталі Центрального депозитарію;  
-  потужна матеріально- технічна база, що забезпечує належний рівень 

безпеки; серйозні фінансові ресурси, необхідні для подальшого розвитку; 
-  дотримання принципів корпоративного управління, що дозволить 

консолідувати функції бек-офісу (щоб скоротити витрати);  
-  здійснити консолідацію депозитарної, клірингової та розрахункової 

функцій, що сприятиме мінімізації ризику [5 с.39]. 
Отже, можна констатувати, що створення Центрального депозитарію 

цінних паперів має ключове значення для забезпечення розвитку та 
економічної безпеки держави, оскільки дозволить: поліпшити інвестиційний 
клімат в країні шляхом створення прозорого механізму зберігання цінних 
паперів та відстеження зміни прав власності; підвищити довіру з боку 
інвесторів, емітентів, професійних учасників фондового ринку; посилити 
захист прав власності на цінні папери й, зокрема, виключити роздвоєння 
реєстрів акціонерів та обмеження рейдерства; мінімізувати операційні ризики 
впровадження єдиної моделі депозитарного обліку; зменшити трансакційні 
витрати учасників ринку на здійснення угод; дещо спростити порядок 
розрахунків за угодами з цінними паперами. 
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Банківська система відіграє провідну роль у національній економіці. Це 

пов‘язано з тим, що саме банківська система контролює та регулює грошові 

потоки економіки. При відповідній грошовій та інвестиційній політиці і 

необхідному правовому, нормативному та інформаційному забезпеченні ці 

грошові потоки можна спрямувати в інвестиційне русло для прискорення 
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розбудови ринкових відносин. Закономірно, що потреба в банківських 

інвестиційних операціях і послугах з кожним роком зростає. Між тим 

динамічність розвитку банківського сектора і конкурентне середовище 

вимагають від банків диверсифікації розміщення їх ресурсної бази та пошуку 

нових джерел доходів, а інвестиційні операції відіграють важливу роль у 

системі важелів управління сучасним банком. 

Банківська інвестиційна діяльність – це діяльність, зосереджена на 

активному залученні інвестиційних ресурсів та ефективному вкладенні 

банком реальних та фінансових інвестицій, а також сприянні підприємствам 

у залученні інвестицій, з метою отримання прибутку та максимального 

задоволення потреб клієнтів у ресурсах, необхідних для реалізації 

інвестиційних проектів [1].  

Участь банків в інвестиційних процесах здійснюється у різних формах. 

Головними  з них є: 

- вкладення власних коштів у інвестиційні проекти;  

- інвестування мобілізованих коштів у цінні папери;  

- обслуговування коштів клієнтів, які призначені для інвестування; 

- вкладення залучених коштів у розвиток економіки.  

Аналізуючи функціонування вітчизняного ринку цінних паперів можна 

зробити висновок про недостатню активність банківських установ як 

інвесторів цього ринку, незначні обсяги їхніх вкладень у фондові цінності. 

Така позиція банків, з одного боку, гальмує розвиток вітчизняного ринку 

цінних паперів, а з іншого – обмежує доходи від операцій з цінними 

паперами [2].  

Серед основних проблем розвитку банківської інвестиційної діяльності 

є наступні:  

- низька частка цінних паперів у загальних активах банку;  

- розбалансованість активів і пасивів за строками й за валютою; 

- високий рівень інвестиційних ризиків; 

- непропорційний розвиток банківського інвестування у різних регіонах 

країни;  

- недостатня увагу розробці та впровадженню нових банківських 

інвестиційних продуктів.  

Друге місце серед активних операцій банку (після кредитування) 

займають вкладення коштів у цінні папери за значимістю і розмірами. У 

міжнародній практиці банки витрачають від 20 до 30 % всіх грошових 

ресурсів на придбання цінних паперів. В Україні банківські вкладення в цінні 

папери є значно менші. На відміну від реального інвестування банківські 

інвестиції в цінні папери забезпечують диверсифікацію банківських 

вкладень, знижують ризики, стабілізують доходи банку.  
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Фінансова інвестиційна діяльність банку регулюється чинним 

законодавством  України і нормативними вимогами НБУ, за якими пряма чи 

опосередкована участь банку в капіталі будьякого підприємства чи установи 

не повинна перевищувати 15% капіталу банку, а сукупні інвестиції банку 

мають бути не більшими 60%. Дане обмеження впливає на інвестиційні 

можливості банку. За таких умов інвестиційна потужність банку є 

недостатньою для реалізації великих проектів [3].  

Банки пропонують різні схеми роботи з корпоративними паперами. 

Найпростіший та найбільш вигідний  спосіб – це купівля акцій підприємства 

з метою використання їх в якості застави при отриманні кредиту. 

Банківський кредит під заставу цінних паперів дає можливість підприємству 

поповнити оборотні засоби, покращити в цілому свій фінансовий стан.  

В управлінні інвестиційною діяльністю банку на ринку цінних паперів 

важливим завданням є визначення і постановка цілей інвестування. 

Основними інвестиційними цілями банків України на ринку цінних паперів у 

сучасних умовах є забезпечення дохідності фінансових вкладень при 

мінімізації ризику, пошук високодохідних корпоративних цінних паперів з 

метою отримання контролю над окремими підприємствами, збільшення 

обсягів торговельних операцій з надійними фондовими цінностями.  

Процес формування та розвитку ринку цінних паперів в Україні сприяє 

активізації діяльності комерційних банків як інвесторів цього ринку. 

Діяльність на ринку цінних паперів забезпечує банкам розширення активних 

операцій, надходження додаткових доходів, що в кінцевому підсумку сприяє 

поліпшенню фінансового стану банківських установ. 
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Активізація розвитку фінансового сектора обумовлює необхідність 

удосконалення відповідного інструментарію. Актуальним в даному руслі 

дослідження є розвиток вітчизняної депозитарної системи, що забезпечить 

ефективність проведення операцій з цінними паперами та підвищення 

відповідальності за їх здійснення. 

Сучасний етап розвитку депозитарної системи розпочався з набранням 

чинності Закону України «Про депозитарну систему України» (11.10.2013). 

Закон змінив фундаментальні основи вітчизняної облікової системи 

фондового ринку, а саме: запроваджено єдиний Центральний дeпoзитapiй (на 

базі Нaцioнaльнoгo дeпoзитapiю Укpaїни), створено єдиний Poзpaхункoвий 

центр (на базі колишнього Всeукpaїнськoгo дeпoзитapiю цінних паперів), 

пepeлiцeнзовaнно колишніх зберігачів в депозитарні установи тощо [2]. 

Відповідно до Закону України «депозитарна діяльність – діяльність 

професійних учасників депозитарної системи України та Національного 

банку України щодо надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, 

обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні 

папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на 

рахунках у цінних паперах депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-

кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність, Розрахункового 

центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, депонентів, а 

також надання інших послуг, які відповідно до цього Закону мають право 

надавати професійні учасники депозитарної системи України» [1]. 

До виключної компетенції Центрального депозитарію належать [3]: 

● зарахування цінних паперів у систему депозитарного обліку, їх 

облік та зберігання, а також списання цінних паперів у зв‘язку з їх 

погашенням та/або анулюванням; 

- ведення обліку зобов‘язань емітента за цінними паперами власних 

випусків стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонування 

глобального сертифіката та/або тимчасового глобального сертифіката; 

- зберігання глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних 

сертифікатів; 
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- складення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім цінних 

паперів, віднесених до компетенції Національного банку України); 

- здійснення контролю за клієнтами в частині провадження ними 

депозитарної діяльності в порядку та межах, установлених цим Законом 

тощо. 

Кількісно розвиток вітчизняної депозитарної системи відображають 

наступні показники, зокрема, кількість складених реєстрів власників іменних 

цінних паперів, кількість рахунків у цінних паперах клієнтів та кількість 

глобальних сертифікатів, що відображає наміри підприємств щодо 

збільшення своєї капіталізації та їх зацікавленість у залученні інвестицій за 

допомогою цінних паперів (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 – Кількісні показники розвитку вітчизняної  

депозитарної системи 

 

Динaмiкa в poзpiзi poкiв вiдoбpaжaє негативну тeндeнцiю серед 

кiлькiснoгo склaду учaсникiв, a сaмe змeншeння кiлькoстi складених реєстрів 

власників іменних цінних паперів майже на 10% у І кварталі 2018 року 

порівняно з І кварталом 2016 року, також тенденція до зменшення 

спостерігається і у кількості рахунків у цінних паперах клієнтів та кількості 

глобальних сертифікатів на 1,3% та 6% відповідно. 

Скорочення кількості зареєстрованих учасників ринку обумовлено в 

першу чергу запровадженням змін до депозитарної системи. Так, протягом 

трьох місяців з моменту прийняття Закону «Про депозитарну систему 

України» на ринку суттєво скоротилась кількість ліцензій на здійснення 

депозитарної діяльності . 

Зaгaльний стaн дeпoзитapнoї систeми в poзpiзi oстaннiх poкiв свiдчить 

пpo знaчнe змeншeння кiлькoстi учaсникiв в мeжaх сучaснoї дeпoзитapнoї 

систeми Укpaїни. В пepшу чepгу, цe стoсується кiлькoстi лiцeнзoвaних 

peєстpaтopiв. I кiлькiснo, i стpуктуpнo чaсткa цих учaсникiв нa pинку 

дeпoзитapних пoслуг знaчнo змeншувaлaся пpoтягoм oстaннiх poкiв. 
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 Отже, сучасний стан депозитарної системи в Україні характеризується 

зменшенням кількісного складу учасників, а саме власників іменних цінних 

паперів, а також зменшення кількості рахунків у цінних паперах клієнтів та 

глобальних сертифікатів у 2018 році порівняно з 2016 роком. Тому основним 

завданням Центрального депозитарію цінних паперів є: 

- покращення інвестиційного клімату в країні та завоювання довіри у 

інвесторів, емітентів; 

- посилення захисту прав власності на цінні папери; 

- проведення заходів для мінімізації операційних ризиків; 

- спрощення порядку розрахунків за угодами з цінними паперами. 
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, ШЛЯХИ 

ПОДОЛАННЯ 

 

Тіньова економіка залишається однією з найсуттєвіших загроз для 

економічної безпеки держави, що загострює соціально-економічну кризу в 

Україні та негативно позначається на її міжнародному іміджі. Саме тому 

розроблення ефективних механізмів детінізації сфери господарювання та 

фінансів, розшуку й повернення до легального обігу незаконно виведених із 

нього активів, захист об‘єктів права власності є пріоритетними напрямами 

реалізації державної політики в правоохоронній галузі. Особливості 

вітчизняної тіньової економіки є наслідком становлення та розвитку її за 

радянських часів. За умов адміністративно-командної планової системи 

господарювання в колишньому СРСР тіньові відносини стали підґрунтям для 

організованої злочинності та корупції.  

Окремим питанням виокремлення основоположних причин тінізації 

економіки приділяли увагу такі зарубіжні вчені-економісти, як:   А. Ділнот, 

А. Френз, К. Карсон, Б.  Контіні,   Ч.  Константіно,   Т.  Ейдт,   Е. Дж. Вайнер,  

Ф. Шнайдер та інші. Різними теоретичними аспектами детінізації 

економічних процесів займаються такі вітчизняні фахівці, як: В. Базилевич, 

О.   Барановський,   І.  Мазур,   В. Мунтіян, В. Предборський, І. Тивончук,  

М. Флейчук, С. Юрій та інші. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3854
http://csd.ua/
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Метою даного дослідження є визначення сутності та шляхів подолання 

тіньової економіки в Україні. 

Тіньова економіка – фактично не контрольоване суспільством 

виробництво, розподіл, обмін і споживання товарно-матеріальних цінностей, 

тобто такі соціально-економічні взаємини між окремими громадянами, 

соціальними групами щодо використання діючих форм власності в 

корисливих особистих і групових інтересах, які приховуються від органів 

державного управління і самоврядування, громадськості. Вона містить у собі 

всі невраховані, нерегламентовані, відмінні від викладених у нормативних 

документах і правилах господарювання види економічної діяльності. З 

економіко-правового погляду це означає, що тіньова економіка охоплюєне 

тільки корисливі економічні злочини, а й незлочинні корисливі економічні 

правопорушення і правомірну, але невраховану або непідконтрольну державі 

економічну діяльність [1, с. 27]. 

 Oб‘єктoм тіньoвoї екoнoміки є сукупність специфічних екoнoмічних 

віднoсин, які виникають у прoцесі легальнoгo та нелегальнoгo вирoбництва, 

рoзпoділу, oбміну та спoживання тoварів, рoбіт, пoслуг з метoю oдержання 

більших дoхoдів і oсoбистoгo збагачення, тoбтo прихoвуваних від oрганів 

державнoгo управління й грoмадськoсті сoціальнo-екoнoмічних віднoсин між 

oкремими грoмадянами та сoціальними групами. Усі ці віднoсини 

виявляються у грoшoвoму виразі, а це дає підстави вважати, щo пoрушення в 

oрганізації та функціoнуванні грoшoвo-кредитних віднoсин спричиняють 

виникнення тіньoвoї екoнoміки [2, с. 60]. 

Встановлено, що розміри тіньової економіки в країнах з найбільш 

розвиненою економікою знаходяться в діапазоні від 8 до 15% ВВП, а в 

країнах, що розвиваються – від 32 до 35% ВВП. 
Для України, актуальність проблеми тіньової економіки значно вища. До 

світової фінансово-економічної кризи додалося правове свавілля та корупція, 

непрозорість економічних відносин, розбалансована й деградована система 

державного управління і технологічна відсталість, які гальмують темпи 

розвитку. За оцінками Ф. Шнайдера, обсяги тіньового сектору економіки 

України оцінюються в 45%, що є критично високим показником. Наведені 

оцінки дозволяють зробити висновок: через високий рівень тінізації 

економіки український бюджет недоотримує мільярди гривень, які так 

потрібні в даному економічному становищі. 
Ефективність боротьби з тіньовою економікою безпосередньо залежить 

від розробки та впровадження державних заходів детінізації, які повинні бути 

комплексними, тобто з необхідністю мають поєднувати політичні, правові, 

організаційні та регулятивні заходи, що відповідали б новим реаліям 

ринкової економіки. У цей комплекс можуть входити такі основні елементи: 

створення більш привабливих, ніж в інших державах, умов для інвестування 

й залучення фінансових ресурсів; прийняття законодавчих актів, що 

посилюють захист приватної власності, комерційної та банківської таємниці, 

забезпечують правову захищеність підприємців; посилення відповідальності 

правопорушників; реорганізацію системи державного управління з метою 
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збільшення гнучкості та оперативності реагування на швидкі зміни 

макроекономічної ситуації; здійснення комплексної податкової реформи, що 

передбачає поширення оподатковуваної бази, з одночасним скороченням 

розмірів податкових ставок; реформування національної системи 

бухгалтерської звітності з метою її спрощення й уніфікації; активізація 

державного контролю за результатами господарської діяльності. 
 Найдієвішим захoдoм щoдo скoрoчення тіньoвoгo сектoру мoжуть бути 

саме екoнoмічні метoди впливу для ствoрення умoв підвищення 

зацікавленoсті юридичних oсіб у легалізації дoхoдів. Трасплантувати тіньoві 

грoші з цьoгo сектoру дo oфіційнoгo мoжна двoма шляхами. Перший – 

підвищити екoнoмічну мoтивацію дo oрганізoваних фoрм заoщаджень та 

дoвіру населення дo банківськoї системи й інших фінансoвих устанoв. 

Другим шляхoм є державне сприяння інвестиційним прoграмам, рoзвитoк 

малoгo й середньoгo бізнесу. Пoтрібнo ствoрити сприятливі екoнoмічні 

умoви для функціoнування рoзгалуженoї системи інститутів дрібнoгo 

кредитування [3, с. 47]. 

Неoбхіднo  рoзрoбити  кoмплекс захoдів щoдo вдoскoналення кoнтрoлю 

за грoшoвими пoтoками, фінансoвoї підтримки реальнoгo сектoру, 

забезпечення фінансoвoї стабілізації екoнoміки без пoмилкoвoгo 

oтoтoжнення її з дoсягненням певнoгo рівня інфляції. Однією із форм 

економічного контролю за рівнем тонізації економіки є фінансовий 

моніторинг, що здійснюється приватними та державними структурами. 

Таким чином, злочинність та її основне фінансове джерело „тіньова‖ 

економіка є невід‘ємною складовою будь-якого суспільства, а її зміст та 

вираження досить динамічні, що з особливою яскравістю проявляється в 

перехідні періоди для економічних відносин та в епоху політичних 

перетворень. У цьому і полягає складність завдань, які щоденно вирішують у 

нашій державі працівники  служб фінансового моніторингу. Завдання 

протидії тінізації економіки України особливо гостро постає за умов 

сучасних геополітичних викликів, євроінтеграційних процесів. Окреслені 

вище напрями протидії тінізації економіки України формують основний 

сутнісний базис для подальшої розробки комплексного плану детінізації 

економіки України. Протидія тінізації економіки України вимагає 

проведення поліпредметних досліджень, розробки комплексної стратегії 

протидії у співпраці із зарубіжними партнерами, насамперед з метою 

використання їх позитивного досвіду у боротьбі з цим загрозливим для 

національної безпеки явищем. 
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ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЧИННИК БОРОТЬБИ З 

ВІДМИВАННЯМ ДОХОДІВ НЕЗАКОННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

На сучасному етапі  економічний розвиток нашої країни значною мірою 

залежить від розбудови системи державної протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Варто 

зазначити, що боротьба з відмиванням «злочинних» коштів та фінансуванням 

тероризму на сьогоднішній день є одним з найефективніших механізмів 

протидії кримінальній економічній системі, яка дуже негативно впливає на 

суспільство, тому що порушує інтереси законного бізнесу і репутацію 

окремих його сегментів, послаблює довіру суспільства до всієї фінансової 

системи, загрожує нормальному функціонуванню кредитно-фінансових 

установ країни та створює певну загрозу економічній безпеці будь-якої 

держави. Провідну роль у вирішенні зазначених проблем повинен 

забезпечувати ефективний механізм фінансового моніторингу. 

Незважаючи на вжиті сьогодні заходи, легалізація злочинних доходів 

стала глобальною загрозою економічної та політичної безпеки країни, у 

зв'язку з чим цей вид злочинної діяльності перебуває у центрі уваги 

правоохоронних та фінансових органів більшості держав. Саме тому виникла 

об'єктивна потреба провести аналіз сучасного стану боротьби з легалізацією 

(відмиванням) доходів незаконного походження і фінансуванням тероризму 

та визначити основні проблеми системи фінансового моніторингу в цілому. 

Дослідженням проблем боротьби з організованою злочинністю і її 

фінансовим підґрунтям – легалізація грошових коштів та іншого майна, 

одержаного злочинним шляхом , займались такі вітчизняні вчені як 

О.Барановський, А. Волобуєв, Е. Дмитренко, О. Кальман, В. Корж, Г. Усатий 

та інші. 

У наш час «відмивання» грошей – це операція, в процесі якої 

приховується походження та призначення грошового платежу.  

Легалізація (відмивання) доходів – це вчинення дій з метою надання 

правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню 

доходами або дій, спрямованих на приховування джерел походження таких 

доходів. Легалізації передує суспільно небезпечне протиправне діяння, за яке 

Кримінальним кодексом України передбачено покарання. Наслідком 

протиправного діяння є незаконно одержані доходи [1].  

