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АСОРТИМЕНТНОЮ СТРУКТУРОЮ ТОВАРООБОРОТУ 
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………. 
 
Лілія Шутова 
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РОЛЬ АУТСОРСИНГУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТНК 

 
Функціонування транснаціональних компаній у ринкових умовах 

господарювання зумовлює необхідність постійного вдосконалення всіх 
аспектів їх діяльності, пошуку нових засобів підвищення ефективності та 
конкурентоспроможності. Останніми десятиріччями значного поширення у 
світовій господарській практиці набуває аутсорсинг, що забезпечує 
підприємству стійку конкурентну перевагу. Аутсорсинг, як метод ведення 
бізнесу, дозволяє позбавитися від непрофільних функцій, що обтяжують 
структуру, понизити витрати, збільшити прибутковість, зосередитися на 
пріоритетних видах діяльності [2]. 

Питання аутсорсингу та його розвиток досліджували такі  зарубіжні 
вчені: Баден-Фуллер С., Брюс Д. Дж., Вількокс Л. П., Волстром Дж. , Кeтлер 
К., Таргет Д. , Фітцджеральд Г., Хант В., Хейвуд Дж. Б., Хендрі Дж., та інші. 
Велика кількість сучасних наукових робіт російських і українських вчених 
також присвячена даній проблематиці: Брінь П, Добронравова О., Комісарова 
Д., Лосева С. , Руснак О., Шелухіна І.,  Юрьєв С., та інші.  

Під аутсорсингом розуміють виконання окремих функцій (виробничих, 
сервісних, інформаційних, фінансових, управлінських і ін.) або бізнес- 
процесів (організаційних, фінансово-економічних, виробничо-технологічних, 
маркетингових) зовнішньою організацією, що має в своєму розпорядженні 
необхідні для цього ресурси, на основі довгострокової угоди. Це передача 
сторонньому підрядникові деяких бізнес-функцій або частин бізнес-процесу 
підприємства [4, с. 40] 

Суть полягає в тому, що всі ресурси компанії концентруються на 
основному виді діяльності, а неосновні для бізнесу функції перекладаються 
на професійних партнерів. Разом з тим, аутсорсинг являється частиною 
стратегії управління підприємством, а не просто видом партнерської 
взаємодії чи кооперації і передбачає передачу не тільки обов’язків, а й 
відповідальності за надання певних послуг компаніям-партнерам по бізнесу 
[3, с. 18].  

 Останнім часом проявляється тенденція до  широкого  застосування 
 найбільшими ТНК аутсорсингу, що представляє собою передачу сторонній 
фірмі будь-якої функції неключової компетенції, яка раніше здійснювалася в 
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рамках даної ТНК. Доведено, що в умовах глобалізації аутсорсинг має 
великий вплив на зростання конкурентоспроможності ТНК за рахунок 
скорочення витрат, концентрації зусиль на ключових компетенціях і 
перспективних напрямках бізнесу, передачі непрофільних функцій і бізнес-
процесів зовнішнім спеціалізованим фірмам, прискорення корпоративних 
функцій і операцій, підвищення гнучкості та мобільності, отримання переваг 
від використання висококваліфікованої робочої сили, НДДКР і технологій 
компаній-аутсорсерів. Для підвищення конкурентоспроможності ТНК 
широко застосовують різні види аутсорсингу: виробничий аутсорсинг (або 
контрактне виробництво); аутсорсинг бізнес-процесів; аутсорсинг 
інформаційних технологій, інноваційний аутсорсинг.  

Журнал Fortune затверджує, що як мінімум 90% сучасних підприємств 
використовують аутсорсинг хоча б одного бізнес-процесу. Toyota, Honda, 
Chrysler делегують стороннім підрядникам приблизно 70% бізнес – процесів. 
Значних успіхів у використанні аутсорсингу досягли японські компанії, які 
розробили і широко застосовують логістичну систему постачання «Just in 
Time», при якій зовнішній постачальник доставляє до замовника 
комплектуючі за чітким графіком, а одержувачу навіть немає необхідності 
створювати у себе їх резервний склад [3, с. 43]. Зарубіжний досвід показує, 
що застосування аутсорсингу на підприємстві дозволяє збільшити гнучкість 
виробництва, дає змогу знизити загальні витрати за рахунок відсутності 
заготівельного та допоміжного виробництва, зменшити адміністративні 
витрати, вивільнити дефіцитне устаткування і як наслідок підвищити 
конкурентоспроможність підприємства. 

Завдяки застосуванню аутсорсингу з’являється можливість 
зосередження зусиль на основних напрямах діяльності підприємства та їх 
інтенсивнішого розвитку; економії власних ресурсів за рахунок 
опосередкованого використання залучених ресурсів, а також за рахунок 
ефекту масштабу та наявності досвіду виконання певних функцій фахівцями 
аутсорсингової компанії; вивільнення ресурсів підприємства для здійснення 
інших проектів; більш професійне та якісне виконання необхідних 
фінансових функцій підприємства; більш швидке й гнучке реагування на 
зміни у законодавстві та у ринковому середовищі; забезпечення розподілу 
ризиків. Це дозволяє істотно поліпшити економічні показники діяльності 
підприємства, його ефективність, конкурентоспроможність й інвестиційну 
привабливість, обмежити ризик, а, отже, створити передумови для сталого 
економічного розвитку підприємства у довгостроковій перспективі [1]. 

 Отже, аутсорсинг є дієвим засобом оптимізації діяльності та забезпечені 
конкурентно спроможності ТНК. Світовий ринок аутсорсингу, незважаючи 
на низку стримуючих чинників і деяких проблем, демонструє тенденцію до 
зростання та має широкі перспективи розвитку. 

Список використаних джерел: 
1. Бухгалтерский аутсорсинг: преимущества и риски [Електронний 

ресурс]. – Режим доступа: http://  myfin.net/ukraine/business-
ua/buxgalterskiyautsoursing-preimushhestva-i-riski-06128172.html. 



30 

 

2. Грозик У. Розвиток послуг з фінансового аутсорсингу. / У. Грозик 
[Электронный ресурс]. Стратегічні орієнтири: ЛНУ ім. Івана Франка. 2014– 
Режим доступу : . http://libfor.com/ 

3. Зозульов О. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації / О. Зозульов // 
Економіка України. – 2013. – № 8. – С. 16-24.  