Процес відмивання «брудних» грошей є загрозою для 

загальноекономічного розвитку територій та країн, які відмовляються від 

жорсткого контролю за цим видом міжнародної злочинної діяльності. 

Неконтрольований приплив та відплив великого обсягу «брудних» грошей 

потенційно може руйнувати національну економіку країни, що їх приймає. 
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Надлишок готівки, що потрапляє в обіг, спотворює попит на готівкові кошти, 

відсоткові ставки і, тим самим, призводить до інфляції [3].  

Безпосереднім джерелом одержання «брудних» коштів є тіньова 

економіка . Для протидії відмиванню брудних грошей Україна використовує 

такі законодавчі важелі, як Кримінальний кодекс, який передбачає карну 

відповідальність за діяльність, пов‘язану з відмиванням доходів, одержаних 

злочинним шляхом. Важливі механізми протидії отриманню незаконних 

доходів містить Закон України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг». На посилення правової основи 

протидії відмиванню брудних грошей працює і Закон України «Про банки і 

банківську діяльність». В Україні створений і постійно діє Координаційний 

комітет з боротьби з організованою злочинністю і корупцією. До його 

компетенції входить боротьба з відмиванням брудних грошей. Також діє 

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», який 

встановлює яким чином та якими методами має здійснюватись моніторинг 

фінансових операцій. Органом уповноваженим на здійснення таких функцій 

є Державна служба фінансового моніторингу України.  

25 грудня 2009 р. прийнято наказ Держфінмоніторингу № 182 

«Властивості та ознаки операцій, пов‘язаних з відмиванням коштів шляхом 

зняття готівки. Тактичне дослідження та практичне розслідування» щодо 

типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Ефективність системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

отриманих злочинним шляхом полягає у необхідності тісної взаємодії 

оперативних підрозділів правоохоронних органів і Держфінмоніторингу, як 

спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового 

моніторингу [2]. Тобто, ефективне функціонування системи протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, у тому 

числі, за допомогою зняття готівки (як одного з елементів схем відмивання), 

може бути лише при узгодженому функціонуванні механізму кримінально-

правового контролю й механізму фінансового моніторингу. 

Фінансовий моніторинг є сукупністю заходів щодо аналізу інформації 

про фінансові операції, а також заходів з перевірки такої інформації 

відповідно до законодавства України. Державна служба фінансового 

моніторингу України є центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністерство доходів та зборів.  

Основними завданнями Держфінмоніторингу України є:  

1) реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму, а також внесення пропозицій щодо її формування; 

2) збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або 

інформації, що може бути пов‘язана з підозрою у легалізації (відмиванні) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму;  
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3) створення та забезпечення функціонування єдиної державної 

інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму; 

4) налагодження співпраці, взаємодії та обміну інформацією з 

державними органами, компетентними органами іноземних держав та 

міжнародними організаціями в зазначеній сфері [3]. 

Таким чином, запорукою успішної боротьби з відмиванням грошей, 

одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, яка є 

невід'ємною умовою забезпечення цілісності фінансової системи України, є 

забезпечення тісної взаємодії Державного комітету фінансового моніторингу 

(Держфінмоніторингу) з правоохоронними органами та органами, що 

здійснюють контроль за додержанням законодавства і співробітництва з 

правоохоронними органами іноземних держав у питаннях запобігання 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби 

з фінансуванням тероризму.  

Обов'язковою умовою вдалого розслідування легалізації (відмивання) 

доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму є 

налагоджена координація і взаємодія діяльності між різними органами і 

структурами, у компетенцію яких входить протидія цьому виду злочинів. 

Ефективне вирішення окресленої проблеми повинно відбуватися цілісною 

системою дій, а не разовими заходами.  
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ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Світова фінансово-економічна криза засвідчила непристосованість 

української банківської галузі до різких і кардинальних змін у системі 

господарювання. Банківський сектор України знаходиться в стані  

реорганізації своєї діяльності та зазнає повсякденних змін, тому правильна 

характеристика та аналіз цих змін є необхідною умовою його ефективного 

функціонування. Тобто, ефективність роботи такої складної системи, як 

http://www.sdfm.gov.ua/
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банківська, значною мірою залежить від якості її зовнішнього та 

внутрішнього моніторингу з метою спостереження, контролю, регулювання 

та управління її діяльністю. Тому сучасною світовою тенденцією є вимога 

постійного моніторингу розвитку банківської системи країни, підвищення 

його ефективності та пошуку шляхів його удосконалення. Без проведення 

моніторингу банківської системи України неможливе ефективне управління 

цією системою. Адже управління будь-яким економічним об'єктом чи 

процесом здійснюють на основі принципу оберненого зв'язку. 

Проблемам формування системи фінансового моніторингу та аналізу 

законодавства України у цій сфері приділено багато досліджень, зокрема 

праці таких українських учених, як Буткевич С. А., Дяконової І. І., Київець О. 

В., Ковч Т. Б., Кравченко О. В., Лук‘янець Д. М., Сюркало Б. І.  

Метою дослідження є обгрунтування основних аспектів фінансового 

моніторингу банківської діяльності. 

Основною метою безпеки банківської діяльності вважається можливість 

заподіяння банку збитків або упущення вигоди; забезпечення ефективної 

діяльності банку та якісної реалізації ним операцій та угод. До основних 

завдань  безпеки банківської діяльності входять: захист законних інтересів 

банку і його працівників; профілактика та попередження правопорушень і 

злочинних посягань на власність і персонал банку; своєчасне виявлення 

реальних і потенційних загроз банку, проведення заходів щодо їх 

нейтралізації; оперативне реагування елементів структури банку на загрози, 

що виникають, та негативні тенденції розвитку зовнішніх і внутрішніх 

обставин; виявлення внутрішніх і зовнішніх причин і умов, які можуть 

сприяти заподіянню банку, його працівникам, клієнтам і акціонерам 

матеріальної та іншої шкоди, перешкоджати їх нормальній діяльності; 

виявлення та формування причин і умов, сприятливих для реалізації банком 

своїх основних інтересів; виховання та навчання персоналу з питань безпеки; 

послаблення шкідливих наслідків від акцій конкурентів або злочинців, 

спрямованих на підрив безпеки банку; збереження й ефективне використання 

фінансових, матеріальних і інформаційних ресурсів банку. Дана мета 

досягається завдяки здійсненню ефективного фінансового моніторингу. 

Фінансовий моніторинг – це сукупність заходів, які здійснюються 

суб‘єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму, що включають проведення державного та 

первинного фінансового моніторингу [1]. 

На сьогоднішній день базовим нормативно-правовим документом 

регулювання процесів фінансового моніторингу в Україні виступає Закон 

України «Про запобігання й протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

отриманих злочинним шляхом» [2]. Прийняття зазначеного Закону України 

створило в нашій державі умови функціонування національної системи 

фінансового моніторингу в Україні, яка базується на діяльності 

уповноважених суб‘єктів. Спеціально уповноваженим органом виконавчої 

влади з питань фінансового моніторингу в Україні є Державна служба 
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фінансового моніторингу (ДСФМ). ДСФМУ є центральним органом 

виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України. 

Основні завдання банків як суб'єктів первинного фінансового 

моніторингу полягають у:  

-проведенні ідентифікації особи, яка здійснює фінансову операцію, що 

підлягає фінансовому моніторингу, або відкриває рахунок (у тому числі 

депозитний) на підставі наданих у встановленому порядку документів, або за 

наявності підстав вважати, що інформація щодо ідентифікації особи потребує 

уточнення;  

- забезпеченні виявлення та реєстрації фінансових операцій, що 

відповідно підлягають фінансовому моніторингу;  

- наданні уповноваженому органу інформації про фінансову операцію, 

що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, не пізніше ніж 

протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації;  

- сприянні працівникам уповноваженого органу в проведенні аналізу 

фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому 

моніторингу;  

- наданні відповідно до законодавства додаткової інформації на запит 

уповноваженого органу, пов'язаної з фінансовими операціями, що стали 

об'єктом фінансового моніторингу, у тому числі такої, що становить 

банківську та комерційну таємницю, не пізніше ніж протягом трьох робочих 

днів з моменту отримання запиту;  

- сприянні суб'єктам державного фінансового моніторингу з питань 

проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому 

моніторингу;  

- вжитті заходів щодо запобігання розголошенню (у тому числі особам, 

стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, яка 

надається уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового 

моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації);  

- зберіганні документів, що стосуються ідентифікації осіб, якими 

здійснено фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, та всю 

документацію про здійснення фінансової операції протягом п'яти років після 

проведення такої фінансової операції [3, с. 230]. 

Досягнення ефективності здійснення внутрішньобанківської системи 

фінансового моніторингу залежить від суворого дотримання правил та 

порядку здійснення внутрішнього фінансового моніторингу. Інформація, 

отримана на цьому рівні системи запобігання легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, є вихідним пунктом успішного 

здійснення ДСФМУ обов‘язкового фінансового моніторингу. У свою чергу 

внутрішній фінансовий моніторинг виступає інструментом по забезпеченню 

бездоганної ділової репутації та підвищення конкурентоздатності з 

можливістю участі у зовнішньоекономічній діяльності. Зважаючи на те, що в 

Україні система фінансового моніторингу має досить коротку історію 

застосування в порівнянні з іншими країнами, що успішно борються з таким 
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явищем як відмивання доходів, та з метою максимального наближення 

системи фінансового моніторингу до передового досвіду цих країн вона 

потребує ряду вдосконалень. 

Таким чином, банківський фінансовий моніторинг, що ґрунтується на 

врахуванні факторів ризику, повинен функціонувати із метою прогнозування 

і попередження небезпечних явищ діяльності як окремого банку так і 

банківського сектору країни, повинен забезпечувати аналітичною 

інформацією центральний банк (НБУ), і дозволяти контролювати внутрішню 

політику ризик-менеджменту кожного банку. 
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ДЕПОЗИТАРНА СИСТЕМА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Розбудова національної економіки, спроможної до структурної 

трансформації, необхідність створення дієвих ринків капіталу. Забезпечення 

ефективності функціонування останніх в умовах динамічних перетворень в 

світовій економіці та значного рівня відкритості економіки України потребує 

вдосконалення інституційної системи, спроможної адекватно реагувати на 

нові виклики розвитку національної економіки та ефективно задовольняти 

потреби учасників ринку. 

На даний час, національна депозитарна система має дворівневу 

структуру та складається з таких елементів: 

1) нижній рівень включає в себе зберігачів цінних паперів (вони 

проводять розрахунки власників цінних паперів) та реєстраторів цінних 

паперів (вони ведуть облік власників іменних цінних паперів). 

2) верхній рівень, який складається з Національного депозитарію та 

депозитаріїв, які ведуть рахунки для зберігачів та здійснюють кліринг і 

розрахунки за угодами щодо цінних паперів [1]. 

Основними проблемами, що перешкоджають становленню ефективної 

депозитарної системи в Україні, на сьогодні є:  
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– відсутність на ринку єдиної інституції, яка б забезпечила 

функціонування єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів 

відповідно до міжнародних стандартів, що призводить до неможливості 

здійснення цивілізованих правовідносин на фондовому ринку;  

– невизначеність у вітчизняному законодавстві виключних повноважень 

Центрального депозитарію,  що не дозволяє сформувати розвинену та 

прозору систему депозитарного обліку цінних паперів;  

– поширення практики здійснення незаконного перерозподілу прав 

власності, маніпуляцій зі сторони рейдерів через несформованість 

центрального реєстру цінних паперів;  

– наростання конфліктних ситуацій на ринку цінних паперів та 

зниження рівня довіри інвесторів через неврегульованість у вітчизняному 

законодавстві питання щодо здійснення функції зберігання глобальних 

сертифікатів виключно Центральним депозитарієм [2].  

Проблемами нижнього рівня депозитарної системи є існування двох 

технологічно різних підходів до обліку прав власності на цінні папери та, 

відповідно, неузгодженість у діяльності зберігачів цінних паперів та 

реєстраторів власників іменних цінних паперів. Крім того, значна кількість 

реєстраторів на ринку спотворює реальну картину та спонукає до зловживань 

і маніпуляцій з реєстрами. Йдеться про можливість фактичного перегляду 

підсумків приватизації і зміни складу акціонерів у зв‘язку із втратою, 

фальсифікацією, незаконними змінами записів або наявністю декількох 

реєстрів власників для одного емітента внаслідок відсутності системи 

централізованої системи бази даних [4].  

Проблеми верхнього рівня депозитарної системи пов‘язані з:  

– технологічною відокремленістю складових Національної депозитарної 

системи, що створює труднощі для інвесторів та професійних учасників 

ринку. Цілісності системи перешкоджає існування особливостей у веденні 

обліку окремих видів цінних паперів. Паралельне існування окремих систем 

депозитарного обліку державних та корпоративних цінних паперів 

призводить до збільшення організаційних, технологічних та грошових витрат 

професійних учасників ринку та власників цінних паперів, посилення ризиків 

у функціонуванні системи;  

– низьким рівнем розвитку розрахункової діяльності, що певним чином 

зумовлений  недоліками системи організованої торгівлі цінними паперами. 

Протягом 2017 року в Україні організований фондовий ринок складають 

8 організаторів торгівлі цінним паперами – Київська міжнародна фондова 

біржа, Українська міжбанківська валютна біржа, Українська фондова біржа, 

Фондова біржа «ІННЕКС», «Фондова біржа ПФТС», Українська біржа, 

«Перспектива»,  Фондова біржа «Універсальна» (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структура організаторів торгівлі цінними паперами в 

Україні в 20117 році, % [3] 
 

Аналізуючи рис.1., необхідно звернути увагу на те, що протягом 2017 

року порівняно з даними аналогічного періоду 2016 року обсяг біржових 

контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі зменшився на 14,4% 

(або на 38,1 млрд грн) (січень-грудень 2016 року – 235,4 млрд грн). 

Найбільшу питому вагу за обсягами біржових контрактів з цінними 

паперами займає фондова біржа Перспектива, яка становить 61,91% усіх 

біржових контактів, на другому місці - Київська міжнародна фондова біржа, 

частка якої дорівнює 31,265%. Варто зазначити, що згідно з офіційними 

даними НКЦПФР Українська міжбанківська валютна біржа протягом 2017 

року не уклала жодних біржових контрактів з цінними паперами. 

Для подальшого удосконалення депозитарної системи з точки зору 

збільшення привабливості фондового ринку, залучення іноземних інвесторів 

та збільшення іноземного капіталу необхідні спільні зусилля держави й 

інфраструктури ринку цінних паперів України в реформуванні системи 

державного регулювання та впровадження європейських стандартів 

організації регульованих ринків фінансових інструментів. Депозитарна 

система України повинна вдосконалювати ринок боргових та інших 

інструментів фондового ринку за для підвищення інвестиційної 

привабливості. У результаті виконання даної роботи досягнуто її головну 

мету, тобто обґрунтовано теоретичні положення та розроблено практичні 

рекомендацій з організації депозитарної діяльності. 
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СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ РИНКУ СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ В 

ГЛОБАЛЬНИЙ СТРАХОВИЙ ПРОСТІР 

 
Страхування є однією з провідних галузей фінансової системи. Стан 

розвитку страхування поруч з розвитком банківської системи та фондового 
ринку обумовлює розвиток фінансової системи країни в цілому. З огляду на 
економічну важливість страхової діяльності для забезпечення стабільного 
рівня суспільного виробництва та підтримання належного рівня соціального 
захисту громадян, держава покликана через свої управлінські ланки 
здійснювати регулювання страхової діяльності з метою посилення впливу 
страхового механізму на створення економіки стійкого розвитку шляхом 
зниження рівня  ризиків в умовах фінансово-економічних глобалізаційних 
процесів. 

Глобалізація – це процес створення лібералізованого та інтегрованого 
світового ринку товарів і капіталу, а також формування нового міжнародного 
інституціонального ладу, який слугує розвиткові виробництва, торгівлі та 
фінансових потоків у всесвітньому масштабі [1].  

Науковцями виділено такі ознаки появи глобального страхового 
простору:  
- фінансова глобалізація, яка обумовлена формуванням 
транснаціональних фінансових груп, які є результатом злиття банківського, 
позичкового та страхового капіталів; 
- концентрація страхового капіталу та утворення транснаціональних 
страхових організацій, таких як Lloyd`s, American International Group (AIG); 
- концентрація страхових посередників, яка обумовлює появу світових 
страхових брокерів, серед яких Marsh та Aon, що акумулюють 54% доходів 
світових комерційних брокерів [2]; 
- виникнення великих транснаціональних корпорацій забезпечує 
концентрацію споживачів страхових послуг, що відбивається на попиті на 
страховий захист, який, таким чином, переживає відповідні зміни щодо 
якісних та кількісних характеристик; 
- зміни щодо масових видів страхування, наприклад, відбувається 
активізація страхових організацій у сфері пенсійного забезпечення, що 
пояснюється старінням населення у розвинутих країнах та скороченням 
участі держав у виплаті пенсій; 
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- розвиток інфраструктури страхової діяльності через комп‘ютеризацію та 

поширення використання Інтернету для забезпечення продажу страхових 

послуг. Наявність Інтернету як інформаційної системи та використання 

мережі створює умови швидкої розробки та отримання нових інформаційних 

продуктів та послуг, а їх впровадження в управлінсько-виробничу діяльність 

підвищує рівень інтелектуалізації продуктивних сил, прискорює процеси 

розвитку бізнесу, підвищує якість та конкурентоспроможність продукції, 

прискорює процеси інформатизації суспільства і формує імідж країни у 

світовому просторі;  

- технічний прогрес, подальша урбанізація, хвиля світового тероризму, та 

глобальні зміни клімату обумовлюють зростання ризиків та розміру 

страхових сум; 

- лібералізація торгівлі страховими послугами та розповсюдження 

доступу іноземних страхових організацій на національні страхові ринки 

Центральної та Східної Європи, Латинської Америки. 

За висновками вітчизняних вчених взаємодія України зі світовим 

страховим простором може розвиватися за трьома сценаріями: страховий 

ринок України може стати членом європейського страхового суперблоку; 

страховий ринок України може брати участь одразу у двох блоках – 

європейському та країн СНД; страховий ринок України залишиться 

незалежним аутсайдером.  

Страхова діяльність не здатна до розвитку за умов її ізоляції в межах 

певної країни. Тому об'єктивно виникає питання щодо участі України у 

світовому страховому просторі [3].  

Удосконалення механізму регулювання в цих умовах повинно 

проводитись у таких напрямках: 

- адаптація механізмів регулювання та законодавства України до 

міжнародних норм; 

- захист вітчизняного страхового ринку та збереження цілісності 

національної економіки. 

Виділяють дві найбільш розповсюджені моделі інтеграції іноземних 

страхових організацій в національний страховий ринок:  

- обмежено прямий доступ іноземних операторів на ринок при відносно 

більш відкритих каналах міжнародного перестрахування; 

- більш відкритий режим прямої участі іноземних операторів при 

державному контролі над економічною необхідністю перестрахування за 

кордоном. 

Таким чином, гармонійне входження України до світового глобального 

страхового простору потребує регульоване державою поетапне відкриття 

страхового сектору економіки, дистанціювання від загроз та ризиків 

глобалізації, стимулювання позитивних зрушень у страховій діяльності у 

межах внутрішнього середовища, максимального врахування новітніх 

тенденцій глобального розвитку страхових ринків високорозвинених країн. 

Створюючи рівні умови господарювання, держава повинна захищати 

вітчизняний страховий ринок, допуск іноземних філій страховиків-
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нерезидентів має відбуватися поступово та з урахуванням його подальшого 

впливу на стан національного страхового ринку, оскільки лібералізація може 

призвести до витіснення з ринку вітчизняних страховиків. Крім цього, велике 

значення у формуванні механізму захисту національного страхового сектору 

має фактор стимулювання виникнення потреб і переваг до вітчизняних 

страхових продуктів (наприклад, пенсійне страхування). Зростання 

інвестицій у страхову галузь є важливим чинником, але головний чинник 

полягає у стабільному розширенні внутрішнього ринку за рахунок створення 

економічних умов для стимулювання розвитку страхової діяльності, 

формування страхової культури населення.  

Розвиток національного страхового ринку за умов глобалізації має 

відбуватися на основі структурної перебудови, вдосконалення наявних та 

створення нових порівняльних переваг паралельно з трансформацією режиму 

торгівлі послугами на засадах Світової організації торгівлі, неухильного 

дотримання національних страхових інтересів та гарантій економічної 

безпеки держави. 

Показники, що демонструюсь рівень інтеграції України в світовий 

страховий простір не високі. Експорт перевищує імпорт в 2 рази, що 

негативно відображається на всіх макроекономічних показниках (табл. 3.1). 

Таблиця 1 – Динаміка обсягу експорту та імпорту страхових послуг 

за 2012-2017 рр. (тис. дол. США) [4] 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Експорт 68677,9 111560,4 113797,1 87325,9 44814,0 46111,1 

Імпорт 111600,2 121681,3 158587,8 167572,5 84076,0 74018,0 

 

Тому, наразі актуальне значення має створення дієвої стратегії щодо 

виведення страхового ринку України з кризи та пошуку шляхів входження до 

міжнародного страхового ринку.  

Отже, стратегія інтеграції страхового ринку України у світовий 

страховий простір потребує не великих фінансових витрат, а зміни правил 

прийняття рішень, свідоме обмеження впливу держави в економіку, 

удосконалення інституційного середовища. Вона дозволить у повному обсязі 

розкрити потенціал страхового ринку України та забезпечити ефективне 

функціонування механізму захисту майнових інтересів громадян країни, а 

також сприятиме досягненню стратегічних цілей розвитку національної 

страхової системи.  
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АНАЛІЗ НАДХОДЖЕННЯ ПДВ ДО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

 

Провідна роль у забезпеченні виконання державної функції щодо 

регулювання економічних процесів належить податкам, які справляються до 

державного бюджету. Тому податкові надходження займають найбільшу  

частку серед інших методів централізації бюджетних ресурсів. 

Податок на додану вартість (далі – ПДВ) – один із найбільш податків у 

податковій системі Україні. Це пов‘язано перш за все із методикою його 

нарахування і сплати, яка дозволяє державі з одного боку наповнювати 

дохідну частину бюджету, а з іншого мати корупційну складову в частині 

бюджетної заборгованості перед платниками податку, ухилення останніх від 

сплати у тому числі за рахунок неузгодженості нормативно-правових актів. 

Прийняття Податкового кодексу України (далі – ПКУ) [1] не вирішило 

вищевказаних проблем, тому питання оподаткування в Україні постає досить 

актуально.Крім того, до ПКУ й надалі вносяться численні зміни, 

приймаються окремі нормативні акти, порушуючи принцип стабільності, на 

якому повинно ґрунтуватися податкове законодавство. ПДВ в Україні є 

основним бюджетоформуючим податком незважаючи на складність 

механізму його адміністрування, що пов‘язано з високим рівнем податкового 

боргу, ухиленням, податковими пільгами. З моменту прийняття Податкового 

кодексу докладалося чимало зусиль для усунення недоліків у формуванні 

бази оподаткування та техніці обчислення ПДВ, удосконалення механізму 

бюджетного відшкодування ПДВ тощо [2]. 

Особливості оподаткування  ПДВ досліджувалися багатьма 

вітчизняними економістами, зокрема: Ю.Б. Івановим, А.І. Крисоватим, М.П. 

Кучерявенко, А.М. Соколовською, Н.М. Ткаченко та іншими. Вагомий 

внесок щодо особливостей оподаткування здійснили вітчизняні вчені й 

науковці, а саме: О.В. Адамик, В.В. Бабіч, Т.А. Бутинець, А.В. Дмитренко, 

С.І. Ковач, Ж.В. Піскова, Т.Ф. Плахтій, К.К. Уллубієва, М.М. Шигун та інші. 

Розглянемо структуру надходження ПДВ до бюджету України у  

таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Структура надходження ПДВ до бюджету України 

 
№ 

з/п 

Показники Сума 2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

Відхилення 

2016/2015 2017/2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ПДВ вироблених в 

Україні товарів (робіт, 

послуг) з урахуванням 

бюджетного 

відшкодування, у т. ч.: 

млрд.грн. 40 54 53 14 -1 

% до 

надходження 

ПДВ 

22 23 21 1 -2 

1.2. ПДВ із вироблених в 

Україні товарів (робіт, 

послуг) 

млрд.грн. 108 140 147 32 7 

1.3. ПДВ СГ підприємств та 

за іншими операціями 

млрд.грн. 0 9 3 9 -6 

2. Бюджетне 

відшкодування ПДВ 

грошовими коштами 

млрд.грн. -68 -94 -97 -162 -191 

3. ПДВ із ввезених на 

територію України 

товарів 

млрд.грн. 139 182 201 43 19 

% до 

надходження 

ПДВ 

78 77 79 -1 2 

4. ПДВ із ввезених на 

територію України 

товарів 

млрд.грн. 236 189 253 -47 64 

 

Тож, у структурі надходжень ПДВ суми податку, сплачені із ввезених 

імпортних товарів, переважають над сумами податку, сплаченими із 

вироблених в Україні товарів, робіт, послуг (див.таблиця 1). За вирахуванням 

сум бюджетного відшкодування частка ПДВ від вироблених в Україні 

товарів коливається на рівні 22-26% сукупних надходжень ПДВ до зведеного 

бюджету. Звернімо увагу, що у квітні 2016 року було введено 7% ставку ПДВ 

на деякі лікарські засоби, поступово почали збільшувати тарифи на газ та 

електроенергію для населення, ціни зросли на 25%. Це може бути зумовлене 

наслідками конфлікту на сході України та погіршенням макроекономічної 

ситуації в країні [3]. 

У 2016 році на зростання надходжень ПДВ із вироблених в Україні 

товарів, робіт, послуг вплинули: 

1) новації в механізмі застосування спецрежиму для деяких видів 

сільськогосподарських товаровиробників; 

2) запровадження електронного адміністрування ПДВ;  

3) інфляція [4]. 

Суттєве значення для наповнення бюджету має імпорт товарів. 

Сплачений з таких товарів до бюджету ПДВ у 2016 році еквівалентний 28% 
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податкових надходжень зведеного бюджету. Надходження ПДВ із 

вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) без вирахування сум 

бюджетного відшкодування хоч і мають тенденцію до зростання, в жодному 

із проаналізованих років не перевищували суму ПДВ, сплачену з 

імпортованих на територію України товарів [5]. 

Отже, в Україні ПДВ є основним бюджетоформуючим податком. На 

відміну від держав ЄС, де основні надходження забезпечуються прибутковим 

податком з громадян, в Україні ПДВ стоїть на першому місці за його 

фіскальним значенням. Однією з причин може бути ставка податку: у країнах 

ЄС існує власна шкала ставок, яка передбачає застосування знижених ставок 

(які можуть бути нижче 5%) на найбільш значущі з соціальної точки зору 

категорії товарів (у тому числі продукти харчування). В Україні ж діє єдина 

основна ставка - 20%, яка не враховує соціальне значення об‘єкта 

оподаткування.  

У структурі надходжень податку переважає його сплата з імпорту 

товарів, що свідчить про суттєву імпортозалежність як економіки країни в 

цілому, так і доходів бюджету зокрема, а більше 75% українського експорту 

має низьку додану вартість та є сировинним. Значне зростання сум 

сплаченого ПДВ від імпорту товарів у 2017 році може бути зумовлене 

запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ, девальвацією 

гривні, зростанням імпорту. 

На сьогоднi податок на додану вартiсть набув широкого застосування і є 

важливою складовою податкових систем у понад 40 країнах свiту, в тому 

числi в 17 європейських кранах. Ставки податку встановлюються в 

процентах, якi коливаються вiд 12 % у Люксембурзi та Iспанії до 22 % у Данії 

i 25 % в Iрландii. Кiлькiсть ставок досить рiзна вiд однiє (в Данії) до семи  

(у Франції). Найнижча ставка - 2,1 % у Францiї на продовольчi товари, i 

найвища - 33,3 % щодо товарiв, якi є предметами розкошi. Загалом є пiдстави 

для висновку, що досвiд застосування ПДВ у кранах Європи пiдтверджує 

його життєздатнiсть i успiшне функцiонування в ринкових системах . 
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ГРОШОВА РЕФОРМА 2018 РОКУ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ 

 

Стан економіки України у 2018 році залишається складним. Завдяки 

економічній політиці нашої держави та проведенню реформ українська 

економіка на сьогоднішній день демонструє перші ознаки власної 

стабілізації. Грошова реформа є важливим кроком антиінфляційної політики 

і спрямовується на усунення наслідків інфляції в грошовій сфері і створення 

економічних передумов для стабілізації грошей.   

14 березня 2018 року о 10:00 в Національному банку України відбулася 

презентація нових монет номінальною вартістю 1, 2, 5 і 10 гривень. Ці 

монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, які зараз 

перебувають в обігу. 

Нові монети будуть уводитися в обіг поступово: 

1)перший етап – 27 квітня 2018 року будуть введені в обіг монети 

номінальною вартістю 1 і 2 гривні. 

2)другий етап полягає у введенні в обіг монет номінальною вартістю 5 і 

10 гривень. Проведення другого етапу реформи планується у 2019 – 2020 

роках.  

Починаючи з 27 квітня 2018 року українці зможуть розраховуватися 

одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів 

необмежений період часу. Тобто паперові гроші номіналом 1, 2, 5 і 10 гривні 

будуть в обігу паралельно з металевими, доки монети поступово не замістять 

банкноти в обігу.  

Тобто, вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень 

Національний банк не буде, але припинить друкувати ці банкноти та 

додатково поповнювати ними грошовий обіг [2]. 

В. о. Голови Національного банку України Яків Смолій пояснив, що 

заміна банкнот на монети дасть можливість досягти оптимального 

співвідношення між якістю та кількістю банкнот і монет в обігу, що 

відповідатиме сучасним потребам держави та економіки, а також світовому 

досвіду. 

За підрахунками експертів така заміна зможе заощадити державі  

(з урахуванням строку служби монет) близько 1 млрд гривень. Адже термін 

корисного використання монет є значно більшим за термін використання 

банкнот. Монети перебувають в обігу близько 20 років, а банкноти 

номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень можуть перебувати в обігу порівняно 

невеликий проміжок часу (у середньому близько одного року) [1]. 

Загалом у зв‘язку з фізичним зношенням банкнот гривні НБУ щороку 

вилучає близько 800 млн штук банкнот усіх номіналів, причому понад 40% 

становлять саме банкноти низьких номіналів від 1 до 10 гривень. 
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Метал непридатних до обігу монет переплавляється, що також дає 

Україні можливість заощадити. 

Крім того, заміна банкнот низьких номіналів на монети наблизить 

Україну до практики Європейського Союзу, де існують монети номіналом 1 

та 2 євро. 

Є досить багато успішних прикладів проведення такої ж реформи у 

різних країнах, наприклад, Угорщина, Чехія, Великобританія, Данія, 

Австралія, Японія, Канада [2]. 

Розвиток безготівкових розрахунків приводить до зменшення кількості 

номіналів у номінальних рядах країн світу. І Україна – не виняток. Частка 

безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток за 

останні п‘ять років зросла більш ніж утричі – до 39% на початок 2018 року (з 

12% – станом на початок 2013 року). Досвід свідчить, що таке заміщення 

відбувається поступово, тож споживачі не відчувають незручностей. [3]. 

Нові обігові монети мають сріблястий колір, невеликі, легкі та зручні 

для розрахунків. Портрети видатних українських особистостей, які зображені 

на відповідних банкнотах було збережено.  

За кольором і розміром нові монети помітно відрізняються від монет 

інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. 

Ще однією перевагою монет над банкнотами є те, що їх значно важче 

підробити, аніж банкноти. Серед елементів захисту монети, які треба 

використовувати при візуальному та тактильному контролі її справжності, − 

дизайн аверсу і реверсу, оформлення гурта (відповідний тип рифлення) та 

дрібні елементи зображень, які складно відтворити в кустарних умовах. [2]. 

Тобто, грошова реформа дозволить зменшити кількість фальшивих 

грошей в Україні. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що дана 

реформа доцільна в умовах економічної кризи в Україні і  повинна дати 

позитивний економічний ефект. А саме: 

1)підвищення зручності та спрощення повсякденного використання 

готівки українцями; 

2) наближення України до світової практики; 

3) стимулювання безготівкових розрахунків в  Україні;  

4) заощадження державою коштів. 
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3. Паперові гривні замінять монетами [Інтернет ресурс]. – Режим 

доступу: https://economics.unian.ua/finance/10039418-paperovi-1-2-5-ta-10-

griven-zaminyat-monetami.html  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕКСЕЛЬНИХ РОЗРАХУНКІВ У 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 

В умовах фінансової нестабільності в період скорочення інвестицій та 

кредитування вексельна форма розрахунків може використовуватись як засіб 

відстрочки платежу, забезпечуючи збереження договірних зв‘язків між 

суб‘єктами господарювання. 

Проблемами вексельного обігу досліджували вітчизняні вчені-

економісти, зокрема, А.Б. Аваков, О.І. Барановський, П.Ю. Бородін,  

Ю.М. Лисенков, В.М. Малюк, М.О. Мозговий, С.З Мошенський,  

Т.А. Руденко, С.М. Румянцев, О.О. Фельдман, В.М Шелудько та ін. Попри 

значні наукові напрацювання актуальними залишаються використання 

векселя у фінансових розрахунках з метою забезпечення інтересів суб‘єктів 

господарювання та апробація зарубіжного досвіду у вітчизняних реаліях. 

Вексель – це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове 

зобов‘язання векселедавця сплатити після настання терміну певну суму 

грошей власнику векселя. Вексельна форма розрахунків передбачає 

розрахунки між постачальником (отримувачем коштів) і покупцем 

(платником коштів) з відстрочкою платежу, які оформлюються векселем. 

Світова практика свідчить, що використання векселів через їх специфіку 

найбільш корисне в кризисних умовах: вони замінюють банківське 

короткострокове кредитування комерційним, зменшують рівень неплатежів й 

знижують рівень дебіторсько-кредиторської заборгованості між суб‘єктами 

господарювання. А міжнародне вексельне право максимально захищає всіх 

учасників вексельного обігу, що забезпечує довіру до цього інструменту в 

світі. 

Головними особливостями векселя, що сформувалися в міжнародній 

практиці і були прийняті на Женевській конвенції 1930 р. та відрізняють його 

від інших цінних паперів, вважають: 

– абстрактність зобов'язання, визначеного векселем,– текст векселя не 

має містити посилання на угоду, що є причиною видачі векселя; 

– невиконання зобов'язань за основною угодою не може призвести до 

невиконання зобов'язань за векселем та інше; 

– безумовність зобов'язань за векселем – вексель містить простий і нічим 

не обумовлений наказ або зобов'язання сплатити певну суму; 

– без суперечливість зобов'язань за векселем, якщо він є справжнім; 

– вексель – грошове зобов'язання, він містить наказ або зобов'язання 

сплатити певну суму; 

– вексель – це документ, що має суворо встановлені обов'язкові 

реквізити; 
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– вимагати платежу за векселем може лише той, хто володіє цим 

документом – тримач (власник) векселя; 

– сторони, зобов'язані за векселями, відповідають солідарно (за 

винятком осіб, які здійснили безоборотний напис); 

– вексель має підвищену оборотність; 

– при порушенні термінів сплати векселя необхідно здійснити 

нотаріальний протест. 

Сучасну женевську систему вексельних розрахунків презентують: 

Австрія, Бельгія, Бразилія, Угорщина, Греція, Данія, Італія, Люксембург, 

Монако, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Фінляндія, Франція, 

Німеччина, Швейцарія, Швеція, Японія. 

Велика Британія, США та інші країни загального права, спираючись на 

англійський вексельний закон про переказні векселі від 18 серпня 1882 р., 

утворили англо-американську систему вексельного права [3]. 

Особливостями англо-американської системи вексельних розрахунків є: 

-  англійський закон про переказні векселі вимагає наявності таких 

елементів: безумовного наказу сплатити певну грошову суму; строку 

платежу; найменування платника; найменування отримувача або зазначення, 

що вексель сплачується пред'явникові; підпису векселедавця (трасанта). 

Вексель, згідно з положенням англійського закону, буде дійсним навіть тоді, 

коли він не має "вексельної мітки", недатований, не вказує місце 

пред'явлення або місце платежу; 

- визнання меж оборотності векселя: вексель із застереженнями, що 

забороняють його передачу, буде дійсним між сторонами, але не може бути 

оборотним; 

- за англо-американським вексельним законодавством трасант має право 

скласти з себе відповідальність і за акцепт, і за платіж; 

- англо-американське законодавство передбачає що підроблений або 

неповноважний індосамент визнається повністю недійсним, а внаслідок 

цього власник такого векселя не є законним векселедержателем, тому сплата 

йому вексельної суми не позбавляє платника від його вексельного 

зобов'язання; 

- застереження про сплату відсотків може бути включене у будь-який 

вексель; 

-  англо-американське законодавство дозволяє виставляти векселі 

терміном після настання або у визначений час від настання якоїсь певної 

події, що має відбутися, хоч точного часу при цьому і не можна вказати; 

- оплата векселів. Англійським законом передбачено оплату у фунтах 

стерлінгів, а американським - оплату доларами за чековим курсом, що діє на 

день терміну платежу за векселем. 

 В Україні вексельні розрахунки є нерозвиненим явищем, яке потребує 

важливих корективів зі сторони законодавства. До основних не вирішених 

проблем, що стримують розвиток обігу векселів в Україні відносять 

[1, cт. 138]: 
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 - недосконалість чинного законодавства що призводить до втрати 

інтересу з боку закордонних партнерів до здійснення в Україні операцій із 

застосуванням вексельної форми;  

- на сьогоднішній день в Україні, не існує серйозних санкцій за 

порушення вексельного законодавства;  

- поширення вексельного обігу неможливе без наявності механізму 

захистів інтересів кредиторів та підвищення надійності і довіри до 

векселедавців, акцептантів, індосантів тощо; 

 - при подачі вексельного позову в арбітраж, позивач повинен 

заплатити держмито у розмірі 5% від суми вексельної угоди. 

Отже, у зарубіжних країнах використання при розрахунках векселів має 

певні переваги: зменшується необхідність в обігових коштах, банківському 

кредиті; прискорюються розрахунки; забезпечується погашення взаємних 

боргів; до оплати за товар залучається третя особа, що має кошти; 

зменшується грошова маса та гальмуються інфляційні процеси.  