 
Ігор Барчак, Олександр Савицький 

 Науковий керівник: Хачатрян В.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ «ХМАРНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ У 
СИСТЕМІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄСМТВ 

 
На теперішній час категорія «хмарні технології» включає в собі багато 

різних понять: програмне забезпечення, інфраструктуру, інформаційну 
платформу, дані, робоче місце тощо. Головним є те, що «хмарні» технології 
надають можливість підприємствам відмовитися від необхідності створювати 
й підтримувати власну обчислювальну інфраструктуру. Таким чином, 
«хмара» відкриває новий підхід до обчислень, при якому ані обладнання, ані 
програмне забезпечення не належать підприємству. Замість цього провайдер 
за допомогою Інтернету надає підприємству-замовнику вже готовий 
технологічний продукт. Але впровадження «хмарних» технологій може 
призвести до збільшення певних ризиків (у першу чергу операційних). 

Проблеми класифікації та оцінки операційних ризиків досліджують такі 
вітчизняні та зарубіжні науковці, як О. Богданов, Ю. Боруч, О. Деревська [1], 
В. Коваленко [2], О. Ковальчук, О. Криклій [3], Б. Сазикін, В. Харламов, 
А. Шинкаренко. Віддаючи належне наявним науковим напрацюванням 
українських та зарубіжних економістів, накопиченому досвіду у сфері 
оцінювання та управління операційним ризиком, варто зазначити, що до 
кінця не вирішеними залишаються питання впливу сучасних IT- технологій 
(у тому числі «хмарних») на операційний ризик підприємств. Тому метою 
розробки даного питання є дослідження «хмарних» технологій як 
потенційного фактора збільшення операційного ризику підприємств. 

Система ризик-менеджменту – це складова економічної безпеки, 
завданням якої є ідентифікація, оцінка та управління ризиками, що 
виникають через здійснення активно-пасивних операцій, недосконалу 
організацію фінансово-господарської діяльності та зміни чинників 
зовнішнього середовища [1].  

Перед тим як розглянути інструменти зменшення негативного впливу 
застосування «хмарного» обчислення в операційній діяльності підприємств, 
необхідно визначити основні переваги «хмарних» технологій, а саме [4]:  

1. Економічність. «Хмарні» технології дозволяють істотно знизити 
капітальні витрати на побудову центрів обробки даних, закупівлю серверного 
обладнання, апаратних і програмних рішень тощо.  
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2. Еластичність. «Хмарні» технології забезпечують можливість 
оперативно змінювати конфігурацію корпоративної ІТ-інфраструктури 
залежно від поточних потреб. 

3. Мобільність. «Хмарні» технології надають можливість в буквальному 
сенсі носити своє робоче місце з собою – за наявності мобільного 
термінального пристрою і доступу до Інтернету, незалежно від свого 
місцезнаходження, завжди має доступ до власного віртуального комп’ютера, 
корпоративних мереж, баз даних тощо.  

4. Висока доступність. «Хмарні» сервіси доступні протягом 99,5 
відсотків часу, а деякі провайдери гарантують доступність на рівні 99,9 
відсотків. 

5. Збереження даних. Працівникам не потрібно піклуватися щодо 
резервування інформації, дані безпечно зберігаються в «хмарі». 

Незважаючи на вищевказані переваги, «хмарний» ринок України, на 
відміну від ринків США чи ЄС, нині є у процесі акумулювання первинного 
досвіду споживання «хмарних» рішень. Але за експертними прогнозами, вже 
з 2018 року він демонструватиме експоненціальне зростання, характерне для 
«хмарних» ринків розвинених країн [5].  

Проте поряд з висвітленням суттєвих преваг необхідно пам’ятати і про 
основні ризики «хмарних» технологій, які наведено в табл. 1. 

Таблиця 1  
Управління основними ризиками «хмарних» технологій 

Ризик Характеристика Управління 

Атаки на 
гіпервізор 

Ризик розподілу ресурсів, який може 
призвести до того, що одна 
віртуальна машина отримує 
несанкціонований доступ до пам'яті і 
ресурсів іншої віртуальної машини 

Стандартизація процедур 
доступу до керуючих засобів 
хост-сервера; застосовування 
вбудованого брандмауера 
(програма, що здійснює захист 
комп'ютерних мереж) хоста 
віртуалізації 

Атаки на 
системи 
управління 

Ризик появи віртуальних машин-
невидимок, які здатні блокувати 
роботу інших віртуальних машин 

Застосування паролей, 
сертифікатів та кодів 

Стабільність 
з’єднання 

Ризик погіршення (або відсутність) 
підключення до Інтернету 

Кешування даних; розробка 
алгоритму переходу в режим 
повільного зв’язку 

Залежність від 
постачальника 
(провайдера) 
«хмарних» 
технологій 

Ризик відсутності можливості 
змінити постачальника «хмарних» 
технологій через відсутність на 
ринку інших провайдерів, коштів 
або часу 

Ретельний підхід до вибору 
провайдера; робота з 
провайдером, який 
використовує відкриті 
стандарти 
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Продовження табл.1 

Банкрутство 
провайдера 

Ризик зупинки надання «хмарних» 
рішень через банкрутство 
провайдера 

Ретельний підхід до вибору 
провайдера; робота з 
декількома провайдерами; 
наявність плану дій із зміни 
провайдера 

Втрата зв'язку з 
провайдером 

Ризик зупинки бізнес-процесів через 
відсутність доступу до сервісів 
провайдера 

Вибір провайдера, що має 
датацентри в декількох країнах; 
застосування супутникового 
інтернет-зв'язку; наявність 
резервної копії критичних 
систем у приватній «хмарі» 

Перехоплення 
інформації при 
передачі 

Ризик несанкціонованого доступу до 
інформації у процесі передачі даних 

Використання криптографії при 
передачі інформації; навчання 
користувачів правилам 
інформаційної безпеки 

Юридичний 
ризик 

Ризик отримання штрафів та інших 
санкції з боку регулятора через 
порушення вимог чинного 
законодавства 

Консультація з регулятором та 
зовнішніми аудиторами 

Втрата контролю 
над даними або 
інфраструктурою 

Ризик відсутності можливості 
забезпечення належного рівня 
безпеки через втрату контроля над 
даними або інфраструктурою 

Проведення аудиту безпеки 
провайдера; укладення угоди з 
провайдером щодо 
нерозголошення 
конфіденційних даних;  

Неможливість 
знищення 
інформації 

Ризик витоку інформації через 
неможливість знищення даних у 
«хмарних» технологіях 

Шифрування даних в «хмарі»; 
маскування інформації; 
включення вимог з процедури 
знищення інформації в SLA  

Взлом 
інтерфейсів 
управління 

Ризик шахрайства через взлом 
інтерфейсу управління «хмарними» 
технологіями 

Двофакторна аутентифікація; 
шифрування переданих даних 

DDOS-атаки Ризик нападу на комп'ютерну 
систему з наміром зробити 
комп'ютерні ресурси недоступними 
для користувачів 