Для подальшого розвитку вексельних розрахунків в Україні, доцільно 

здійснити певні заходи: 

- спрямовані на захист прав векселедержателів, оскільки саме ці 

суб‘єкти вексельного обігу є найменш захищені. 

- орієнтуватися на зарубіжний досвід; 

- проведення в Україні комплексної реформи вексельного законодавства. 

Список використаних джерел: 
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ВПЛИВ ОФШОРНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 

Сьогодні стрімко зростає переміщення міжнародних капіталів, 

посилюється конкурентна боротьба між суб'єктами господарювання, тому 

виникає потреба в появі нових форм і методів введення бізнесу. Саме через ці 

потреби і чинники ми спостерігаємо появу такого поняття, як «офшорна 

зона». У зв'язку з тим, що розвиток сучасного українського бізнесу органічно 

пов'язаний з глобалізацією економіки, вільний рух капіталів, лібералізація 

http://mego.info/
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іноземних інвестицій створюють нові можливості для аналізу офшорного 

підприємництва. Однак сьогодні відплив капіталу до офшорних зон здійснює 

негативний вплив на економіку України, оскільки це впливає на рівень 

податкових надходжень до державного бюджету, знижує ефективність 

вітчизняної економіки. Тому виникає необхідність дослідження 

функціонування офшорних зон і оцінки впливу офшорного бізнесу на 

економіку України. 

Важливість та актуальність дослідження офшорної фінансової 

діяльності, а також впливу офшорних зон на економіку країни-донора 

свідчить і той факт, що вітчизняні та зарубіжні науковці С. Аржавітін,           

С. Боринець, З. Варналій, Ю. Волкова, О. Корнєєва, В. Лановий, І. Сіваченко, 

Б. Хейфец  та інші присвятили низку праць зазначеній темі. 

Офшорна зона є однією з різновидів вільних економічних зон, що 

створюють сприятливі валютно-фінансові та фіскальні режими з високим 

рівнем банківської та комерційної таємниці, лояльним державним 

регулюванням. 

У світі існує більше 60 країн, законодавство яких передбачає податкові 

пільги для офшорних компаній. До числа найвідоміших відносяться Панама, 

Кіпр, Ірландія, Багамські острови, Ірландія, Німеччина тощо. 

Єдиного списку офшорних зон не існує, кожна держава визначає цей 

перелік для себе. В Україні перелік офшорних зон встановлено 

розпорядженням Кабінету Міністрів «Про перелік офшорних зон» від 

23.02.2011 № 143-р  [1]. 

У сучасних умовах розвитку української держави одним із ключових 

напрямів використання офшорних юрисдикцій є ухилення від сплати 

податків при застосуванні різних схем та створення тіньових операцій. 

Офшорні зони можуть застосовуватися як у легальних схемах, так і 

незаконних операціях, що пов'язані із ухиленням оподаткування. Схеми 

відмивання капіталів та грошових коштів злочинним шляхом щороку 

ускладнюються. 

 Українські підприємства перебувають серед лідерів за кількістю 

створення офшорних компаній. Глобальна фінансова криза лише загострила 

проблему оптимізації податків та бізнесу і підвищила популярність офшорів. 

Створюючи офшорну компанію підприємець може суттєво і абсолютно 

законно зменшити суму податкових виплат його місцевої фірми  

[4, ст. 479-480]. 

Вирішення питання щодо спрощення ведення бізнесу в Україні є дуже 

нагальним. Згідно з даними Світового банку український бізнес  у цілому 

виплачує 135 різних видів податків. Україна належить до десяти країн із 

найскладнішими податковими системами. Податкове навантаження на 

економіку в Україні залишилося на рівні 44%, тоді у країнах Центральної та 
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Східної Європи, які входять до ЄС – 30%. Тому офшорна зона – це один із 

способів полегшити введення бізнесу та легально зменшити податкове 

навантаження для резидентів, а також створити привабливий клімат для 

інвесторів. За підрахунками різних експертів, в офшорах зосереджено 

близько 60% загальної вартості світового капіталу, через них проходить 

приблизно половина фінансових трансакцій. 

Майже всі великі іноземні банки та інвестиційні компанії застосовують 

офшори для здійснення своїх фінансових операцій. В Україні близько 80% 

отриманих інвестицій, що надходять через офшорні зони зроблено 

українцями. Для цього використовуються договори, кредитні лінії, дочірні та 

спільні підприємства. Іноземні інвестиції також можуть вноситися у вигляді 

обладнання і технологій як зворотна фінансова допомога. 

Всього в Україну надійшло інвестицій з 138 країн. Зважимо, що 

найбільша їх кількість протягом 2012-2014 рр. надходила з Кіпру. Так у 2014 

році інвестицій з трьох найбільш значущих офшорів – Кіпру, Британських 

Віргінських островів і Белізу становлять 38,6 % [5, ст.60]. 

Розвиток співробітництва з офшорними зонами для України посідає 

значне місце, з кожним роком зростають обсяги офшорних операцій. 

Сьогодні в  Україні через те, що без вороття вивозять капітали не тільки 

бізнесу, а й влади, проблема тіньових офшорних операцій набула досить 

вагомого значення. На цей час Україна займає 16-те місце у світі за 

масштабами тіньових операцій з капіталом. Причиною такої проблеми є 

несприятлива атмосфера для ведення бізнесу. Незначна можливість 

економіки продуктивно притягувати капіталовкладення, зневіра у владі, 

нестійкий макроекономічний стан, недостатній розвиток фінансового ринку 

породжують незручні умови для притягнення капіталовкладень. У результаті 

інвестори розташовують свої кошти в сприятливішій бізнес-атмосфері  

[2, ст. 163] 

До невідкладних заходів подолання негативних наслідків офшорних 

зон належать: 

 – вимога відкриття резидентами валютних депозитів, у склад яких 

повністю входять кошти під договори, що передбачають реалізацію 

авансових розрахунків; 

 – урегулювання взаємозв‘язків між органами, які здійснюють 

валютний контроль;    

 – прийняття змін до Цивільного кодексу з виокремленням нового виду 

юридичної особи – офшорного товариства, визначити умови його створення, 

реорганізації та ліквідації;  

– введення змін до Закону України «Про господарські товариства», а 

саме: додати до нього нову частину, яка б регулювала роботу офшорних 

компаній»; 



290 

 – у Податковому кодексі України треба сформулювати критерії, які 

має використовувати Кабінет Міністрів України, коли формує список 

«податкових гаваней;  

– прискорення затвердження законів України «Про легалізацію коштів, 

здобутих злочинним шляхом» та «Про повернення капіталів, вивезених з 

України»; 

 – розробка продуктивного виду контролю для Національного банку 

України та Міністерства фінансів України за грошовими операціями в країні;  

– стимулювання безготівкового грошового обороту [3,cт. 80-81] 

Підсумовуючи, слід зазначити, що витік вітчизняного капіталу в 

офшорні зони зумовлений несприятливим місцевим інвестиційним та 

податковим кліматом. Економічна та політична нестабільність, швидко 

змінюване законодавство, недовіра до влади, а також низький рівень 

розвитку інфраструктури фінансового ринку роблять Україну невигідною для 

ведення бізнесу та залучення інвестицій. Внаслідок цього інвестори віддають 

перевагу розміщенню коштів у бізнес-середовищі інших країн, які 

характеризуються більш сприятливими умовами. Зважаючи на цей факт, 

можна відмітити, що вирішення проблеми відтоку капіталу через офшорні 

зони лежить не тільки і не стільки в сфері регулювання цієї сфери, як в 

площині перебудови економічної системи України та створення дружнього 

середовища для провадження господарської діяльності. 
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СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

В сучасних умовах розвиток місцевих податків має важливе значення 

для забезпечення ефективності функціонування територіальних фінансів, що 

зумовлено високим рівнем відповідальності за соціально-економічне життя 

населення територіальних громад, зокрема з місцевих бюджетів здійснюється 

фінансування закладів освіти, охорони здоров‘я, культури, видатки на 

соціальне забезпечення населення тощо. 

Теоретичним та практичним питанням розвитку податкових систем 

економічно розвинутих країн світу присвячені наукові праці таких вчених, як 

В. Андрущенко, В. Вишневський, О. Василик, В. Козаченко, Я. Литвиненко, 

П. Мельник, В. Нусінов, О. Піхоцька А. Соколовська, Н. Хорошаєв та інші. 

Однак,  незважаючи на значний науковий доробок  у сфері розвитку місцевих 

фінансів, дослідження особливостей функціонування систем місцевого 

оподаткування зарубіжних країн та можливості апробації позитивного 

досвіду вбачаються актуальними. 

Місцеве оподаткування в країнах з ринковою економікою в сучасному 

його вигляді сформувалося в результаті тривалого процесу еволюції податків 

в цілому, пошуку оптимальних засад оподаткування, становлення інституту 

місцевого самоврядування. Систему місцевих податків складають:  

- платники податку; 

- об‘єкт оподаткування;  

-  база оподаткування; 

- ставка податку; 

- порядок обчислення податку;  

- податковий період; 

-  строк та порядок сплати податку; 

-  строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку. 

Для порівняння системи місцевих податків зарубіжних країн та України 

систематизовано певні критерії, що відображено в таблиці 1. 

Згідно з Податковим кодексом України, всі податки поділяються на 

загальнодержавні та місцеві податки та збори. До місцевих належать податки 

та збори, які встановлюються відповідно до переліку і в межах граничних 

розмірів ставок, визначених Кодексом, рішеннями сільських, селищних і 

міських рад у межах їх повноважень [1]. Місцеві податки та збори є 

обов'язковими до сплати на території відповідних територіальних громад. 
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 Таблиця 1 – Порівняльна характеристика місцевих податків 

зарубіжних країн 

Порівняльна характеристика 

Критерії Україна Японія Велика Британія Німеччина 

Кількість 

податків 

9 20 1 55 

Напрями 

оподаткування 

Податок на 

доходи, на 

нерухоме 

майно, 

акцизний 

податок 

Податок на 

доходи, на 

додану 

вартість, 

мито 

Податок на доходи 

від нафти, на 

спадщину, на 

додану вартість 

Податки на 

додану 

вартість, на 

доходи від 

капіталу, 

страховий 

податок 

Спільні з 

Україною 

податки 

 Податок на 

доходи, 

митний 

податок, 

акцизний 

податок, 

податок на 

майно 

Податок на додану 

вартість, акцизний 

податок, митний 

податок 

Плата за 

землю, 

податок на 

додану 

вартість, 

акцизний 

податок 

Оригінальні 

місцеві податки 

Плата за 

користування 

надрами 

Податок на 

проживання 

Гербові податки Акциз на каву 

Податкові ставки, 

% 

Податок на 

доходи - 18 

податок на 

мешканців – 

50,6 

податок на 

майно – 37 

 

Податок на майно - 

25 

Податок на 

майно - 42 

Ставка податку, 

що забезпечує 

доходи місцевих 

бюджетів, % 

45 50 80 40 

 
*Джерело систематизовано автором [1; 3; 4] 

 

До місцевих податків належать [1]:  

 - податок на майно, який складається з:  податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки; транспортного податку;  плати за землю; 

-  єдиний податок. 

У розвинених країнах місцеві податки і збори, як правило, мають високу 

питому вагу в загальній сумі грошових надходжень місцевих органів влади, 

на відміну від колишніх соціалістичних країн, де власні кошти у формі 

місцевих податків і зборів становлять відносно незначну частку в доходах 
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місцевих бюджетів. У світовій практиці місцеві податки та збори є основою 

дохідної частини місцевих бюджетів у переважної більшості розвинених 

держав. 

Податкові системи розвинутих країн характеризуються множинністю 

місцевих податків та зборів. Наприклад, у Бельгії, Італії, Франції їх близько 

100 [2]. Найважливішими місцеві в країнах з ринковою економікою наступні: 

- прямі реальні податки: на рухоме і нерухоме майно, землю,  з власників 

транспортних засобів, промисловий, екологічний; 

- прямі податки на доходи: фізичних і юридичних осіб, спадщини, 

дарування; 

- непрямі податки на продаж: акцизи на бензин, тютюн, спиртні напої, на 

роздрібний продаж; 

- збори і мита: на прибирання та вивіз сміття, за паркування 

автотранспорту, за полювання і риболовлю, з власників собак, за видачу 

ліцензій і посвідчень, послуги цвинтарів [3]. 

Таким чином, основою розвитку місцевого самоврядування є власні 

фінансові надходження, що забезпечують ефективність управління 

економічною та соціальною сферами на території. Окрім фінансової 

незалежності, органи місцевого самоврядування мають мати повноваження 

самостійно управляти податками та іншими обов‘язковими платежами, які 

стягуються до відповідного бюджету. Досвід формування місцевих бюджетів 

у зарубіжних країнах свідчить про те, що роль власних джерел наповнення 

місцевих бюджетів постійно зростає. 

Місцеві податки зарубіжних країн мають різну кількість податків та 

податкові ставки, але в порівнянні з Україною існують спільні податки. 

Схиляючись на порівняльну характеристику в Україні та зарубіжних країнах 

є й оригінальні місцеві податки, відповідні відсоткові ставки податків, що 

забезпечують доходи місцевих бюджетів. Розвитку місцевих податків має 

важливе значення в сучасних умовах, так як в Україні назріла необхідність 

децентралізації місцевих бюджетів для ефективнішого задоволення потреб 

населення. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
Забезпечення ефективності структурних реформ в економіці України 

обумовлює необхідність реалізації заходів, спрямованих на розвиток 
вітчизняного фінансового ринку як найефективнішого механізму 
перерозподілу фінансових ресурсів на користь реального сектору. Це, в свою 
чергу, зумовлює актуальність розбудови інфраструктури вітчизняного ринку 
капіталу, елементом якої виступає національна депозитарна система. 

Створення ефективної депозитарної системи є основою успішного 
функціонування фінансового сектору кожної країни. Саме вона обслуговує 
професійних учасників ринку, мінімізує ризики, пов‘язані з вчасною 
поставкою цінних паперів, а також гарантує нормальний режим взаємодії 
учасників ринку з різних країн в єдиній глобальній мережі [1, c. 23]. З огляду 
на це, проблема реформування депозитарної системи України є актуальною і 
своєчасною. 

Залежно від специфіки національного законодавства, історичних 
традицій та особливостей формування національних регульованих ринків у 
світі умовно розрізняють дві моделі депозитарних систем: американську та 
європейську. Аналізуючи склад власників центральних депозитаріїв цінних 
паперів у країнах ЄС, можна виділити такі групи [2; 3, c. 70]:  

• 15 країн мають єдиний центральний депозитарій для корпоративних і 
державних цінних паперів: Австрія, Кіпр, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, 
Німеччина, Угорщина, Італія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, 
Швеція, Велика Британія;  

• 10 країн мають єдиний центральний депозитарій корпоративних 
цінних паперів та один депозитарій у структурі Центрального банку для 
обслуговування угод з державними цінними паперами: Бельгія, Болгарія, 
Греція, Ірландія, Латвія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина та 
Словенія;  

• у Чеській Республіці існують три депозитарії (два депозитарії 
корпоративних цінних паперів та один депозитарій Центрального банку для 
державних цінних паперів). Обома депозитаріями корпоративних цінних 
паперів володіють учасники приватного сектору. 

• в Іспанії існують чотири депозитарії (для корпоративних і державних 
цінних паперів). В усіх чотирьох депозитаріях контроль належить 
приватному сектору (частка Центрального банку становить 5 %). 

Серед національних депозитарних систем найцікавішим для України є 
досвід Німеччини (через її провідне місце в економічному житті ЄС), Польщі 
(через значну зацікавленість вітчизняних компаній Варшавською фондовою 
біржою). Крім того, зважаючи на одночасне започаткування процесів 
побудови фондового ринку, корисним є досвід Росії. 
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Сьогодні в Україні функціонує дворівнева депозитарна система: 

нижній рівень – зберігачі, що здійснюють обслуговування бездокументарної 

форми цінних паперів, і реєстратори, що посвідчують права власників 

іменних документарних цінних паперів; верхній рівень – Національний 

депозитарій і депозитарії, які ведуть рахунки, здійснюють кліринг і 

розрахунки з цінними паперами. 

Основними проблемами, які перешкоджають становленню ефективної 

депозитарної системи в Україні, сьогодні є: відсутність на ринку єдиної 

інституції, яка б забезпечила функціонування Єдиної системи депозитарного 

обліку цінних паперів відповідно до міжнародних стандартів, що призводить 

до неможливості здійснення цивілізованих правовідносин на фондовому 

ринку; невизначеність у вітчизняному законодавстві виключних повноважень 

Центрального депозитарію, що унеможливлює сформувати розвинену та 

прозору систему депозитарного обліку цінних паперів; поширення практики 

здійснення незаконного перерозподілу прав власності, маніпуляцій з боку 

рейдерів через несформованість центрального реєстру цінних паперів. 

Технологічна відокремленість складових Національної депозитарної 

системи створює труднощі для інвесторів та професійних учасників ринку. 

Цілісності системи перешкоджає існування особливостей у веденні обліку 

окремих видів цінних паперів. Паралельне існування кількох систем 

депозитарного обліку, створених кожним депозитарієм та Національним 

банком України, за умов, коли зберігачі цінних паперів повинні підтримувати 

зв'язок з інформаційною системою кожного депозитарію та відповідати його 

вимогам щодо технічного та програмного забезпечення, призводить до 

збільшення організаційних, технологічних та фінансових витрат професійних 

учасників ринку та інвесторів, зокрема держави, збільшення ризиків у 

процесі функціонування системи загалом. 

До недоліків депозитарної системи України потрібно зарахувати і 

відсутність належного її інтегрування з міжнародними депозитарними 

установами, що стримує доступ українських підприємств та інвесторів на 

міжнародні ринки капіталу. Усунення цієї проблеми є можливим за рахунок 

створення повноцінного єдиного Центрального депозитарію. 

Враховуючи рекомендації Базельського комітету та світову практику 

формування національних депозитарних систем, на нашу думку, 

найоптимальнішим варіантом організації національної депозитарної системи 

в Україні буде паралельне функціонування на початковому етапі двох 

депозитаріїв: Центрального депозитарію недержавних цінних паперів 

(ЦДНЦП) – корпоративних і муніципальних та Депозитарію НБУ з 

обслуговування ринку державних цінних паперів. 
Створення Центрального депозитарію цінних паперів має ключове 

значення для забезпечення розвитку та економічної безпеки країни 
внаслідок: поліпшення інвестиційного клімату в країні шляхом створення 
прозорого механізму зберігання цінних паперів та відстеження зміни прав 
власності; підвищення довіри з боку інвесторів, емітентів, професійних 
учасників фондового ринку; посилення захисту прав власності на цінні 
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папери й, зокрема, виключити роздвоєння реєстрів акціонерів та обмеження 
рейдерства; мінімізації операційних ризиків впровадженням єдиної моделі 
депозитарного обліку; мінімізації трансакційних витрат учасників ринку на 
здійснення угод; спрощення порядку розрахунків за угодами з цінними 
паперами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯПОНІЇ 
 
В сучасних ринкових умовах одним з основних важелів неринкового 

державного впливу на стан фінансово-кредитної системи мають 
податки.Податкові надходження формують основну частину грошових 
фондів бюджетів зарубіжних країн і здійснюють опосередкований вплив на 
фінансово-економічні процеси.  