Вибір ddos-стійкого 
провайдера; робота з 
декількома провайдерами 

 
Отже, «Хмарні» технології в найближчому майбутньому виведуть 
операційну діяльність підприємств на якісно новий рівень. Ця IT-технологія 
може стати значним фактором покращення конкурентоспроможності 
українських підприємств. Але використання «хмарних» рішень пов’язане з 
певними операційними ризиками, насамперед технологічним. На рівні 
підприємства (мікрорівень) зменшити розмір ризиків, що виникають у 
процесі застосування «хмарних» технологій, можливо за допомогою таких 
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управлінських рішень: ретельний підхід до вибору провайдера 
(постачальника) «хмари»; розробка плану дій із зміни провайдера; 
впровадження двофакторної аутентифікації, шифрування та маскування 
даних; навчання працівників правилам інформаційної безпеки; проведення 
консультацій з регулятором та зовнішніми аудиторами щодо ризиків 
впровадження «хмарних» технологій. 
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ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ З УКРАЇНИ:  
ПРИЧИНИ, МАСШТАБИ, НАСЛІДКИ 

 
В Україні населення постійно зменшується внаслідок демографічних, 

еміграційних процесів, а останнім часом і через військовий конфлікт на 
Сході країни. Якщо зменшення населення внаслідок таких демографічних 
процесів, як зменшення народжуваності й поширення процесів його старіння 
вважається цілком природним, і таким, що притаманне розвиненим країнам 
світу, то зменшення населення внаслідок еміграції вказує на сукупність 
несприятливих умов всередині країні, які виштовхують населення в 
міжнародні міграційні процеси. 

За сучасних умов існує велика загроза ще більшої активізації 
еміграційних процесів, що потребує оцінки можливих наслідків істотного 
вибуття робочої сили за межі країни і, відповідно, розробки ряду заходів у 
регулюванні міграційними процесами. Очевидно, що ця проблема носить 
комплексний, системний характер, тому її вирішення має базуватися на 
вдосконаленні соціально-економічної політики держави.  

Процес переміщення індивідів у просторі, пов’язаний із зміною місця 
проживання (назавжди або на досить тривалий строк), називається міграцією. 
Міграції населення можуть зумовлюватися різними причинами, а тому 
існують економічні, соціальні, культурні, політичні, військові міграції тощо. 
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Відповідно до цього, трудові міграції розглядаються як підтип економічних 
міграцій, тобто міграційні переміщення робочої сили з одних країн в інші, 
пов’язані зі зміною місця проживання та роботи, що викликане певними 
причинами. 

Міграція робочої сили може виникати з ряду причин, які прийнято 
класифікувати на економічні та неекономічні.  

Економічні причини. Перше, що можна віднести до таких причин – це 
різний рівень економічного розвитку країн світу. Як відомо, існують 
розвинуті країни, країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою 
та мало розвинуті країни. Наступною складовою економічних причин є 
відмінності в рівнях оплати праці та наявності безробіття в певній країні 
світу, що є однією з головних причин, чому люди виїжджають закордон. 
Важливо також згадати про нерівномірність нагромадження капіталу в 
окремих країнах, що призводить до відносного перенаселення в одній країні 
та дефіциту робочої сили в іншій та рівня розвитку НТП [1, с.105]. 

Серед неекономічних причин слід виділити: 
- соціальні та етнічні причини; 
- расові або національні конфлікти; 
- військові дії; 
- політичні причини. 
Загалом зовнішню трудову міграцію України характеризують такі дані:  
– трудові міграції більш поширені серед чоловіків (75% мігрантів – 

чоловіки);  
– сільські мешканці складають 54,3% трудових мігрантів (при цьому 

рівень участі сільського населення у трудових міграціях у 2,9 рази вищий від 
міського: до міграцій залучено 6,3% економічно активного сільського 
населення, тоді як у містах лише 2,2% міських мешканців, що обумовлено 
меншою кількістю робочих місць на селі);  

– більш високий рівень залучення до трудових міграцій сільських 
жителів, що спостерігається в цілому по Україні, в основному забезпечується 
за рахунок західних регіонів (на Заході до трудових міграцій залучено 10,8% 
економічно активного населення, тоді як в інших регіонах – менше 2%). Така 
ситуація пояснюється нерівномірністю розвитку регіонів України: дохід на 
душу населення в Донецькій області становив 683 дол. США (за 
результатами першого кварталу 2013 р.), що на 20% вище ніж середній дохід 
по Україні (550 дол. США), у той час як дохід у Чернівецькій області (352 
дол. США) був на 37% нижчим від середнього; 

 – частка осіб, які мають повну вищу освіту серед трудових мігрантів, – 
15,4%, а питома вага осіб з вищою освітою усіх рівнів – 30,5%, при цьому 
питома вага осіб з вищою освітою (усіх рівнів) серед жінок є майже удвічі 
вищою, ніж серед чоловіків;  

– за статусом зайнятості – більшість мігрантів працювали за кордоном 
як наймані працівники, зокрема на підприємствах було зайнято 63,8% 
трудових мігрантів, а у домогосподарствах громадян інших держав – 29,3%, 
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майже 7% мігрантів здійснювали підприємницьку діяльність у якості 
самозайнятих; 

– найбільшими країнами-призначення вітчизняної робочої сили є 
Російська Федерація (43,2%), Польща (14,3%), Італія (13,2%) та Чеська 
Республіка (12,9%). Серед інших країн, куди спрямовані потоки трудових 
міграцій є Іспанія (4,5%), Німеччина (2,4%), Угорщина (1,9%), Португалія та 
Білорусь (по 1,8%); 

– існують суттєві відмінності в напрямках зовнішніх трудових міграцій 
чоловіків та жінок. Так, серед основних країн-призначення вітчизняної 
робочої сили перевага жінок спостерігається серед мігруючих до Угорщини 
(53,0 %) і, особливо суттєва – до Італії (78,5 %);  

– видами економічної діяльності українських працівників-мігрантів є 
будівництво (45,7% загальної кількості), діяльність домашніх господарств 
(18,3%), сільське господарство (11,3%), торгівля (9,1%). При цьому розподіл 
мігрантів за видами економічної діяльності суттєво різниться залежно від 
статі та країни перебування [2, c. 187].  

Ці дані можна назвати офіційними джерелами щодо масштабів 
міграційних процесів в Україні. Але ще є різні авторські методики 
вітчизняних науковців. Так, Ю. Гуменюк, проаналізувавши різні джерела 
щодо міграційних переміщень, в тому числі і міжнародних, стверджує, що 
обсяг міграції сягає 4,93 млн осіб [3, с. 302], що складає 24,3% працездатного 
населення країни, тобто майже кожен четвертий є трудовим мігрантом. 