Економічна сутність податків розкриває діалектичну єдність їх 
функціонування. З однієї сторони, податки – це джерело фінансових 
надходжень держави, інструмент забезпечення реалізації державних функцій, 
які знаходяться поза інтересами ринкових відносин,зокрема у 
сферахрозвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, 
зростання суспільного добробуту народу. З іншої сторони, податки є 
знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб 
таефективнимінструментом впливу держави на суспільне виробництво, його 
динаміку і структуру, на розвиток науки і техніки, масштаби соціальних 
гарантій населенню. 

Інформаційною основою дослідження стали праці вітчизняних науковців 
і практиків, зокрема: Комарова І., Литвиненко Я., Мещерякова О., Ткаченко 
Н., Горова Т., Ільєнко Н. та багато інших. 

Податки мають досить високу питому вагу в дохідній частині бюджету 
будь якої держави, так як саме вони є основним джерелом його наповнення. 
В усіх країнах витрати держави плануються виходячи з дохідної частини, 
тобто з кількості зібраних податків. Актуальність дослідження особливостей 
податкової системи Японіїобумовленоїї винятковою гнучкістю і високою 
адаптивністю. 
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Податкова система Японії характеризується великою кількістю 
податкових надходжень. Усього в країні можна нарахувати близько тридцяти 
державних і стільки ж місцевих податків. Вони поділяються на три основні 
групи [4, c. 553]: 

- прямі прибуткові податки з юридичних та з фізичних осіб; 
- прямі податки на майно ( земельний податок, податок на спадщину та 

дарування, податок на нерухомість); 
- прямі і непрямі споживчі податки (гербовий збір, податок на 

споживання). 
Основу бюджету складають прямі податки. У 2015-2016 

рр.бюджетначастка прямих податків у загальній сумі податкових надходжень 
у порівнянні з 2010-2011 рр. зменшилася з 73,7 до 63,8%. На це вплинуло 
збільшення частки непрямих податків.Великі корпорації сплачують податок 
на прибуток, у розмірі 34,5% від суми прибутку, дрібні і середні корпорації 
сплачують податок по ставці – 28%, а ставка для державних корпорацій 
складає 27% суми прибутку.Фізичні особи сплачують державний 
прибутковий податок по прогресивній шкалі, що має п'ять ставок - 10, 20, 30, 
40 і 50% від суми доходу [1]. Цей податок з фізичних і юридичних осіб 
сприяє найбільш високому доходу держави. Об'єктами оподатковування в 
рамках системи прибуткового податку є, крім усього іншого, трудовий доход 
і доход від допомоги при звільненні. 

Законом встановлений досить значний неоподатковуваний мінімум, що 
враховує родинний стан платника податків. Також від сплати податку 
звільняються кошти, витрачені на лікування. Ряд пільг мають багатодітні 
родини. У середньостатистичного японця може вивільнитися від 
прибуткового податку більш як 30% його доходів. 

Податок на майно сплачують як юридичні, так і фізичні особи за 
ставкою 1,4% від вартості майна. Переоцінка майна провадиться один раз у 
три роки. В об‘єкт оподатковування входить: усе нерухоме майно, земля, 
відсотки по банківських депозитах. При придбанні чи продажу майна, тобто 
в момент переходу власності від одного власника до іншого, також 
сплачуються податки. 

Серед непрямих податків Японії основним виступає податок на 
споживання, що стягується за ставкою 5% з метою поповнення доходів 
державного бюджету.До непрямих податків також відносяться акцизи - на 
спиртне, тютюнові вироби, нафту, газ, бензин; акцизи за послуги - за 
проживання в готелі, харчування в ресторанах. До цієї ж групи відносяться 
мита.В останні роки в Японії була проголошена політика зниження 
податкового тягаря. Тягар державних і місцевих податків зменшився з 21,9% 
ВВП до 18,0%. 

В Японії місцеві податки не домінують у місцевих бюджетах, 
складаючи менше половини їхньої дохідної частини. Це відрізняє японську 
податкову систему від північноамериканської, де місцеві податки 
перевищують 2/3 бюджету муніципалітетів [5].Закон про місцеві податки 
визначає їхні види і граничні ставки, в іншому регулювання ведеться 
місцевими органами влади. Усього в країні 30 місцевих податків. 
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Таким чином, унікальність податкової політики Японії забезпечується 

сполученням таких факторів, як високі темпи економічного росту і помірний 

у порівнянні з іншими країнами рівень державних витрат. Тому аналіз 

сучасної податкової системи Японії дозволяє виділити наступні її 

особливості [5]: 

- помірний рівень податкового тягаря (щонайнижчий рівень серед 

розвинутих країн: частка податків у національному доході Японії - 26%, тоді 

як, наприклад, у Великобританії – 40%, Франції – 34%); 

- високий рівень місцевих податків; 

 висока частка прямих і низька непрямих податків; 

- найвища серед розвинутих країн частка прибуткових податків – 

близько 50%; 

- стабільний високий рівень податків на прибуток корпорацій–близько 

40%; 

- більш низьке оподатковування корпорацій у порівнянні з прибутком 

підприємців; 

- помітна роль податкових пільг у підвищенні ефективності економіки і 

досягнення цілей економічної політики; 

- низький рівень ПДВ– 3% (останнє місце серед розвинутих країн: у 

Франції, наприклад, 20%, у Великобританії – 15%, Південній Кореї – 10%), 

що був уведений лише в 1989 р.; 

- високий рівень податків на власність (15,8%); 

- централізований збір податків (у відмінність, наприклад, від США, 

Канади) 

Отже, Японія займає серед розвинутих країн перше місце за рівнем 

оподатковування доходів і останнє – за рівнем оподатковування 

споживання.В даний час Японія знаходиться в стадії розгляду нового пакету 

податкових пропозицій, суть яких зводиться до подальшого перегляду 

співвідношення прямих і непрямих податків (60:40), до прийняття податкової 

системи, що має велику збалансованість оподатковування доходів, 

споживання і власності. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ 

ПОДАТКІВ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАДАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Як свідчить практика справляння встановлених законодавством України 

платежів, конституційний обов‘язок повної і своєчасної сплати податків і 

зборів виконується не завжди і не усіма суб‘єктами оподаткування. Адже, в 

підсумку, вони отримують кошти для ведення бізнесу і неформального 

вирішення нагальних виробничих і соціальних проблем у специфічних для 

України умовах нерозвиненості демократичних інститутів і розквіту 

корупції. Разом з тим це приводить до розвитку ряду негативних тенденцій в 

економіці і в соціальній сфері: порушення правил чесної конкуренції, росту 

корупції, недостатнього фінансування суспільного сектору господарства, 

відтоку капіталів за кордон тощо. 

Більшість дослідників підкреслюють те, що ухилення від сплати 

податків є одним з найактуальніших питань в контексті запобігання 

виникненню економічних правопорушень та використання резервів 

зростання фінансових ресурсів держави. До таких науковців, які займаються 

податковими правопорушеннями, належать: З. Варналій [1], В. Вишневський, 

А. Вєткін [2],   В. Корецька-Гармаш [3], Л. Олейнікова [4], В. Попович [5],  

О. Тищенко [6] та інші. Усі науковці відзначають важливість та необхідність 

мінімізації наслідків податкових правопорушень, визначають методи 

боротьби із таким явищем, як ухилення від оподаткування. Проте, 

враховуючи існування значного сектору тіньової економіки в Україні (за 

різними оцінками від 20 до 50 % ВВП), дослідження проблематики ухилення 

від оподаткування і надалі залишається актуальним. 

В. П. Вишневський та А. С. Вєткін дають таке визначення: «Ухилення 

від сплати податків – противоправні дії щодо зменшення податкових 

зобов‘язань, які тягнуть за собою, в разі виявлення, відповідальність за 

порушення податкового законодавства» та «Ухилення від оподаткування – 

це, безумовно, незаконні способи відходу від сплати податків незалежно від 

того, умисно чи неумисно були вчинені ці дії». [2] 

Статистика, яку наводить Державна фіскальна служба України (далі 

ДФС), свідчить, що 90% підприємств України порушують податкове 

законодавство [3]. Велика частка цих порушень припадає на ухилення від 

оподаткування і пов‘язана з недосконалістю податкового законодавства, 

низькою кваліфікацією учасників податкових відносин, складністю 

податкових законів та постійними змінами в них.  
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Слід зазначити, що фізичні і юридичні особи сприймають податки як 
частину прибутку, що вилучається, у той самий час коли його можна було б 
обміняти на певні індивідуальні блага або на розвиток бізнесу. Перш за все 
саме така позиція платників податків обумовлює їх бажання не сплачувати 
податки. На жаль, у нашому суспільстві поширена думка, що людина, яка 
ухиляється від сплати податків, не є злочинцем, а навпаки, талановитим 
підприємцем. На мою думку, треба також зазначити, що бажання збагатитися 
не є єдиною причиною ухилення від сплати податків. Науковці та спеціалісти 
з питань безпеки виділяють такі причини цього негативного явища:  

— погіршення фінансового становища бізнесу та населення;  
— складність у розрахунках податкових сум, особливості податкової 

системи та податкової політики, що проводиться в країні;  
— нераціональна структура оподаткування (висока частка непрямих 

податків);  
— недосконалість юридичної техніки податкового законодавства – 

складність податкової системи, що обумовлює зниження ефективності 
податкового контролю та створює можливість уникнути сплати податків;  

— брак досвіду боротьби с податковими правопорушеннями 
законодавства; недостатня захищеність працівників органів контролю при 
виконанні ними службових обов‘язків;  

— негативне ставлення до чинної податкової системи; 
— низький рівень правової свідомості та культури населення. [6] 
Розглядаючи питання податкової свідомості [1], слід зауважити, що її 

відсутність у вітчизняних платників податків зумовлена насамперед 
радянським досвідом справляння податків. Загальновідомо, що в 
соціалістичній системі господарювання процес адміністрування податків був 
надзвичайно простим і не потребував турботи з боку держави щодо 
формування та підвищення рівня свідомості платників податків у цій сфері. 
Завдяки такому підходу з боку держави до формування податкової 
свідомості, платники податків на цьому етапі розвитку податкових 
правовідносин не мають історичного досвіду суспільної свідомості, 
відповідних податкових традицій, а їх податковий менталітет 
характеризується схильністю лише до примусової сплати податків.  

Дбайливе та позитивне ставлення до платників податків з одночасним 
економічним заохоченням їх до сумлінної сплати податків хоча і звучить як 
фантастика, але має стати результатом здійснення адміністративної та 
податкової реформ. Тобто основним завданням податкової служби є — 
забезпечення надходжень до бюджету, підвищення якості наданих платникам 
послуг, зміцнення довіри та взаєморозуміння між працівниками ДФС та 
платниками податків. Для виконання цих завдань та сприяння добровільній 
сплаті податків платниками, на мою думку, податковим органам необхідно 
використовувати наступні механізми співпраці [4]. По-перше, необхідно 
створити сприятливі умови для виконання платниками своїх зобов‘язань, 
передбачених податковим законодавством. Для сприяння повному та 
своєчасному виконанню платниками своїх зобов‘язань, працівники 
податкових органів повинні забезпечити такі умови:  
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1) організувати співпрацю з платниками податків, таким чином, щоб 

вони мали можливість своєчасно і добровільно заповнювати і подавали 

податкові декларації, шляхом: своєчасного попередження платників про 

настання строку подачі декларацій, надання кваліфікованої допомоги при 

складанні звітності, забезпечення зручних умов з подачі звітності 

(відсутність черг, належна культура обслуговування, перевірка даних 

декларації після її подання, тощо);  

2) покращення адміністрування та спрощення процедур подачі 

декларацій шляхом збільшення ступеня комп‘ютеризації та автоматизації 

процесів складання та подачі декларацій платниками до податкових органів; 

3) забезпечення конфіденційності проведених платником операцій, 

включаючи, дані податкової декларації. [4] 

Існує декілька методів ухилення від податків, деякі з них є законними, 

тобто використовуючи певні недопрацювання в законодавстві; більшість 

методів є протизаконними. Одним із правомірних методів ухилення від 

сплати податків є їх перекладання. Згідно з визначенням, яке подається в 

науковій літературі, перекладання податків  – це процес повного або 

часткового перерозподілу сплати податків між різними суб'єктами 

оподаткування, між якими існують господарські та економічні 

взаємовідносини. При цьому перекласти сплату податків можна як на іншу 

юридичну чи фізичну особу (тобто суб'єкт підприємництва), так і на 

громадян як споживачів продукції. Створюють цю ситуацію державні акти, 

якими вводяться різні податки на споживання або непрямі податки. До того 

ж визначається як формальний платник податку, так і фактичний. Можливе 

перекладання податків і між юридичними особами, коли, наприклад, 

виробник підакцизного товару перекладає сплату цього податку на 

торговельне підприємство, при цьому товар відпускається за ціною, вищою 

за суму акцизного збору [3]. 

Враховуючи досвід вітчизняної податкової практики, можна зробити 

висновок про необхідність та напрями подальших досліджень посилення 

протидії навмисному ухиленню від оподаткування та тінізації економіки в 

системі податкового адміністрування. Для цього пропоную таке:  

1. Постійно проводити масово-роз‘яснювальну роботу із платниками 

податків для підвищення податкової свідомості та культури в суспільстві 

шляхом проведення семінарів, лекцій, виступів, обговорень тощо; 

2. Проведення анкетувань. Цей крок потрібен для того, щоб кожен з 

відвідувачів податкових органів міг оперативно висловити свою думку щодо 

роботи відомства; 

3. Створити інформаційну базу підприємств, організацій, закладів і 

громадян України, які ухиляються від сплати податків; 

4. Розміщення в засобах масової інформації, на інформаційних стендах 

органів фіскальної служби та органів місцевої влади, фінансово-банківських 

установах, лікувальних закладах, клубах і будинках культури інформації про 

підприємства - боржників бюджету. 
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Отже, розв‘язавши ці та інші проблемні питання у сфері оподаткування, 

країна буде мати можливість створити сприятливі умови для зменшення 

втрат бюджету, а також зменшення кількості неплатників податків, які 

свідомо ухиляються від свого конституційного обов‘язку. Тобто Україна 

матиме шанс стати серйозним суб‘єктом податкової конкуренції у світовому 

просторі. 
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МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ FATF ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УКРАЇНУ 

 

Загальновідомо, що у світі посилюються виклики та загрози, які мають 

транснаціональний характер: незаконний обіг зброї і наркотиків, торгівля 

людьми, ескалація міжнародного тероризму тощо. Україна як рівноправний 

член світової спільноти не стоїть осторонь боротьби із небезпечними 

явищами, зокрема відмиванням доходів та фінансуванням тероризму. 

Останніми роками співробітництво у цій сфері розвивалось не лише в 

організаціях із широкою компетенцією (ООН, Рада Європи), але й через 

органи, спеціально створені для боротьби з подібними злочинами і для 

встановлення міжнародних стандартів подолання цього зла. 

Питанню міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби зі 

злочинністю значно увагу приділяли такі дослідники як: І. Кієвєц [1],  

О. Буткевич [2], В. Сухонос [3]. 
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Провідною серед органів боротьби із небезпечними явищами, зокрема 

відмиванням доходів та фінансуванням тероризму вважається Група з 

розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), яка 

створена у 1989 році країнами "великої сімки". Ця міжурядова організація 

розробляє, узагальнює та реалізує міжнародний досвід у боротьбі з 

відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. [4] 

У 1990 році FATF прийняла Сорок Рекомендацій, які були переглянуті в 

1996 та 2003 роках. Вони акумулювали кращий світовий досвід у боротьбі з 

легалізацією злочинних доходів і фінансуванням тероризму та визначають 

основні принципи побудови системи запобігання цим явищам. Слід 

зазначити, що відповідні Рекомендації обов'язкові до виконання державами – 

членами FATF і мають рекомендаційний характер для інших держав. На 

сьогодні Рекомендацій FATF дотримуються майже 160 країн світу.[5] 

Не залишилась поза увагою і сфера боротьби з фінансуванням 

тероризму. У 2001 році FATF прийняла вісім спеціальних рекомендацій щодо 

боротьби з фінансуванням тероризму. У 2005 році ці рекомендації були 

доповнені новою, дев'ятою. Стандарти FATF стали основою для 

вдосконалення національного законодавства багатьох країн. До початку 

нового століття Україна не мала належної системи боротьби з відмиванням 

грошей та фінансуванням тероризму, адже тодішня практика лише частково 

відповідала окремим Рекомендаціям FATF. У вересні 2001 року на 

Пленарному засіданні FATF було прийнято рішення про внесення України до 

переліку країн і територій, що не співпрацюють у сфері боротьби з 

відмиванням доходів, здобутих злочинним шляхом – так званого "чорного 

списку". Основною причиною такого рішення була відсутність законодавчої 

бази, необхідної для ефективної протидії відмиванню грошей та 

фінансуванню тероризму, і підрозділу фінансової розвідки, відповідального 

за одержання, аналіз і передачу до компетентних правоохоронних органів 

повідомлень про підозрілі операції та іншої інформації щодо потенційного 

відмивання грошей та фінансування тероризму. [4] 

У "чорному списку" FATF наша країна провела майже два з половиною 

роки: 1 вересня 2001-го чергова сесія цієї шановної організації констатувала, 

що дійових механізмів для боротьби з відмиванням кримінальних грошей в 

Україні немає. А з 20 грудня 2002-го по 14 лютого 2003 року ми стали 

одними з небагатьох, хто потрапив під дію контрзаходів FATF - фінансових 

санкцій. Протягом року після цього удару (швидше, по іміджу, ніж по 

економіці країни) нормалізація відносин із Групою протидії відмиванню 

доходів, одержаних злочинним шляхом, стала одним із пріоритетів для 

керівників держави й політиків. 

У FATF існує такий документ - "Критерії визначення країн і територій, 

що не співробітничають у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних 

злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму". Він містить 25 "негативних" 

критеріїв: якщо країна відповідає їм - це погано, не відповідає - добре. Отож, 

на період планової перевірки України інспекторами FATF 2001 року в нас 

було 17 відповідностей і лише за вісьмома критеріями все було гаразд. До 
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речі, у жовтні 2003 року, відповідно до звіту, наданого нами на 

Стокгольмській сесії FATF, у нас було все нормально вже за 24 критеріями, 

правда, за деякими з позначкою "частково". Україна в основному виконала 

свої зобов'язання по Плану дій щодо стратегічних недоліків, які FATF 

виявила в лютому 2010 року. Україна перебувала в немилості FATF з 2002 по 

2004 рік і ще в 2010 році, але сьогоднішні новини фінансів більш ніж 

райдужні. На пленарному засіданні ФАТФ 27 жовтня 2011 було прийнято 

рішення про зупинку моніторингу Україною та виключення її з так званого 

"чорного списку". Україна нарешті виключена з "чорного" списку ФАТФ 

(Financial Action Task Force) - міжнародної організації по боротьбі з 

відмиванням грошей. [3] 

Цьому рішенню передувала тривала робота уряду, Національного банку 

України і державної служби фінансового моніторингу, які розробили 

законопроекти, які дозволяли привести законодавство України у 

відповідність до вимог FATF. Після прийняття цих законів парламентом 

Верховної ради Україна місія FATF перевіряла ефективність імплементації 

цих законів. Тільки після цього було прийнято відповідне рішення. [4] 

Основним державним органом України в протидії відмиванню доходів 

отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму є Державна 

служба фінансового моніторингу. Основне завдання якої полягає в: 

- участі, в межах компетенції, у реалізації державної політики у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення; 

- збиранні, обробленні та проведенні аналізу (операційного і 

стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають 

фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, 

що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму чи 

фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення; 

- дослідженні методів та фінансових схем легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, з 

урахуванням набутого досвіду компетентних органів іноземних 

держав, фінансових, правоохоронних і контролюючих органів, інших 

державних органів - учасників національної системи з запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення; 

- аналізі ризиків відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення; 

- взаємодії з правоохоронними та розвідувальними органами з питань 

супроводження узагальнених матеріалів. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що діяльність такої міжнародної 

організації як FATF є невід‘ємною складовою у світовій боротьбі проти 

відмивання доходів отриманих злочинним шляхом та фінансування 

тероризму, її внесок є вагомим у розвитку безпеки кожної країни. Вплив 

FATF на нашу країну є, безумовно, лише позитивний, адже стають видимі дії 

уряду України щодо протидії відмиванню доходів отриманих злочинним 

шляхом та протидії тероризму, але це лише початок, країна потребує 

жорсткішого контролю за здійсненням усіх операцій, що пов‘язані з 

великими сумами коштів. Основним джерелом від якого потрібно опиратися 

в даній сфері є Рекомендації FATF, у яких чітко прописано усі вимоги, яких 

слід дотримуватися усім країнам, зокрема і Україні. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

 Розвиток місцевого самоврядування,  як основного елементу 

становлення національного суспільства, неможливий без достатніх 

фінансових ресурсів. Пошук джерел фінансування: територіального 

благоустрію, освіти, медицини на рівні території, особливо актуалізується в 

умовах адміністративно-територіальної реформи в Україні. 