Однозначно оцінити такий вплив на економіку країни досить важко, 
оскільки зовнішня трудова міграція несе за собою як позитивні, так і 
негативні наслідки (табл.1.). 

Таблиця 1 
Позитивні і негативні наслідки зовнішньої трудової міграції 

Позитивні наслідки Негативні наслідки 
Послаблення проблем безробіття Поширення проблем, пов’язаних із 

«соціальним сирітством» у сфері 
виховання, додаткового соціального 

нагляду 
Збільшення рівня доходів сімей та 
домогосподарств трудових мігрантів 

Беззахисність і дискримінація трудових 
мігрантів за кордоном внаслідок незнання 

ними правових норм, прав, мови 
Зменшення дефіциту платіжного балансу 
країни внаслідок отримання сім’ями 

валютних переказів від трудових мігрантів 

Збільшення попиту на імпортні товари, що 
поглиблює дефіцит платіжного балансу і 

послаблює національну валюту 
Збільшення платоспроможного попиту У майбутньому можливо проблеми із 

соціальним захистом (пенсійне 
забезпечення) трудових мігрантів 

 
Отже, для мінімізації негативних наслідків міграції необхідно усувати 

причини, що спонукають людей до масштабної еміграції. Адже, якщо в країні 
не створено гідних умов для життя і праці, то неминуче люди будуть 



36 

 

залишати країну в пошуках і гідного робочого місця та оплати праці, вищого 
рівня та якості життя. 

В Україні міграційна політика держави має бути більш досконалою і 
спиратися на національні інтереси. Враховуючи розвиток процесів 
глобалізації, світової економіки, участь країн з перехідною економікою у цих 
процесах слід шукати шляхи ефективної міграційної взаємодії держав, яка б 
забезпечувала додержання взаємної вигоди для країн-донорів та країн-
реципієнтів. 
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ПРОБЛЕМА ТІНЬОВОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ:  
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

 
На сьогоднішній день в Україні особливо актуальним є питання 

боротьби з тіньовою заробітною платою,  яка виплачується роботодавцями 
нелегально або в «конвертах». Такі дії з боку роботодавців та працівників 
призводять до низки негативних наслідків як в економічному, так і в 
соціальному житті країни. Тому тінізація заробітної плати та прихована 
зайнятість на сьогодні є одним з найпріоритетніших напрямків роботи та 
потребує значних зусиль щодо виявлення причин та шляхів її подолання. 

Проблемам вивчення причин тінізації заробітної плати присвятили свої 
праці такі вітчизняні науковці як Базилевич В.Д., Варналій З. С., Коляда Т.А., 
Коновал Ю.А., Лібанова Е.М., Мазур І.І., Мандибура В.О. Ткачук А.Р., 
Шевчук Л.П., Швабій К.І. та інші. Вони пропонують численні підходи до 
вдосконалення трудових відносин та виведення заробітної плати «з тіні». 

Виплата заробітної плати у «конвертах» - тягар сучасності, який несе за 
собою багато негараздів як країні так і кожному з нас. Нелегальна заробітна 
плата послаблює соціальний захист працівників, позбавляє їх права вимагати 
від роботодавця належних умов праці та гідної її оплати, зменшує 
надходження до бюджетів та державних соціальних фондів[1]. 

Тіньова заробітна плата може існувати у декількох формах: 
— працевлаштування на умовах неофіційних трудових відносин; 
— виплата заробітної плати частково офіційно, частково «у конвертах» 

або в розмірі, нижчому від законодавчо встановленого мінімуму; 
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— реєстрація працівників як суб’єктів підприємницької діяльності — 
фізичних осіб. 

Основні передумови порушень законодавства з питань оплати праці: 
— недосконалість законодавства і можливість його недотримання; 
— високий рівень податкового навантаження; 
— невпевненість населення у тому, що після виходу на пенсію 

можна буде отримати достойне соціальне забезпечення; 
— високий рівень корупції в країні, який призводить до того, що 

населення не отримує еквівалентної компенсації за сплачені податки у 
вигляді суспільних та колективних благ. 

Вивести заробітну плату з тіні можливо лише застосовуючи комплекс 
законодавчих заходів. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України», яким передбачала посилення 
функцій органів податкової служби щодо контролю за дотриманням 
законодавства про працю [2].  

Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін 
до деяких законодавчих актів, яким передбачається введення серйозного 
штрафу за виплату зарплат "в конверті". Відповідно до закону, штраф за 
виплату такої зарплати передбачається в розмірі 100 мінімальних заробітних 
плат. З 1 січня 2017 року ця сума складає 320 тисяч гривень[3]. Також 
підприємці повинні сплатити штраф у розмірі до трьох мінімальних зарплат у 
всіх випадках недопущення інспекторів до перевірки, крім випадку, коли 
перевірка стосується не оформлення трудових договорів з працівниками та 
виплати зарплат "в конверті". 

Працівник, що отримує заробітну плату в «конверті», стає беззахисним 
перед роботодавцем. Усна домовленість не має юридичної сили, 
роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за потрібне і до тих пір, поки 
вважає за потрібне. Працівник не має ніяких доказів про дійсний розмір своєї 
заробітної плати та страхового стажу. Дуже важливо, щоб громадяни 
усвідомили, що їх згода отримувати зарплату в "конвертах" позбавляє їх 
соціального захисту. Адже пенсію вони матимуть тільки з офіційно 
нарахованої суми заробітної плати. Неоформлений офіційно працівник 
ризикує залишитися без права на отримання податкової соціальної пільги та 
виплат, гарантованих державою. 

Отже, детінізація доходів населення повинна стати одним з напрямів 
економічної політики держави з використанням стимулюючих інструментів 
впливу. Серед першочергових заходів слід зазначити необхідність 
вдосконалення податкової політики шляхом перенесення податкового 
навантаження або суттєвого скорочення ставок відрахувань з одночасним 
продовженням реформи пенсійної системи, яка забезпечила б тісніший 
зв'язок між розмірами відрахувань і майбутньою пенсією. Також слід 
встановити оптимальний розмір заробітної плати, щоб платники податків 
мали достатньо коштів на базове споживання, а це призведе до зменшення 
зацікавленості приховати дохід. 
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МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Однією з складових частин глобалізації економіки та одним з найвищих 
етапів глобалізації як такої є глобалізація світового фінансового простору. А 
з огляду на те, що фінансові операції є відображенням та своєрідною 
квінтесенцією тих процесів, що відбуваються у реальному секторі економіки, 
ступінь інтеграції України до світової економічної системи передусім 
визначається її інтеграцією до міжнародних фінансових ринків та участю у 
фінансовій глобалізації. Відповідно для країн, що прагнуть найскорішої 
інтеграції до світового господарського комплексу, вкрай необхідним є 
вивчення та аналіз особливостей розвитку фінансового ринку в сучасних 
умовах, тобто в умовах глобалізації – економічної в цілому та фінансової, 
зокрема. 

Питання розвитку світового господарства та економік окремих 
угруповань країн світу у контексті фінансової глобалізації перебувають у 
центрі уваги науковців, лауреатів Нобелівської премії з економіки Дж.Тобіна 
та Л.Клайна, а також фахівців: Ю.Акюзи, М.Ширакави А.Тейта, 
Дж.Гелбрейта, В.Іноземцева, А.Некіпелова та ін. Серед вітчизняних вчених 
слід назвати П.Гайдуцького, В.Гейця, О.Герасименка, В.Корнєєва, 
Д.Лук’яненка, З.Луцишин, Ю.Макогона, Я.Міркіна, Ю.Пахомова, 
А.Поручника, О.Сохацької та ін. Проте питання дослідження сучасного стану 
розвитку світових фінансових ринків у контексті впливу на них 
глобалізаційних викликів потребують подальшого дослідження. 
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Метою даного дослідження є аналіз основних аспектів розвитку 
міжнародного фінансового ринку в умовах глобалізації. 

Міжнародний валютний фонд дає таке визначення глобалізації – це 
процес інтеграції національних економік та суспільств унаслідок збільшення 
вільних потоків ідей, людей, товарів, послуг і капіталу. Крім того, головними 
факторами поширення глобалізації стали підвищена лібералізація торгівлі та 
досягнення у комунікаційних технологіях. 

З 1980 р. система фінансових ринків постійна функціонує на 
глобальному рівні. Виникла світова фінансова мережа, що об'єднала провідні 
фінансові центри різних країн: Нью-Йорк і Чикаго в Америці, Лондон, 
Цюріх, Франкфурт, Париж, Амстердам у Європі, Гонконг, Токіо, Багамські й 
Кайманові острова, Сінгапур, Бахрейн в Азії. Зміцнення зв'язків між 
зазначеними центрами, по суті, означало фінансову революцію, що має три 
ключові аспекти: глобальна присутність міжнародних фінансових установ; 
міжнародна фінансова інтеграція; швидкий розвиток фінансових інновацій. 
Напередодні глобальної фінансової кризи по оцінках МВФ у процеси 
фінансової глобалізації були повністю інтегровані ринки країн розвинених 
економік і до 30-50% обсягів національних фінансових ринків країн, що 
розвиваються. Невизначеність і нерівномірність процесів фінансової 
глобалізації відображалася в прискоренні структурних перетворень 
національних фінансових ринків, а також у рості числа злиттів і поглинань у 
світовій економіці [3, с. 6]. 

Чинником глобалізації сучасного фінансового середовища також стала 
лібералізація міжнародних валютно-кредитних відносин та фінансових 
ринків. За останнє десятиріччя уряди багатьох промислово розвинутих країн 
значно зменшили своє втручання в операції на внутрішніх фінансових рин- 
ках. У Великобританії, наприклад, було послаблено контроль над ринком 
капі- талу, проведено суттєву реформу ринку акцій, у Японії здійснено 
серйозні кроки з лібералізації ринку іноземної валюти та внутрішнього 
фінансового ринку.  

В основі глобалізації фінансового ринку лежить взаємодія таких явищ: 
технічний прогрес, що дозволяє здійснювати міжнародні фінансові угоди в 
режимі реального часу й значно скоротити витрати на транспорт і 
комунікацію; зростаюча конкуренція між кредитними й фінансовими 
установами на фінансовому ринку; реструктуризація кредитних і фінансових 
установ шляхом їхнього злиття й поглинання як наслідок зростаючої 
конкуренції між ними; широка інтернаціоналізація бізнесу через посилення 
транснаціонального характеру діяльності корпорацій; консолідація 
регіональних інтеграційних об'єднань (у Європі – Економічний і валютний 
союз); послаблення контролю за здійсненням міжнародних угод, пов'язаних з 
рухом капіталу фондових бірж; макроекономічна стабілізація й реформи в 
ряді країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою, які створили 
сприятливий клімат для іноземних інвесторів; широке використання 
«принципу важеля» (значне позичання коштів для своїх інвестицій) і 
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розвиток процесів сек'юритизації активів у промислово розвинених країнах 
[1, с. 9]. 

Процес глобалізації фінансових ринків характеризується найбільш 
високими темпами. Основними стратегічними тенденціями є наступні: 

1. Нарощування темпів конкуренції на міжнародних фінансових ринках 
між кредиторами і позичальниками, що стало результатом дії таких двох 
факторів, як постійний пошук вигідних напрямів вкладення капіталу 
транснаціональними фінансовими організаціями та потреба споживачів 
фінансових ресурсів у значних обсягах фінансування (причому потреба в 
коштах перевищує їх пропозицію). 

2. Відчутна інтеграція міжнародних ринків капіталу, поштовхом до якої 
стала ліквідація багатьох бар’єрів для входження на національні ринки 
капіталу міжнародних кредиторів і позичальників, підвищення мобільності 
боргового капіталу, зниження трансакційних витрат, стрімкий розвиток 
інформаційних систем. 

3. Конвергенція міжнародних фінансових ринків, яка стала можливою за 
умов послаблення законодавчого розподілу інвестиційного і комерційного 
банківського бізнесу, а також створення фінансових холдингів на базі 
фінансових організацій гнучкої спеціалізації. 

4. Концентрація міжнародних фінансових ринків, тобто процес злиття як 
організацій кредиторів, так і позичальників. 

5. Комп’ютеризація та інформатизація фінансових ринків, яка полягає в 
широкому використанні учасниками міжнародних фінансових ринків 
новітніх інформаційних систем, глобальних баз даних та інтегрованих систем 
управління операціями [5]. 