 Значний внесок у виявлення проблем та шляхів вдосконалення 

забезпечення органів місцевого самоврядування зробили такі науковці: М.  

Баймуратов [ 1 ], В. Борденюк [ 2 ], В. Ільяшенко [ 3 ], О. Лазар [ 4 ]. 

 Постійна нестача фінансових ресурсів у органів місцевого 

самоврядування та нестабільність їх дохідної частини стали проблемою 

загальнодержавного рівня. В результаті обмежуються можливості 
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задоволення основних життєвих потреб: доступність освіти, охорона 

здоров‘я, розвиток соціально-економічної сфери, тощо. 

 Реформа децентралізації направлена на зміцнення фінансової бази 

бюджетів громад, для задоволення потреби населення в суспільних благах і 

послугах. Критичне звуження реальної податкової бази через спад обсягів 

виробництва, звільнення підприємств від оподаткування прибутку, 

приховування податків і вивезення вітчизняного капіталу за кордон – основні 

причини зменшення дохідної бази бюджетів усіх рівнів [2, c 443]. Потреби 

місцевого самоврядування не відповідають критеріям фінансової достатності, 

а наявні фінансові ресурси бюджетів місцевого самоврядування не дають 

змоги органам місцевого самоврядування самостійно, без державної 

підтримки, та повноцінно реалізувати повноваження. 

 Місцеві бюджети – це фонди фінансових ресурсів, призначені для 

реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи місцевого 

самоврядування. В Україні існує низка проблем у фінансовому забезпеченні 

органів місцевого самоврядування, зокрема пов‘язаних з: невідповідністю 

між завданнями органів місцевого самоврядування і ресурсами, необхідними 

для їх виконання; невизначеністю критеріїв фінансового вирівнювання та 

розподілу місцевих субвенцій; необґрунтованим обмеженням використання 

позикових капіталів; суттєвим домінуванням трансфертів над власними 

фінансовими ресурсами; обмеженою часткою надходжень від місцевого 

оподаткування  [3, c. 117]. 

 Система формування місцевих бюджетів потребує подальшого 

реформування. Передусім необхідно поставити видатки місцевих бюджетів у 

залежність від доходів на відповідних територіях, створити зацікавленість 

місцевих органів самоврядування і громади у розвитку виробництва й 

підвищенні прибутковості своїх територій, підтримувати економічно відсталі 

регіони. Розвиток системи фінансів не може зводитися до розробки 

принципів формування місцевих бюджетів, він  стосується всієї сукупності 

відносин щодо розподілу й використання фінансових ресурсів, які 

створюються на даній території, перерозподільчих місцевих процесів. 

 Для зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування,  необхідно   

[4, c. 67] : 

   - упорядкувати перелік видатків місцевих бюджетів на виконання 

делегованих та власних повноважень; переглянути систему фінансування 

делегованих повноважень шляхом розробки державних соціальних 

стандартів та нормативів по кожному із повноважень, оновлення фінансових 

нормативів бюджетної забезпеченості по кожній галузі бюджетної сфери з 

урахуванням соціально-економічної ситуації та наявної мережі бюджетних 

установ; 

    - підвищити фінансову спроможність місцевого самоврядування шляхом 

внесення змін до бюджетного та податкового законодавства в частині 

закріплення за місцевими бюджетами додаткових дохідних джерел та 

підвищення ефективності місцевих податків та зборів; 
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 Таким чином, подолання проблеми фінансового забезпечення місцевого 

самоврядування можливе за умови чіткого розподілу доходів між ланками 

бюджетної системи, раціонального використання природних, людських та 

фінансових ресурсів регіону, ефективного розвитку комунікацій та 

інфраструктури території регіону. Вирішення проблеми фінансового 

забезпечення місцевого самоврядування надасть можливість місцевим 

органам влади впливати на соціально-економічний розвиток території, та 

створювати сприятливі умови для сталого розвитку територіальних громад. 
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ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ: 

АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Фінансування закладів соціальної сфери – це одна з найбільш 

досліджуваних у сучасній економіці проблем. Нормативно-правова й 

економічна база галузі культури і мистецтва затверджена на законодавчому 

рівні в Україні й покликана забезпечити належну фінансову організацію й 

функціонування культурно-мистецьких закладів. Одночасно з цим, сьогодні 

фінансування є на досить низькому рівні та має низку недоліків. 

Основна мета фінансування в Україні закладів культури та мистецтва 

полягає у створенні всіх необхідних умов для духовного становлення 

особистості й творчої самореалізації кожного громадянина. Порядок 

створення і використання коштів державних та місцевих фондів розвитку 

культури визначається відповідними  положеннями [1]. 

Культурний розвиток країни – досить складний процес. І незважаючи на 

те, що з кожним роком фінансування сфери культури і мистецтва зростає, 

маємо ряд проблем, котрі потребують негайного вирішення. Відсутність 

чітких державних кроків з відродження української культури призвела до 

помітного занепаду суспільної моралі, втрати моральних цінностей, зміни  

світогляду. 
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Через брак державних коштів закриваються музеї, мистецькі центри, 

книгарні та театри, приміщення яких потім незаконно приватизуються. Тому 

зростає загроза втрати культурної спадщини, розриву єдиного культурно-

інформаційного простору, обмеження участі України у світовому 

культурному обміні та інших негативних тенденцій.  

Недостатнє фінансування культури пов‘язане зі зменшенням кількості 

соціокультурних об‘єктів (рис. 1). Зокрема, що проектом закону про 

Державний бюджет України на 2018 рік [2] знову зберігається норма про 

фінансування культурно-мистецьких програм і проектів в межах наявних 

ресурсів місцевих бюджетів. Для закладів, підприємств, організацій культури 

це означає продовження їхньої ліквідації. Варто зазначити, що кількість 

соціокультурних об‘єктів в Україні зменшується регулярно. Так, з 2015 року 

по 2017 рік соціокультурних об‘єктів зменшилось на 20%. Надавалися 

постанови щодо заборон на згортання мережі об‘єктів культури, однак, ці 

норми законодавства ігнорувалися органами місцевого самоврядування, які 

приймали рішення про закриття і перепрофілювання таких об‘єктів. 

За даними Державної казначейської служби України [3] в загальній 

структурі видатків державного бюджету України за 2017 рік на фінансування 

закладів культури та мистецтва було виділено 7898066574,98 млн. грн., що у 

відсотковому вираженні становить 10% (рис. 2). 

 
 

Рисунок 1 – Динаміка видатків на фінансування закладів культури і 

мистецтва України за період 2012-2017 рр., грн 

 

Державне регулювання фінансово-економічної діяльності культурних 

закладів має свою специфіку. Сьогодні підтримка розвитку галузі культури і 

мистецтва з боку держави відбувається переважно за залишковим 

принципом, тому більшість установ часто втрачають джерела фінансування 

взагалі. Водночас, доля галузі, її подальший розвиток залежить не лише від 

нарощування фінансування з державного бюджету, а й від удосконалення 

існуючих та створення нових засобів і механізмів фінансового забезпечення, 

серед яких самофінансуванню належить важлива роль [4]. 
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Рисунок 2 – Структура видатків державного бюджету України  

за 2017 рік, млн. грн. 

 

Удосконалена нормативно-правова база, наявність необхідної 

управлінської структури, пристосованої до нових внутрішніх і зовнішніх 

умов – має стати гарантом економічно-фінансової діяльності культурної 

галузі  не допустити розпаду наявної мережі закладів культури і мистецтва. 
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 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ 

 

Залучення інвестицій у національну економіку України неможливе без 

розробки науково обґрунтованого інструментарію оцінки ефективності їх 

вкладення. Для уникнення помилок в процесі здійснення інвестиційної 

діяльності та прийнятті необґрунтованих інвестиційних рішень необхідно 

виявити усі помилки та проблеми, які можуть виникнути під час оцінювання 

інвестиційних рішень. 

Система оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів 

досить добре розроблена як в теоретичному, так і методологічному аспектах. 

Проблеми аналізу ефективності інвестиційних рішень висвітлюються у 

працях таких вчених як : І. Губенко, О. О. Зеленіна, М. В. Кангро,  

Д. Ю. Мамотенко, П. Орлов, Т. О. Прокопенко, О. О. Ромашкін,  

Ю. Б. Скорнякова, та інші. Але в науковій літературі практично відсутній 

комплексний підхід до її вирішення, чим обумовлюється актуальність 

обраної теми дослідження. 

В інвестиційному менеджменті під ефективністю інвестиційних рішень 

розуміють категорію, що відображає відповідність результатів проекту цілям 

та інтересам його учасників. До неї належить економічна ефективність, 

фінансові можливості повернення коштів, маркетингова, технологічна 

ефективність, результативність роботи кадрових ресурсів тощо. Таким 

чином, визначення ефективності проектних рішень – один із основних етапів 

аналізу  та розробки проекту, на основі якого приймаються рішення про 

реалізацію або відхилення інвестиційного проекту [3, с. 67]. 

Найбільш вживаними показниками ефективності інвестиційних рішень є 

чиста теперішня вартість, коефіцієнт вигоди-витрати, норма дохідності, 

період окупності та індекс прибутковості (табл.1). 
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Таблиця 1 – Основні показники ефективності інвестиційного 

проекту [2, с. 209-215]. 

 

 Назва показника            Сутність    Переваги та недоліки 

Чиста 

теперішня 

вартість (NPV) 

 

Дає змогу отримати абсолютну 

величину ефекту від реалізації 

проекту 

 

Враховується вартість грошей у 

часі, але достатньо велике за 

обсягом значення NPV не завжди 

відповідає економічно 

доцільному варіанту 

капіталовкладень 

Коефіцієнт  вигод 

і витрат (B/C) 

 

Використовується для 

демонстрації того, наскільки 

можливе збільшення витрат без 

перетворення проекту на 

економічно непривабливий 

Швидке з‘ясування значень для 

оцінки впливу на результати 

проекту рівнів ризиків та 

непевностей, але не показує 

фактичну величину чистих вигід 

Норма дохідності 

(IRR) 

 

Показує верхню межу  

припустимого рівня  дисконтної 

ставки, перевищення якої 

робить проект збитковим 

 

Об‘єктивність, незалежність від 

масштабів проекту, але 

виникають додаткові складності 

при виборі найбільш доцільного 

інвестиційного проекту, якщо 

критерій IRR приймає декілька 

різних значень 

Період окупності 

(PP) 

Дає змогу визначити, який 

проміжок часу необхідний для 

того, щоб відшкодувати 

початкові інвестиції 

Зручний для використання в 

фірмах, з невеликим грошовим 

обігом, але не враховує грошові 

потоки, які перебувають за 

межами періоду окупності 

вкладень 

Рентабельність 

інвестицій (PI) 

 

Відображає рівень дохідності 

проекту, у розрахунку на одну 

грошову одиницю інвестицій 

Дозволяє порівняти інвестиційні 

витрати з ефектом від їх 

використання, але не здатен 

врахувати фактор масштабності 

інвестиційних проектів 
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Розглянувши та проаналізувавши сутність, переваги та недоліки 

найбільш використовуваних методів оцінювання ефективності інвес- 

тиційних проектів, можна виділити наступні типові помилки, що можуть 

виникати при розрахунку  показників ефективності: 

- необґрунтовано завищуються ціни і попит на вироблену продукцію 

(ці показники вважаються легко регульованими і, як правило, часто 

змінюються з метою досягнення прийнятного рівня беззбитковості); 

- не приймаються в розрахунок сезонні коливання продажів, затримки 

платежів і інфляція; 

- розробники проекту часом забувають про первісну та подальшу потребу 

в оборотному капіталі; 

- при визначенні величини інвестиційних витрат замість показника 

чистого оборотного капіталу використовується  величина  потреби в 

оборотних коштах (не враховуються короткострокові зобов‘язання); 

- при розрахунку дисконтних показників економічно невірно 

використовується величина процентних платежів (присутній подвійний 

рахунок); 

- дається нереалістична оцінка орендним платежам за основні фонди 

та земельні ділянки (як правило, істотно занижена порівняно із 

середньоринковим рівнем плати за користування аналогічними 

об‘єктами); 

- штучно збільшуються кількість робочих днів у році і коефіцієнт 

змінності роботи устаткування; 

- мається непокритий власними чи позиковими коштами дефіцит 

готівки в окремі періоди, що не проявляється в річному плані грошових 

потоків (для виявлення нестачі коштів необхідно по першому році 

помісячно розраховувати план грошових потоків); 

- методично неправильно відбувається розрахунок необхідної 

рентабельності (занижується величина проектної дисконтної ставки); 

- план фінансування проекту складається без прив‘язки до 

бухгалтерської звітності (немає погодження з окремими статтями балансу 

та інших форм звітності); 

- завищується ліквідаційна вартість проекту; 

- термін реалізації капіталовкладень не відповідає життєвим циклам 

розвитку продукту на даному ринку  

- відсутнє календарне планування (не складаються графіки 

будівництва, установки, доставки та технічного доведення обладнання, 

графіки погашення кредитів і виплати процентних платежів) [1, с. 71].     

Таким чином, визначення ефективності інвестиційних рішень є                

найважливішим і найскладнішим аспектом інвестиційного менеджменту. Від 

того, наскільки є об'єктивною та всебічною дана оцінка, залежить термін 

повернення інвестованих коштів. В свою чергу, об'єктивність і всебічність 



313 

забезпечують сучасні методи здійснення оцінки ефективності інвестиційних 

проектів. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці системи 

показників ефективності інвестиційних проектів, які б відповідали 

необхідним вимогам. 
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СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ДЛЯ 

ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Прогресивні зрушення регіонального розвитку та забезпечення сталого 

соціально-економічного поступу держави зумовлюють необхідність 

активізації інвестиційної діяльності. Інвестиційний клімат регіону 

обумовлюється сукупністю об‘єктивних економічних, соціальних та 

природно-географічних властивостей та умов, що мають важливе значення 

для залучення інвестицій. Наявність значного потенціалу Вінницької області, 

(природні ресурси, економічний та інноваційний потенціал) дозволяє 

розглядати регіон як об‘єкт для залучення вітчизняних і зарубіжних 

інвестицій. Це обумовлює актуальність обраної теми. 

Практичні аспекти покращення інвестиційного клімату досліджуються у 

працях вітчизняних науковців та практиків, зокрема, М. П. Бутка, 

З. В. Герасимчук, В. В. Гришка, В. П. Дубіщева, В. С. Жученка, 

М. Х. Корецького, В. О. Онищенка, В. І. Пили, О. Ю. Поліщук, В. В. Руденко, 

О. П. Сологуб, Л. І. Яковенко та інших. Разом із тим актуальним вбачається 

дослідження інвестиційного клімату Вінницької області. 

Вінницький регіон – розвинений промислово-аграрний, науково- 

виробничий, культурно-освітній центр України та Поділля, де створені умови 

для якісного рівня життя громади, шляхом інноваційного розвитку 

економічного потенціалу і створення позитивного інвестиційного клімату. 
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За січень-вересень 2017 р. у розвиток економіки області підприємствами 

та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 7771,5 

млн.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку капітальних інвестицій 

(65,6% загального обсягу) становили власні кошти підприємств та 

організацій. Інвестицій за рахунок коштів іноземних інвесторів становили 

5,3% від загального обсягу. Частка інвестицій освоєних за рахунок кредитів 

банків та інших позик досягла 2,7%, у той же час кошти, виділені з 

державного бюджету, склали 1,3% у загальному обсязі капіталовкладень 

(таблиця 1). 

Аналіз інвестицій в основний капітал Вінницької області свідчить, що в 

основному джерелами фінансування в цьому регіоні є власні кошти 

підприємств та організацій, коштів населення на індивідуальне житлове 

будівництво, кошти місцевих бюджетів та кредитів банків та інших позик.  

Кредити банків та інших фінансових установ мають низку переваг, 

порівняно з іншими позиковими інструментами: гнучка схема фінансування, 

можливість виграшу на різниці відсоткових ставок, відсутність витрат, 

пов‘язаних з реєстрацією і розміщенням цінних паперів. Недоліками 

кредитного фінансування є потреба в забезпеченні, наявність ліміту 

кредитування та можливі високі відсоткові ставки. 

 

Таблиця 1 – Капітальні інвестицій за джерелами фінансування 

за січень-вересень 2017 року  
 Освоєно (використано) капітальних  

інвестицій 

тис.грн у % до загального обсягу 

Усього 7771556 100 

у тому числі за рахунок:   

коштів державного бюджету 104439 1,3 

коштів місцевих бюджетів 611265 7,9 

власних коштів підприємств та організацій 5135735 66,1 

кредитів банків та інших позик 212552 2,7 

коштів іноземних інвесторів 410740 5,3 

коштів населення на будівництво житла 1204685 15,5 

інших джерел фінансування 92140 1,2 

* Джерело: [3] 
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Найбільшими промисловими підприємствами області з іноземними 

інвестиціями є такі як: Компанія «Nemiroff» – лідер українського горілчаного 

ринку; ТОВ «Барлінек Україна» (з участю польських інвестицій) – основним 

продуктом компанії є трьох пластинчата барлінецька дошка , з найкращих 

видів деревини європейських та екзотичних порід (реалізується в 30 країнах 

світу); ЗАТ «Пфанер Бар» (німецький капітал) – створене з метою організації 

переробки сільськогосподарської продукції та розливу натуральних; ТОВ 

«Люстдорф» – компанія є виробником широкого асортименту молочних 

продуктів; ТОВ «Аграна Фрут Україна» (присутні інвестиції австрійського 

походження) – основними напрямками діяльності підприємства є 

виробництво концентрованих фруктових та овочевих соків, виробництво 

пюре, виробництво фруктових наповнювачів до йогуртів; ВАТ «Вінницька 

кондитерська фабрика» – торгівельна марка «Roshen» (Інвестиції концерну 

«Укрпромінвест» та іноземні інвестиції різного походження) - вид діяльності: 

випуск цукерок, шоколаду, тортів [4]. 