В свою чергу, фінансова глобалізація зумовила розвиток наступних 
тенденцій глобалізації світового фінансового ринку, серед яких 
найважливішими є: поглиблення процесів консолідації та інтеграції у 
світовий простір (об’єднання фондових бірж, міждержавні переміщення 
капіталу, застосування міжнародних правових актів); підвищення рівня 
організованості фондового ринку та посилення державного контролю 
(функціонування світового фондового ринку на основі єдиних правил і 
процедур); стандартизація усіх фінансових активів та видів діяльності 
(запровадження міжнародних стандартів у сфері обігу цінних паперів з 
метою поліпшення механізму їх ціноутворення та обігу на міжнародних 
фондових ринках); перехід до моноцентричної системи організації фондових 
бірж (як прояв активного процесу централізації на національних фондових 
ринках); розповсюдження рейтингової інфраструктури (присвоєння 
емітентам та їх цінним паперам рейтингів, які дозволять інвесторам 
орієнтуватися в їх надійності); комп’ютеризація ринку цінних паперів 
(перетворення фондових бірж та торгово-інформаційних систем на 
комп’ютеризовані центри, які мають засоби оперативного зв’язку з усім 
світом); запровадження нововведень на ринку (наприклад, Інтернет-
трейдинг, що дозволяє інвесторам власноруч укладати угоди купівлі-продажу 
цінних паперів в режимі реального часу); подальша сек’юритизація 
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(тенденція переходу грошових коштів у цінні папери; це емісія 
підприємствами, банками та іншими інституціями цінних паперів, 
забезпечених активами). 

Таким чином, глобалізація міжнародних фінансових ринків, 
характеризуються певною примусовістю, вони пов'язані з жорсткими 
зовнішніми впливами на національні, регіональні ринки капіталів. Такі 
впливи не тільки найретельнішим чином регламентують діяльність 
індивідуумів, груп, корпорацій, а й визначають правила гри національних, 
регіональних фінансових ринків, вони впливають також на суспільно-
політичне та духовне життя країн, регіонів світу, інколи не враховуючи їх 
національно-культурних особливостей. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ 

РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОРГІВЛІ  
 
У сучасних умовах господарювання особливої актуальності набуває 

питання ефективності використання трудових ресурсів. Достатня 
забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їхнє 
раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають 
велике значення для підвищення ефективності функціонування будь-якого 
підприємства. 

Вчасно отримати інформацію про недоліки у роботі працівників, втрати 
робочого часу, погіршення продуктивності праці, виявити причини та 
визначити заходи щодо їх усунення дозволяє система аналізу. 

Окремі теоретико-методологічні аспекти ефективності використання 
трудових ресурсів на торгівельному підприємстві висвітлені у роботах таких 
вітчизняних і зарубіжних вчених, як Д. Богиня, М. Болюх, М. Горбаток,        
О. Грішнова, А. Линенко, Н. Шульга, Л. Чернелевський, В. Колот,             
С. Пилипенко, Т. Мельник, А. Амосов, Ю. Куценко, М.Армстронг, М.Спенс 
та ін. 

Ефективність у широкому розумінні - це загальна результативність 
людської діяльності. Вона відображає співвідношення одержаного корисного 
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результату та обсягу витрачених на це ресурсів. Таким чином, ефективність 
праці відображає співвідношення обсягу вироблених матеріальних або 
нематеріальних благ та кількості затраченої на це праці. Тобто, зростання 
ефективності праці означає збільшення обсягу вироблених та реалізованих 
благ при тих самих або менших витратах праці[1, с.352]. 

Показник ефективності праці повинний найбільш повно враховувати 
витрати всіх видів праці, якнайменше реагувати на структурні зміни в 
економіці, на підприємстві, по можливості забезпечити порівнянність від 
мікро- до макрорівня. Це далеко не повний перелік вимог, що пропонуються 
до показника ефективності праці.  

Вивчення закордонного та вітчизняного досвіду виміру ефективності, 
продуктивності праці показує, що вичерпного методу й показника по даній 
проблемі немає. Проте, цілком виразно можна відзначити, що показник 
продуктивності характеризує ефективність використання економічних 
ресурсів та є зручним інструментом дослідження.  

Під продуктивністю використання праці розуміється здатність людини 
робити за одиницю робочого часу визначений обсяг продукції. Реальна 
продуктивність праці виміряється кількістю зробленої продукції в одиницю 
часу чи кількістю праці, затрачуваного на одиницю продукції. Показник 
продуктивності праці по своїй економічній сутності повинний виражати 
обсяг виконаних робіт у розрахунку на одного працівника, продуктивність 
діяльності людей, виміряється кількістю продукції, зробленої працівником у 
сфері матеріального виробництва за одиницю робочого часу, чи кількістю 
часу, що витрачено на виробництво одиниці продукції [2, с.400].У кінцевому 
рахунку ціль виміру продуктивності - визначення резервів підвищення її 
рівня, факторів, що впливають на її зміни, для розв’язування конкретних 
задач керування й регулювання соціально-економічних процесів. 

В основу розробки критерію ефективності використання трудових 
ресурсів торгівлі можуть бути покладені два основних принципи - 
максимізація результатів праці при заданому обсязі його ресурсів або 
мінімізація його ресурсів на здійснення заданого результату. Враховуючи 
специфіку даної галузі, найбільш підходящим є другий варіант, так як в 
торгівлі один із найважливіших результативних показників діяльності - обсяг 
товарообороту - не завжди залежить від обсягу трудових ресурсів (принаймі 
прямо пропорційної залежності тут немає), а визначається такими факторами, 
як обсяг грошових доходів і купівельних фондів населення, забезпеченість 
товарними ресурсами, рівень роздрібних цін тощо. Крім цього, слід 
врахувати, що в торгівлі планування чисельності трудових ресурсів носить 
підпорядчий характер по відношенню до планування роздрібного 
товарообороту. Для торгівлі більш характерне практичне значення має 
мінімізація трудових ресурсів на здійснення запланованих результатів 
торговельної діяльності, ніж максимізація цих результатів при 
функціонуючій чисельності робітників. 

Поряд з показниками продуктивності праці, для характеристики 
ефективності використання трудових ресурсів на торговельному 
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підприємстві можуть бути використані показники ефективності праці 
робітників. На відміну від показників продуктивності, в них враховуються не 
тільки економічні, але і соціальні результати праці, і в першу чергу - якість 
торговельного обслуговування населення.  

Для дослідження динаміки продуктивності праці доцільно додатково 
використовувати наступні показники: 

- продуктивність праці в порівняльних цінах; 
- продуктивність праці в порівняльних цінах на один людино-день; 
- продуктивність праці в порівняльних цінах та в структурі товарообігу; 
- продуктивність праці по реалізації одиниці товару; 
- продуктивність праці в порівняльних цінах на одиницю торгово-

оперативного персоналу. 
Таким чином, ефективність використання трудових ресурсів на 

підприємстві торгівлі є одним з факторів зростання обсягів товарообігу та 
прибутків торговельного підприємства. Кожне торговельне підприємство 
зацікавлене в зростання продуктивності та ефективності праці робітників, 
оскільки це дозволяє скорочувати витрати живої праці (робочого часу) на 
одиницю продукції (робіт, послуг) підприємства, нарощувати обсяги 
товарообігу.  

Як відзначають автори одного з підручників зі стратегічного 
менеджменту: «талановиті, кваліфіковані, досвідчені фахівці - це не тільки 
ресурс, але і джерело конкурентної переваги» [3,с.211]. Якість трудових 
ресурсів безпосередньо впливає на конкурентні можливості підприємства і є 
однією з найважливіших сфер створення конкурентних переваг. 
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СПІВПРАЦЯ ПРОВІДНИХ ТНК З НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 

УКРАЇНИ 
 

Зумовлюючим фактором прискореної глобалізації міжнародних 
економічних відносин світової економіки є транснаціональні корпорації 
(ТНК), які втілюють у собі всі форми міжнародного сучасного бізнесу. На 
сьогоднішній день, деякі провідні ТНК визначають напрями розвитку 
міжнародної економіки та вкладають значний внесок у зміцненні 
економічних господарських зв’язків у світових масштабах. 
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Саме ТНК – основний структурний елемент економіки більшості країн, 
провідна сила їхнього розвитку та підвищення ефективності. Глобальні 
тенденції інтернаціоналізації виробництва й капіталу, приватизації 
стратегічних альянсів і лібералізації зовнішньої торгівлі поставили ТНК у 
центр світового економічного розвитку [1]. 

Слід зазначити, що найбільші транснаціональні корпорації світу 
займають керуючі позиції у стратегічних галузях міжнародного 
господарства, основною формою регулювання їх фінансових потоків 
виступають іноземні інвестиції.  

На сьогоднішній день ядром світової економічної системи являються 
понад 500 ТНК. Всього у світі діють приблизно 60 тис. фінансово – 
промислових груп і ТНК, що мають біля 250 тис. філіалів за межами країн 
базування. Під їх керівництвом відбувається контроль 50 % світового 
промислового виробництва, проводяться понад 70 % операцій торгівлі у 
світі, з них 40 % − усередині ТНК ( які відбуваються за трансфертними 
цінами, що формуються не під впливом ринку, а з урахування довгострокової 
політики материнської компанії), 80 % патентів і ліцензій на нову техніку, 
технології і ноу-хау [1]. 

Слід відзначити, що діяльність ТНК має певні як позитивні, так і 
негативні сторони для національної економіки України. На рис. 1 наведено 
основні переваги та недоліки діяльності ТНК в Україні.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Позитивні та негативні фактори впливу діяльності ТНК на 

національну економіку України [1, 3] 

Фактори впливу діяльності ТНК на економіку 
України

Позитивні фактори впливу 
діяльності ТНК на економіку 

України: 
- сприяють оптимальному 

розподілу усіх видів ресурсів; 
- сприяють оптимальному 

розміщенню виробництва; 
- завдяки ним активніше 

поширюються нові товари і 
технології; 

- підриваючи позиції місцевих 
монополій, сприяють посиленню 
конкуренції; 

- завдяки ним розширюється 
міжнародна співпраця. 

 

Негативні фактори впливу діяльності 
ТНК на економіку України: 

- небезпека перетворення країни-
реципієнта в місце скидання застарілих і 
екологічно небезпечних технологій; 

- захват ТНК найбільш розвинутих і 
перспективних сегментів промислового 
виробництва країни, що приймає капітал, та її 
науково-дослідних структур; 

- нав’язування компаніям країни-
реципієнта далеко не самих перспективних 
напрямів у системі розподілу праці в рамках 
ТНК; 

- можливість масового відтоку 
іноземних інвестицій з економіки 
приймаючої їх країни, що може викликати 
закриття підприємств та виникнення 
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До складу найбільших світових ТНК по національній приналежності 
відносять компанії таких світових економічних центрів: США (515 
компаній), Японія (210) та країни Європейського Союзу. В порівняні з 
попередніми роками, у 2016 році покращили свої позиції Китай (113), 
Канада( 62) та Індія (56). За рейтингами «FORTUNE GLOBAL 500» за 2016 
рік , до 50 найкращих компаній за рівнем економічного зростання увійшли 
такі компанії: «Fannie Mae», «JBS», «Apple», «China National Building Material 
Group», «Sinopec Group» [3]. 

На українському ринку успішно діють такі ТНК, як «Nestle», 
«Proctor&Gamble», «Johnson& Johnson», «Coca-Cola», «McDonalds». Але для 
вітчизняних виробників є неспроможність утримувати конкурентне 
становище порівняно з великими міжнародними корпораціями. 

Варто зазначити, що ТНК для України є головною рушійною силою в 
процесі розширення інвестиційної діяльності, що дозволяє їй бути активним 
гравцем не лише локального ринку, а й зарубіжного.  

Як видно з вищенаведеного рисунку діяльність ТНК має досить багато 
негативних факторів на економіку нашої держави. Тому доцільно навести 
перелік пропозицій щодо покращення діяльності ТНК на території 
України [1, 3]: 

- потрібно створювати власні ТНК, що дасть можливість збільшити 
обсяги надходжень до державного бюджету, знизить рівень неефективного 
використання природних ресурсів та забруднення навколишнього 
середовища; 

- доцільно стимулювати українських виробників пільговими кредитами, 
що в свою чергу зацікавить їх і дасть стимул до ефективної роботи і 
нарощування потужностей; 

- змістити акценти з торговельних і фінансових установ на сферу 
матеріального виробництва; 

- використання інноваційних методів управління, які повинні базуватися 
на вивченні іноземного досвіду та адаптації його до українського середовища 
з додаванням певних елементів, що дасть можливість вітчизняним ТНК 
наблизитись у розвитку до закордонних; 

- держава повинна створити відповідну законодавчу і нормативно-
правову базу, яка була б опорою для вітчизняних виробників. 

Отже, ТНК перетворились в головну силу ринкового виробництва і 
міжнародного розподілу праці, в домінуючий чинник світової економіки і 
міжнародних економічних відносин. Їх здатність гнучко пристосовувати 
механізм інвестиційної діяльності, організаційні методи і засоби до змін, що 
відбуваються в національній і світовій економіці, перетворили їх у глобальні 
господарюючі структури, що розглядають світове господарство як сферу 
застосування свого капіталу. 

За сучасної ситуації, що склалася в Україні умови функціонування ТНК 
на її території є досить складними. Україна має створювати стратегію, яка 
має базуватися на сприятливих умовах для залучення інвестиції ТНК та для 
побудови статусу інвестиційно привабливої країни. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
В умовах євроінтеграції України у ЄС та воєнним становищем на 

окремих територіях країни, національна економіка країни зіткнулася з 
безліччю проблем, пов’язаних з адаптацією промислових підприємств до 
таких надзвичайних ситуацій. Особливо відчутно це позначилося на її 
провідній галузі, а саме гірничо-металургійному комплексі. 