В сучасних умовах Вінницька область знаходиться перед другою 

хвилею залучення потужних інвестиційних вкладень, що зумовлює 

серйозність вимог до інвесторів, адже від цього залежатиме формування 

промислового потенціалу в районах. На рівні територій необхідно 

забезпечити власне промислове виробництво, що дозволить перетворити 

регіони з сировинних додатків у самодостатні економічні одиниці. 

Отже, до потенційних можливостей залучення іноземних інвестицій до 

Вінницької області належать природні ресурси, найбільшим з яких є 

високоякісні орні землі, економічний, виробничий та туристично-

рекреаційний потенціал, інфраструктура, яка забезпечує доволі зручну 

доступність до регіону.  

Водночас для області характерна наявність негативних тенденцій, 

пов‘язаних з економічним спадом, а також структурні проблеми, зумовлені 

переважно моносекторальною, сильно залежною від сільського господарства, 

економікою, що обумовлює необхідність активізації інвестиційної діяльності, 

покращення можливостей для працевлаштування, підтримки малого й 

середнього бізнесу.  

Низький рівень інвестування за наявності значного інвестиційного 

потенціалу вимагає особливої уваги як до присутніх у регіоні, так і до 

залучення нових прямих іноземних інвестицій і супроводу інвесторів. 

Доцільно спрямувати зусилля на розвиток логістичних та сервісних 

потужностей для обслуговування перевезень, передусім вантажних, 

враховуючи вигідне географічне становище області. Окрім цього,  доцільною 

є  розробка цілісної маркетингової стратегії, маркетинг-планів, підвищення 

якості промоційних продуктів та розширення діапазону участі в 

маркетингових заходах для регіону, формування його позитивного іміджу.  

Крім того необхідно підвищити рівень забезпечення законних прав та 

інтересів інвесторів, викорінити корупційні прояви, з якими все ще 

стикаються суб‘єкти господарювання, підвищити якість роботи дозвільних 

органів.  
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ 

 

На сучасному етапі розвитку світових валютних відносин пріоритетним 

є забезпечення достатності та якості формування валютних резервів країни. 

Міжнародна ліквідність як комплекс джерел кредитування та фінансування 

всесвітнього грошового обороту, який залежить від достатності міжнародних 

резервних коштів у глобальній системі валют, забезпечує стабільне 

функціонування країни, а головне – стабільність та прогнозованість валютно-

курсової політики країни. В умовах нестабільності глобального та 

інтегрованого світового економічного простору виникає потреба у 

забезпеченні наявності доступних та достатніх фінансових ресурсів задля 

згладжування фінансових та валютних кризових станів національних 

економік. Особливої значущості набувають міжнародні фінансові організації, 

що надають фінансування та забезпечують вкладення коштів у різні проекти. 

У таких умовах актуалізується питання формування міжнародної валютної 

ліквідності шляхом фінансування міжнародними фінансовими організаціями 

держав, які потребують інвестицій та позик.  

Дослідженням питання впливу міжнародних кредитів на зміну основних 

показників розвитку економіки присвячена велика кількість робіт провідних 

зарубіжних науковців - Г. Винтер, С. Гатті, Е. Їєскомб, П. Невитт, А. Файт та 

інші. Значний внесок у дослідження цієї проблеми зробили українські вчені 

О.І. Барановський, Т.Д. Косова, А.Я. Кузнєцова, О.О. Лапко, Т.В. Майорова, 

А.А. Пересада, М. Туган-Барановський.  

Метою даного дослiдження є обґрунтування особливостей мiжнародного 

кредитування, зокрема МВФ. 

Міжнародний банк реконструкції і розвитку, який частіше називають 

Світовим Банком, був заснований в липні 1944 р. на валютно - фінансовій 

конференції в Бреттон - Вудсі (США) і почав свою діяльність в червні 1946 р. 

Світовий банк (World Bank) має такі організації філії - Міжнародну асоціацію 

розвитку (МАР), Міжнародну фінансову корпорацію (МФК) і Багатостороннє 
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агентство з гарантування інвестицій (БАГІ). Світовий банк, МФК і БАГІ іноді 

фігурують під загальною назвою Група Світового банку (World Bank Group). 

Спільна мета цих фінансових інститутів: надання допомоги в реконструкції і 

розвитку економіки країн-членів шляхом заохочення капіталовкладень на 

виробничі цілі; заохочення приватних та іноземних інвестицій за допомогою 

надання гарантій або участі в позиках та інвестиціях приватних кредиторів; 

сприяння перспективному збалансованому зростанню міжнародної торгівлі і 

підтримка рівноваги платіжних балансів шляхом інвестування в розвиток 

виробничих ресурсів. Учасниками МБРР є 188 держав [3]. Країни, що 

подають заявку на вступ в МБРР, повинні бути членами Міжнародного 

валютного фонду (МВФ). 

Найважливішу роль у сприянні міжнародного валютно-фінансового 

співробітництва, підтриманні рівноваги платіжних балансів країн-членів, 

регулюванні курсів валют, наданні кредитів країнам-членам та гарантування 

приватних позик за кордоном відіграє міжнародний валютний фонд – це 

мiжнародна наднацiональна валютно-кредитна органiзацiя, що має статус 

спецiалiзованої представницької установи Органiзацiї Об‘єднаних Нацiй. 

Метою створення МВФ було сприяння мiжнародному валютному 

спiвробiтництву та стабiлiзацiї валют, запровадження багатосторонньої 

системи платежiв i розрахункiв, пiдтриманню рiвноваги платiжних балансiв 

країн-членiв Фонду, надання короткострокових кредитiв країнам-членам 

Фонду для покриття тимчасового дефiциту їх платiжних балансiв [2, с. 280]. 

Вивчення процесу кредитування дозволяє видiлити, що основними 

механiзмами кредитування в МВФ є: 

 1. Резервна частка. Перша порцiя iноземної валюти, яку країна-член 

може отримати в МВФ у межах 25 % квоти, називалася до ямайської угоди 

―золотою‖, з 1978 р. – резервною часткою (Reserve Tranche).  

2. Кредитнi частки. Засоби в iноземнiй валютi, якi країна-член може 

отримати понад розмiр резервної частки (у випадку її повного ви- користання 

авуари МВФ у валютi країни досягають 100 %), подiляються на чотири 

кредитнi частки, або (Credit Tranches), якi становлять по 25 % квоти.  

3. Домовленостi про резервнi кредити стенд-бай (Stand-by Arrangements) 

(з 1952 р.) забезпечують країнi-члену гарантiю того, що в межах визначеної 

суми i протягом термiну дiї угоди вона може за умови дотримання 

обумовлених в угодi умов безперешкодно отримувати вiд МВФ iноземну 

валюту в обмiн на нацiональну. 

 4. Механiзм розширеного кредитування (Extended Fund Facility) (з 1974 

р.) доповнив резервну i кредитнi частки. Вiн призначений для надання 

кредитiв на бiльш тривалий перiод i в бiльших розмiрах стосовно квот, нiж у 

рамках звичайних кредитних часток [1, с. 7].  

Нажаль, для погашення заборгованості перед МВФ, Україна вимушена 

брати нові кредити у досить великих розмірах, у зв‘язку з чим фінансовий 

борг країни стане нагадувати фінансову піраміду. Україна через надмірні 

зовнішні запозичення перетворюється на державу, яка сидить на «кредитній 

голці». Окрім того, за рахунок залучення зовнішніх коштів економіка 
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розвиватись не буде та досягти за короткий чотирьохрічний термін 

структурних реформ неможливо. Держава не може сподіватись на одночасне 

вирівнювання платіжного балансу через фінансову позику, стійкого 

економічного зростання можна досягли лише з позитивним 

зовнішньоторговельним сальдо та міцним вітчизняним виробництвом. 

Таким чином, шляхом надання позик та кредитів міжнародні фінансові 

організації виконують свою основну роль – переливання капіталу з метою 

забезпечення міжнародної валютної ліквідності. Безліч упроваджених 

проектів у різних сферах сприяють не лише розширенню обсягів 

виробництва в країнах, а й забезпечують економічне зростання цих країн. 

Крім того, забезпечується стабільність купівельної спроможності громадян та 

валютного курсу національних грошових одиниць. 

Удосконалення та зміцнення співробітництва між Україною і 

міжнародними фінансовими установами має бути важливим компонентом 

економічної політики країни. Незважаючи на відмінності в суті, інстру- 

ментах своєї діяльності та можливих впливах на процес трансформації 

постсоціалістичних економік, усі міжнародні фінансові та валютно-кредитні 

інститути спроможні сприяти посиленню макроекономічної ста- більності, 

запобіганню фінансовим та структурним кризам, реалізації структурної 

перебудови та ринковій трансформації перехідних економік. 
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Поширення в Україні такого соціально-економічного явища як тіньова 

економіка впливає на усі сторони життя суспільства. Зростання обсягів 

ресурсів, які обертаються та залучені в цій сфері, призводять до підвищення 

рівня неконтрольованого державою сектора економіки та становлять суттєві 

перешкоди у забезпеченні стійкого відтворювального розвитку економіки. 

Неконтрольований вплив зазначеної сфери відповідним чином змінює 
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структуру інвестицій в підприємства, що в свою чергу і визначає їх напрямок 

розвитку, безпечність діяльності та місця осідання прибутку.  

Досить значний внесок у дослідження проблем функціонування 

«тіньової» економіки зробили багато  вітчизняних та зарубіжних учених, 

зокрема: П. Годме, Д. Кассел, Ю. Латов, К. Монтенегро, В. Шефер, Ф. 

Шнайдер,  В.І. Антипов, З.С. Варналій, А.І. Гуров, К. Коттке, Ш. Шнайдер. 

Метою дослідження є обгрунтування основних аспектів функціонування 

тіньової економіки. 

Тіньова економіка – це складне соціально-економічне явище, що є 

сукупністю неконтрольованих і нерегульованих як протиправних, так і 

законних, але аморальних економічних відносин між суб‘єктами економічної 

діяльності з приводу отримання прибутку шляхом приховування доходів й 

ухилення від сплати податків. Тіньова економіка має три складові: 

неформальну, приховану і підпільну (кримінальну) економіку. Неформальну 

економіку утворюють нерегламентовані виробництво товарів і надання 

послуг; прихована економіка – це легальне виробництво та продаж 

необлікованих товарів і послуг; підпільна (кримінальна) економіка – 

заборонені види діяльності (корупція, торгівля наркотиками )  [2, с. 56].  

Суб‘єкти тіньової економічної діяльності – це суб‘єкти (підприємці), що 

прагнуть до максимізації вигоди. Відмінність між суб‘єктами легальної та 

тіньової економічної діяльності полягає в ступені вірогідності бути 

покараними за девіантну поведінку.  

До сфер тіньової економічної діяльності може належати вся легальна 

економічна діяльність. Водночас найвищий рівень тіньової економічної 

діяльності притаманний для:  

– виробничої та розподільної діяльності, зокрема продуктивного 

капіталу;  

– інвестиційної діяльності;  

– банківської, біржової, страхової діяльності;  

– ресурсовидобувної та ресурсорозподільної діяльності;  

– сфери надання послуг (в освітній діяльності, медицині тощо);  

– будь-якої посередницької діяльності. 

Тіньовий сектор існує в усіх країнах з ринковою економікою. Він 

достатньо різноманітний, важко піддається узагальненню і порівнянню. 

Тіньова економіка в Україні – результат системної кризи економіки, що 

виникла через невідповідність методів здійснення ринкових перетворень. 

Поширення тіньової економіки в Україні відбулося на базі руйнації діючих 

розподільних відносин і побудови нових, які істотно порушили усталений 

баланс інтересів суб‘єктів економіки, паритетність розвитку окремих її сфер, 

мотивацію ефективного господарювання. 

В умовах нестабільності економіки, наявності в країні нецивілізованої 

задушливої податкової системи багато підприємців знаходяться під гнітом 

податкового пресу і митних зборів, змушені приховувати частину своїх 

доходів, щоб якось виживати у важкій економічній ситуації і зберегти хоча б 

частково, можливість для подальшого розвитку виробництва. Появі, а потім і 
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розширенню тіньової економіки сприяє і недосконалість законодавчої бази, 

потік в економіку кримінальних елементів, представників кримінального 

світу, корумпованість значної частини бюрократії і багато іншого [1, с. 88].  

Виділяють монетарні та немонетарні чинники, які пояснюють 

виникнення та поширення тіньової економіки: недосконала податкова 

система і нерівномірність податкового навантаження; низький рівень 

заробітної плати в державному секторі економіки; непрозорі приватизаційні 

процеси; формування монопольних структур та фіктивні банкрутства; 

нерозвинутий фінансовий ринок; втручання владних структур усіх рівнів у 

діяльність суб‘єктів господарювання; корупція в органах державної влади та 

місцевого самоврядування. Розростання тіньового сектору та збільшення 

його масштабів прямо залежить від загального стану економіки, життєвого 

рівня населення та обмежень з боку держави. Поза банками обертається 

понад 160 млрд. грн., 8-10 млрд. дол. США щорічних надходжень від 

заробітчан, 8-12 млрд. дол. США тіньових обігових коштів. За різними 

експертними оцінками, в останні десять років з України вивезено від 20 до 

50 млрд. доларів США, що здебільшого осіли в офшорних зонах і стали 

кредитними ресурсами економік сусідніх країн. Це ще один бюджет країни. 

Зважаючи на високий рівень тінізації економіки України та на вкрай низьку 

ефективність державних заходів щодо детінізації, одним із головних завдань 

є формування умов для переходу у правове середовище суб‘єктів 

економічної діяльності. Для цього необхідно:  

а) усунути можливості зміцнення корумпованого капіталу та його 

зрощення з державною бюрократією і корупцією;  

б) надійно захистити права власності;  

в) побудувати податкову систему, яка активно сприяла б легалізації 

економіки, виходу її з тіні [3, с. 43]. 

Необхідно  розробити  комплекс заходів щодо вдосконалення контролю 

за грошовими потоками, фінансової підтримки реального сектору, 

забезпечення фінансової стабілізації економіки без помилкового 

ототожнення її з досягненням певного рівня інфляції. Національний банк 

повинен переорієнтуватися на емісію гривні для проведення рефінансування 

і відійти від практики емісії гривні через викуп іноземної валюти на 

міжбанківському валютному ринку. Національному банку України доцільно 

використовувати при здійсненні емісії операції з цінними паперами на 

відкритому ринку та операції рефінансування. Необхідно проводити політику 

монетарного суверенітету, для цього слід розширити використання гривні 

при здійсненні поточних торговельних та неторговельних операцій. 

Забезпечити суттєве зниження рівня тінізації української економіки можна 

також через легалізацію (амністію) тіньових капіталів [2, с. 89]. 

Наслідки присутності іноземного капіталу у вітчизняній банківській 

системі є неоднозначними, оскільки мають як позитивні, так і негативні 

моменти. Це вимагає посилення державного контролю та регулювання 

процесу входження і діяльності іноземного капіталу в український 

банківський сектор. Раціональна стратегія державного управління 
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зазначеними процесами полягає в тому, щоб максимально інтегрувати 

іноземні банки в українську економіку, орієнтуючи її на досягнення 

пріоритетів національної соціально-економічної політики. У зв‘язку з цим 

основним завданням регулювання присутності іноземних банків має стати: 

визначення норм присутності іноземного капіталу, обмеження доступу 

банків з рейтингом, нижчим за спекулятивний, оптимізація використання їх 

ресурсів, перенесення акцентів з адміністративних важелів стримування 

експансії іноземного банківського капіталу на зміцнення 

конкурентоспроможності українських банків. При регулюванні присутності 

іноземного капіталу важливо дотримуватись принципу захисту вітчизняного 

банківського капіталу та створення сприятливих умов для його розвитку. 

Таким чином, під тіньовою економікою слід розуміти економічну 

діяльність, яка пов‘язана з незаконним привласненням особою або групою 

осіб частини створеної вартості або частки майна через різного роду 

викривлення об‘єктивної інформації про рух грошових коштів та 

матеріальних цінностей, спотворення даних первинного обліку для 

заплутування джерел походження доходів, а також через реалізацію методом 

лобіювання відповідних законодавчих норм і нормативів. Тобто це 

неконтрольоване суспільствам виробництво, розподіл, обмін і споживання 

товарно-матеріальних цінностей. Економічна діяльність в тіньовому секторі 

здійснюється поза законом, що унеможливлює стабільний розвиток 

суспільства та набуває особливої актуальності у зв‘язку з формуванням 

державної незалежності України.  
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ОПОДАТКУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УКРАЇНІ 

 

Наповнення доходної частини бюджету держави є основною метою 

державної політики у сфері податків. Обсяги фінансування видатків місцевих 

бюджетів повністю залежать від ефективності діяльності органів місцевого 

самоврядування щодо залучення коштів до їх доходної частини. Зміцнення 

фінансової основи місцевого самоврядування є одним з найголовніших 

завдань на шляху до перетворення місцевих бюджетів у ефективний 
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інструмент соціально-економічного розвитку територій. Упродовж останніх 

років зменшується частка доходів місцевих бюджетів і водночас 

збільшується кількість місцевих проблем, які потребують негайного 

вирішення, на які не передбачено ні яких коштів крім власних доходів 

місцевих бюджетів. 

Теорія та практика місцевого оподаткування перебувала й перебуває у 

сфері наукових інтересів багатьох вітчизняних економістів. При цьому в 

рамках визначеного об‘єкту дослідження Амбрик Л., Валігура В., Іванова О., 

Крисоватий А., Опарін В., Соколовська А., Волохова М., Кириленко О., 

Кузькін Є., Лободіна З., Лопушняк Г., Луніна І., Серебрянська Д., 

Серебрянський Д., розставляли критичні акценти щодо місцевого 

оподаткування в Україні, аналізуючи досягнутий рівень фінансового 

забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні та за кордоном, у 

тому числі за рахунок використання власної дохідної бази. 

Як від‘ємна економічна категорія доходи місцевих бюджетів 

відображають сферу економічних відносин суспільства, яка пов‘язана з 

формуванням, розподіленням та використанням фінансових ресурсів і 

використовуються місцевими органами влади для забезпечення поточних та 

перспективних задач розвитку регіонів. 

До прийняття Податкового кодексу роль місцевого самоврядування у 

податковій системі України була незначною, адже частка місцевих податків і 

зборів у доходах місцевих бюджетів дорівнювала 1-3% [1]. Податковий 

кодекс України діаметрально змінив підхід до функціонування вітчизняної 

системи місцевого оподаткування шляхом скасування більшості місцевих 

податків і зборів та запровадження альтернативного джерела наповнення 

місцевих бюджетів – податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки. 

Згідно статті 10 Податкового кодексу України до місцевих податків 

належать: податок на майно; єдиний податок; до місцевих зборів належать: 

збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір [1]. 

Протягом 2015-2017 років частка місцевих податків і зборів у доходах 

місцевих бюджетів становила 25,7%, 27,1% та 28% відповідно. Найбільшу 

питому вагу у структурі місцевих податків і зборів займають надходження 

від плати за землю (55%) та єдиного податку (понад 40%). Крім спільних 

щодо всіх груп доходів місцевих бюджетів, на динаміку фактичних 

показників надходження місцевих податків і зборів впливають і специфічні 

фактори. Результативність місцевого оподаткування об‘єктивно є наслідком 

дії законодавчо встановлених і застосовуваних механізмів тих чи інших 

податків і зборів, а також визначається їх сприйнятливістю зовнішнім 

середовищем, платниками податків, які схильні чи навпаки уникають 

виконання власних податкових зобов‘язань у повному обсязі (табл.1). 
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Таблиця 1–Структура надходжень місцевих податків і зборів  

у 2015-2017 рр., % 

 
Показники 2015 2016 2017 

Місцеві податки та збори, всього, у т.ч.: 100,00 100,00 100,00 

податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

2,8 3,4 3,6 

транспортний податок 1,6 0,6 0,5 

єдиний податок 40,5 40,6 40,3 

туристичний збір 0,22 0,13 0,14 

збір за місця для паркування транспортних 

засобів 

0,13 0,16 0,15 

плата за землю 54,8 55,2 55,3 

 

Як видно з таблиці 1, найбільшу частку в структурі надходжень 

податків і зборів до місцевих бюджетів у 2017 році займає плата за землю – 

55,3%, на другому місці – єдиний податок – 40,3%. В цілому високий рівень 

виконання планових показників зі сплати єдиного податку вказує на 

наявність внутрішніх резервів для розвитку спрощеної системи 

оподаткування доходів малого бізнесу в Україні. Застосування відносних 

ставок єдиного податку для платників І, II та ІІI груп, відповідно, відсутність 

зв‘язку між фінансовими результатами їх діяльності та розміром сплаченого 

податку забезпечує місцеві бюджети доходами, ризик недоотримання яких 

надзвичайно низький. Це дозволяє розглядати єдиний податок як стабільне та 

прогнозоване джерело податкових надходжень місцевих бюджетів.  

Надвагоме зростання надходжень від майнового оподаткування в 2015 р. 

зумовлене розширенням кола його суб‘єктів і об‘єктів за рахунок 

комплексності податку на майно, включення до його складу плати за землю й 

транспортного податку. Загалом же набуття платою за землю статусу 

місцевого податку потребує законодавчої фіксації права органів місцевого 

самоврядування самостійно визначати повний перелік пільг і розмірів ставок 

цього платежу [2, с. 64-69]. 

Аналогічно платі за землю, інформативною є структура надходжень 

податку на нерухомість за його платниками, яка відображає сучасний рівень 

приховування реальними власниками – громадянами фактів володіння ним. 

У структурі надходжень від податку на майно у 2016 р. 0,6% (у 2015 р. – 

1,6%) припало на транспортний податок. Загальновідомо, що його 

попередником був збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 

загальнодержавний податковий платіж.  
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На противагу збору за місця для паркування транспортних засобів, стан 

формування надходжень від туристичного збору в цілому слід вважати 

задовільним. Зокрема доцільним є застосування податкової ставки за один 

день проживання (ночівлі), що запобігатиме ухиленню суб‘єктів 

господарювання, які надають послуги з тимчасового проживання (ночівлі), 

від перерахування всієї суми туристичного збору до місцевих бюджетів 

шляхом заниження вартості надання послуг із тимчасового проживання [4, с. 

34-47]. Проте загалом у механізм справляння туристичного збору не 

закладено вагомих фіскальних резервів. Адже сфера його застосування 

об‘єктивно обмежена містами та сільськими територіями, де надаються 

послуги з «зеленого» туризму. Зазначене відображає системний недолік 

місцевого оподаткування в Україні: чинний перелік місцевих податків і 

зборів не дозволяє врахувати особливості й потенціал соціально- 

економічного розвитку окремих територій і, відповідно, сприяти 

забезпеченню їх фінансової самодостатності [3, с. 123-135]. 

Впродовж минулих років в Україні тривав розвиток підсистеми 

місцевого оподаткування. Найбільших змін зазнав механізм єдиного податку 

через включення платників фіксованого сільськогосподарського податку до 

складу його платників ІV групи; перегляд кількісних параметрів тих 

критеріїв, якими визначається можливість перебування на спрощеній системі 

оподаткування, обліку та звітності; ліквідацію нижньої межі ставок для його 

платників І, II та ІІI груп. Натомість, незважаючи на нові назви місцевих 

зборів, механізм їхнього застосування суттєво не змінився. Це вказує на 

певну формальність змін, які відбулися в підсистемі місцевого 

оподаткування в країні. 

Отже, місцеві бюджети повинні бути збалансовані та забезпечені 

постійними надходженнями. Місцеві бюджети тісно пов‘язані з економічною 

та соціальною ситуацією в кожному регіоні. Для здійснення фінансової 

децентралізації місцевих органів влади необхідно, щоб місцеві бюджети мали 

відповідні доходи, серед яких визначне місце займають фіскально-податкові 

доходи. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

Податкові системи країн світу формувалися під впливом різних 

економічних, політичних і соціальних умов. У будь-якої країни податкова 

система постійно перебуває у процесі розвитку та змінюється у відповідь на 

виклики поточної економічної ситуації з урахуванням світових тенденцій і 

потреб внутрішнього ринку. Податкова система будується на основі 

податкової політики держави, яка є складовою фінансової. Вона відповідає за 

процес реформування податкової системи шляхом удосконалення 

податкового законодавства. 

Податкові система – це сукупність податків, зборів, інших обов‘язкових 

платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у 

встановленому законом порядку. Податки мають досить високу питому вагу 

в дохідній частині бюджету будь-якої держави, тому що вони є основним 

джерелом його наповнення. В усіх країнах світу витрати держави плануються 

виходячи з дохідної частини, тобто з кількості зібраних податків. Якщо при 

плануванні з‘являється дефіцит бюджету, уряд при введенні нових податків, 

обов‘язкових зборів та платежів повинен передбачати можливі негативні 

наслідки насамперед для населення і підприємців [1]. 

У розвинених країнах світу податкові збори становлять від 25 до 50% 

загального валового внутрішнього продукту країни. Більшу питому вагу 

податкові платежі мають у країнах із командно-адміністративним шляхом 

розвитку економіки (Швеції, Данії, Бельгії, Нідерландах, Фінляндії) [2]. 

Значні зміни в податковій політиці країн світу відбулися у 70-80-х роках 

XX ст. Це сталося під впливом двох економічних концепцій: неокласичної  

Д. Кейнса та ринкової А. Лаффера. 

За концепцією Д. Кейнса, державні органи повинні активніше 

втручатися в економічний розвиток країни. Економічна концепція  

А. Лаффера, навпаки, спрямована на зменшення податкового тиску, а 

поповнення бюджету відбувається за рахунок збільшення платників податків 

та розширення податкової бази. У різних країнах світу податкові системи 

відрізняються за типом побудови, кількістю податків, ставками податкових 

платежів, методикою їхнього розрахунку, видом стягнення тощо. Але всі 

вони базуються на загальних принципах. Одним із основних є стабільність 

законодавчої бази. Вона не може бути незмінною протягом десятиліть, але 

принципові положення сплати податків не повинні змінюватись тривалий 

час. Підвищення ставок податків має бути ретельно обґрунтованим і 

відбуватися тільки за форс-мажорних обставин, коли необхідно збільшити 

витрати бюджету [3, с. 216]. 
У деяких країнах світу ставки податкових платежів досить високі 

(значно вищі за ті, що діють нині в Україні). У цьому разі підприємства, які 
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існують в цих країнах, можуть ставити за мету реєстрацію у вільних 
економічних (або офшорних) зонах. Наприклад, якщо ставка оподаткування 
прибутку становить 45%, то в офшорній зоні вона дорівнює лише 1-2%. 
Держава створює такі умови оподаткування, що підприємства не зацікавлені 
у вивезенні свого капіталу з країни [1]. 

Основна увага в побудові податкових систем у різних країнах світу 
приділяється розвитку підприємницької діяльності та залученню 
інвестиційних коштів як вітчизняними, так і іноземними особами. У країн 
учасниць ЄС значні пільги надаються підприємствам, що експортують свою 
продукцію (при цьому слід зазначити, що більшість країн укладають між 
собою угоди про уникнення подвійного оподаткування). 

Податкові системи розвинених країн світу надзвичайно гнучкі. 
Наприклад, у США та Великобританії платник податку може самостійно 
вибирати такий варіант оподаткування, приміром прибутковий податок з 
фізичних осіб, який для нього є найефективнішим. Це уможливлює 
зменшення кількості платників, які бажають перейти у тіньовий сектор 
економіки або ухиляються від сплати податків. Важливе значення для 
формування податкової системи країни має її ефективність. Цей принцип 
повинен забезпечувати економію витрат на стягнення податків, тобто кошти, 
необхідні для функціонування податкової системи, повинні бути значно 
меншими, ніж кількість зібраних податкових платежів [3, с. 217]. 

Податкове законодавство різних країн світу визначає дві категорії 
платників податків – резиденти та нерезиденти. До резидентів належать 
юридичні особи, які зареєстровані в даній країні, мають розрахунковий 
рахунок і здійснюють у ній свою основну господарську діяльність. 
Нерезиденти – це юридичні або фізичні особи, які не мають постійного місця 
проживання в цій країні, але здійснюють тут свою господарсько-фінансову 
діяльність. Компанії-нерезиденти особливо розповсюджені в країнах Західної 
Європи, де відбувається постійне пересування капіталу з однієї країни в 
іншу, а також міграція населення [4]. 

Сучасним податковим системам властива вагома частка податкових 
надходжень бюджетів в ВНП. Так, найменші масштаби перерозподілу 
державою ВНП характерні для американського варіанта ліберальної ринкової 
економіки та японської моделі. У США це зумовлено використанням 
податкової політики як засобу державного регулювання економічних 
процесів, перш за все як засобу створення умов, сприятливих для діяльності 
промислових компаній, що потребує низького рівня податкового тягаря в 
країні. В Японії невелика частка податків у ВНП є наслідком того, що 
податкова політика як метод державного регулювання відіграє другорядну 
роль. Провідна роль належить іншим методам – державному програмуванню, 
прямій державній підтримці певних галузей і підприємств. Найвища частка 
податкових надходжень у ВНП характерна для шведського варіанта моделі 
функціональної соціалізації з властивим їй державним втручанням передусім 
не у виробництво, а у відносини розподілу, що зумовлює необхідність 
акумуляції в руках держави значної частки ВНП з її подальшим 
використанням на соціальні цілі [3, с. 217]. 
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Важливою характеристикою сучасних податкових систем розвинутих 

країн є їхня структура, тобто співвідношення прямих та непрямих податків. 

Це співвідношення має певні особливості в різних країнах. Так, у США, 

Японії, Канаді, Англії переважають прямі податки. У Франції – непрямі, 

56,6%: податки на споживання, акцизи, внески підприємців у фонди 

соціального страхування. Німеччина, Італія мають досить урівноважену 

структуру податків (частка непрямих податків у Німеччині – 45,2%, в Італії – 

48,9%) [1]. 

Переважання на початку і в середині ХХ ст. непрямих податків 

зумовлене низьким рівнем доходів більшості населення, що об‘єктивно 

обмежувало масштаби прямих податкових надходжень, а також відносною 

простотою збирання непрямих податків, адже форма прямого оподаткування 

потребує складного механізму обліку платників, об‘єкта оподаткування, 

механізму стягнення податків. Найрельєфніше розглянуті закономірності 

проявляються в країнах, що розвиваються, для яких характерне переважання 

в оподаткуванні непрямих податків із високою питомою вагою мита й 

акцизів [5, с. 51]. 

Очевидним є зв‘язок між співвідношенням прямих та непрямих податків 

і рівнем податкової культури. Адже саме податкова культура, що впливає на 

ефективність збирання податків, масштаби ухилення від сплати, разом з 

іншими чинниками створює сприятливі умови для підвищення ролі прямих 

податків. Зміна співвідношення між прямими і непрямими податками на 

користь перших стала також наслідком зростання орієнтованості західних 

суспільств на соціальний компроміс, що зумовило підпорядкування 

податкових систем принципу соціальної справедливості. 

Таким чином, проблема вдосконалення податкових систем постала не 

лише перед країнами з перехідною економікою, а й перед розвинутими 

державами. Вона об‘єктивна й визначається необхідністю державного 

втручання в процес формування виробничих відносин і зміни тенденцій 

економічного розвитку. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ 

БАНКАМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 

На сьогоднішній день боротися зі схемами відмивання грошей, у першу 
чергу, зацікавлені самі банківські установи,  адже виявлені порушення 
законодавства з фінансового моніторингу – це короткий шлях до втрати 
банківської ліцензії. Національний банк запровадив  ризик-орієнтований 
підхід під час планування та проведення перевірок з питань запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення.  

Так на початку вересня минулого року набрали чинності постанови №42 
та №43 НБУ, які передбачають зміни до положення про здійснення банками 
фінансового моніторингу. Здавалося б це чергова технічна постанова, але 
вона докорінно змінює підходи банків до перевірки та вивчення клієнтів. 
Відтепер банки зобов‘язані, окрім первинної процедури ідентифікації, тобто 
перевірки паспорту та ідентифікаційного коду, вимагати також 
документальне підтвердження джерел походження коштів клієнтів. 
Документами, що підтверджують походження грошей, можуть бути, 
наприклад, довідка про доходи чи заробітну плату, документ, що засвідчує 
право отримання спадщини, продаж майна [1]. 

Все це необхідно, щоб не допустити операцій, які не відповідають виду 
діяльності клієнта або ж вони не відповідають його розміру легальних 
доходів. За новими правилами, якщо клієнт не зможе надати додаткові 
документи, що підтверджують походження його статків, банк не має права 
допустити відповідну операцію. Адже не зрозуміле походження цих коштів. 

В Україні Національний банк взяв курс на так звану політику cashless, 
тобто зменшення готівкових розрахунків в країні на користь безготівкових. 
Якщо раніше українці могли купувати за готівку товари чи послуги до 150 
тис. грн, то вже з початку 2017 року – це лише 50 тис. грн [2]. То ж, якщо 
раніше клієнт обирав банк, вивчаючи його продукти, фінансові показники та 
ділову репутацію власників, то тепер і банк буде цікавитися легальністю 
статків клієнта. І вирішувати, може він його обслуговувати чи ні.  

Звітувати перед банком необхідно лише, якщо сума операції перевищує 
150 тис. грн. або її еквівалент у валюті. Та пильніше придивляються не лише 
до коштів звичайних громадян – юридичні особи, нерезиденти та їх 
представники в Україні також змушені доводити походження своїх коштів. 
Однак фінансовому моніторингу піддаватимуть не лише клієнтів банку. 
Якщо потрібно переказати більше 15 тис. грн., але рахунку в банку немає, то 
ретельних банківських розпитувань не уникнути. Якщо ж походження 
грошей підтвердити не вдасться, банк має право скасувати відповідну 
операцію і навіть заблокувати рахунок клієнта, на якому лежать «підозрілі» 
гроші [3, с. 216]. 
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Постанова передбачає класифікацію клієнтів на основі ризико-

орієнотованого підходу: 

1) надійні (у клієнта є всі необхідні документи); 

2) високий ризик (відмова в проведенні операції через брак певних 

документів); 

3) неприйнятно високий ризик (інформацію про таких клієнтів банк 

зобов‘язаний передати до Державної служби фінансового моніторингу). 

Тобто тепер банки не повинні вимагати від більшості своїх клієнтів 

інформацію для здійснення «квартального аналізу». Їм достатньо звернути 

увагу на клієнтів, які мають підвищений ризик і здійснюють, або можуть 

здійснювати, підозрілі схемні операції, яких насправді не так багато 

проводиться, на думку експертів – не більше ніж 5% від загальної кількості 

операцій клієнтів. Саме цих 5% торкнуться зміни, впроваджені НБУ [4]. 

Отже, нові норми НБУ не вимагають від банків витрачати свої ресурси 

на низькоризикові операції та змушувати людину, яка здійснює одноразову 

операцію,  заповнювати велику кількість анкет та інших документів. Не 

вимагатиме банк і додаткових підтверджень щодо строкових депозитів 

пересічних громадян,  укладених на адекватні суми. Це операції низького 

ризику. Навпаки,  і банки, і регулятор зацікавлені у тому, щоб громадяни 

здійснювали банківські операції та зберігали гроші на банківських рахунках. 

Нові вимоги направлені виключно на зупинку будь-яких дій щодо 

відмивання коштів за допомогою банківських установ. Адже однією з цілей 

Постанови є проведення банками комплексу заходів щодо виявлення 

реальних кінцевих бенефіціарних власників. Загалом, якщо вести стандартну 

господарську діяльність і регулярно здійснювати великі транзакції, то ризику 

немає. Якщо ж клієнт при зарплаті 3 200 грн. намагається відкрити депозит 

на 500 тис. грн., то банк мусить з‘ясувати походження коштів [2].  

На перший погляд може здатися, що постанова невигідна перш за все 

банкам – хто ж хоче допитувати клієнтів, тим самим їх відлякуючи. 

Природно, що банки намагатимуться «лояльніше» розпитувати клієнтів, про 

джерело їхніх статків. Однак за невиконання цих вимог діяльність банку 

може бути визнана ризиковою. Якщо ж операція все-таки проведена на суму, 

що перевищує 150 тис. грн, то банк повинен відзвітувати у Державну службу 

фінансового моніторингу. За ігнорування цих правил або в разі 

невідповідності фінансових операцій клієнта наявним у банку документам 

щодо його фінансового стану, за здійснення банком ризикової діяльності 

регулятор штрафуватиме фінансові установи. НБУ подбав про те, щоб 

постанова виконувалася строго та ретельно. За неякісний фінансовий 

моніторинг, тобто, приховування інформації про клієнтські рахунки, 

недобросовісні банкіри втратять від 0,01% до 1% від суми зареєстрованого 

статутного капіталу банку [4]. 

Нові правила інколи викликають роздратування у клієнтів та 

спричиняють дискомфорт працівникам банків. Щоб максимально 

пом‘якшити ситуацію і не допустити конфліктів з клієнтами, банки уже 

проводять для своїх менеджерів відповідні тренінги, де навчають, як 
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пояснювати людям, чому вони задають їм такі незручні запитання. Важливо 

також, щоб банки в боротьбі за клієнта не вдавалися до нечесної конкуренції, 

дозволяючи собі перевіряти їх менш прискіпливо. Нові правила однаково 

діють для всіх . За словами представників регулятора, зміни направлені в 

першу чергу не на посилення контролю за коштами рядових громадян, а на 

те, щоб боротися із «схемними» операціями, метою яких є уникнення від 

сплати податків [2]. 

Проте тут є одна суттєва проблема. Фінмоніторинг банків і раніше 

виявляв багато сумнівних операцій, але без кінцевого результату. Відомство 

зазвичай направляє виявлені підозрілі операції до правоохоронних органів, 

де ці звернення часто розглядають не як об‘єкт для розслідування, а як спосіб 

«заробити».  

Отже, зусилля НБУ щодо виведення коштів з тіні малоефективні без 

комплексних змін у правоохоронній та судовій системах. Виявлені банком 

випадки непідтверджених доходів рідко завершуються розслідуваннями і ще 

рідше – рішеннями судів. Без зміни системи правоохоронних органів і судів 

система не буде працювати Загалом, це нормальна світова практика. Для того 

щоб Україну вважали цивілізованою та серйозно сприймали на 

міжнародному рівні, необхідно синхронізувати українське правове поле з 

європейськими та світовими стандартами. І тому дані нововведення є цілком 

логічними та обґрунтованим 
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