Вважаємо, що на сьогодні більшість підприємств гірничо-
металургійного комплексу не готові до глобальних заходів щодо 
реконструкції і реорганізації виробництва, тому вони проводять поступову 
модернізацію за власні та позичкові кошти, частково за залучені інвестиції. 

Саме незацікавленість інвесторів у інвестуванні коштів у металургійні 
підприємства України спричинено тим, що у Україні й до сьогодні панують 
застарілі технології виплавки сталі, а саме: мартенівський та конверторний (в 
мартенах виплавляється 41%, конвертерах – 55% і лише 4% сталі 
виплавляється у електросталеплавильних печах). Для того, аби забезпечити 
безперервний технологічній процес у металургійній галузі необхідно 
використати майже 47,2% природного газу. Отже, використання газу йде на 
виплавку металу у мартенівських печах і кисневих конвертерах. Трохи 
менше – для технологічних потреб у газових печах, для термообробки 
деталей і виробів. 

У зв′язку із тим, що на території Донбасу діє воєнне становище, виникла 
проблема з постачанням сировини, особливо це стосується вугілля та 
природного газу, які є основними видами сировини при виробництві 
металопродукції. у умовах кризового стану з постачання газу та тарифами на 
нього, такий спосіб виплавки металу стає не тільки не прибутковим, а й 
непривабливим для залучення коштів інвесторами.  

В Україні цей процес відбувається повільно і частка мартенівського 
виробництва у наш час становить близько 40%. До теперішнього часу 
Україна є єдиною країною у світі, яка практично не реалізує стратегії заміни 
мартенівських печей іншими альтернативними агрегатами. Виробництво 
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сталі у мартенівських печах існує на металургійних комбінатах ПАТ 
«Азовсталь», ПАТ «АМКР», ПАТ «Запоріжсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», 
а також на Донецькому, Макіївському і Дніпровському металургійних 
заводах. 

Відмітимо також, що через серйозні проблеми із постачанням сировини 
при використанні застарілих методів виплавки сталі, постала нова проблема, 
закриття металургійних підприємств. Із повідомлення «Інтерфакс-Україна», 
стало відомо, що «в даний час не працюють Єнакіївський металургійний 
завод і його Макіївська філія, Алчевський меткомбінат, Донецький 
електрометалургійний завод (ДЕМЗ) і Донецький металопрокатний завод 
(ДМПЗ)» [7]. Все це відчутно погіршило і так досить не найкращий стан 
виробництва та експорту металопродукції. 

За підсумками роботи металургійної підгалузі ГМК України за перші 3 
місяці 2016 року виробництво основних видів продукції у порівнянні з 
аналогічним періодом 2015 року значно зменшилося.  

Спад обсягів виробництва основних видів продукції та високі витрати на 
її виготовлення помітно вплинули на обсяги експорту металопродукції. 

За наведеними даними Державного інформаційно-аналітичного центру 
моніторингу зовнішніх товарних ринків «Держзовнішінформ» 
проаналізовано обсяги експорту металопродукції за січень-лютий 2016 року. 

Зазначимо, що за 2 місяці 2016 на експорт було поставлено 2420 тис. т 
металопрокату (в т.ч. напівфабрикатів – 1200 тис. т), чавуну – 240 тис. т, 
феросплавів – 140 тис. т, що у порівнянні з аналогічним періодом 2015 
склало: металопрокату – 63%, чавуну – 73%, феросплавів – 114%. Всього 
експортовано 3,0 млн.т металопродукції на суму $1,3 млрд. проти 4,4 млн.т і 
$2,3 млрд. за 2 місяці 2015 року. 

Частка експорту у загальному обсязі виробленого металопрокату склала 
80% проти 88% за 2 місяці 2015 року. При цьому 50% експортованої 
продукції – напівфабрикати. У порівнянні з аналогічним періодом 2015 
відбулися наступні зміни у обсягах експорту окремих видів металопрокату: 
зменшення експорту листового прокату на 47%; зменшення експорту 
напівфабрикатів на 39%; зменшення експорту довгомірного прокату на 13% 
[9]. 

Варто наголосити на тому, що хоча таке зменшення експорту 
металопродукції і є, частково, наслідком воєнного положення на окремих 
територіях країни, проте як сказав доктор технічних наук, професор, член-
кореспондент НАН України, міністр промисловості України у 1995-1997 рр. 
Валерій Мазур «Списувати всі проблеми у металургії на війну, щонайменше, 
некоректно. Причини розвитку української металургії за негативним 
сценарієм лежать набагато глибше і криються, насамперед, у непродуманої 
промисловій політиці держави» [6]. 

Завдяки великим запасам марганцевої руди (майже 80% всіх запасів 
європейського континенту перебувають на території України), українська 
металургія може зайняти провідне місце у світі з виробництва металевих 
виробів [8]. 
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На думку більшості експертів, як українських, так і зарубіжних 
відбудеться збільшення виробництва металопродукції на 4%, незважаючи на 
невдалий старт у 2016. Серйозних кроків від інвесторів варто очікувати у 
2017-2019 році. До цього часу військово-політичний конфлікт має 
врегульовуватися. 

Після підписання Україною асоціації з ЄС, для виробників вітчизняної 
металопродукції відкриваються нові ринки збуту на світовому рівні. 
Відповідно, головним завданням українських металовиробників, сьогодні, є 
адаптація продукції металургійних підприємств до систем якості 
європейських стандартів, упровадження менш енергомісткої технології 
виробництва та сучасних систем охорони довкілля, сертифікацію продукції, 
створення позитивного іміджу держави-виробника продукції, удосконалення 
моделі реалізації металургійної продукції України згідно з потреба-ми 
споживачів на світових ринках. 

Отже, підводячи підсумок, можна сказати, що попри всі проблеми, що 
існують у металургійній галузі, вона залишається однією з найбільш 
важливих для держави. Але в умовах нестачі фінансових ресурсів досить 
важко розраховувати на структурну перебудову галузі відповідно до 
сучасних тенденцій. Тому необхідно вжити ряд заходів для оновлення 
металургії та розробити й реалізувати ефективну фінансову стратегію, яка 
була б спрямована на підвищення інвестиційної привабливості акціонерних 
товариств, що дасть змогу підвищити інвестиційну привабливість та вийти на 
якісно новий рівень виробництва. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА В 
УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 
Оціночна діяльність в сучасних умовах розвитку підприємництва є 

невід’ємною складовою менеджменту. Правильна оцінка дозволяє вірно 
прогнозувати оподаткування, розраховувати співвідношення внесків 
акціонерів або компенсаційні виплати при виході власника зі складу 
співзасновників. Також оціночна діяльність може стати вирішальною при 
виборі орієнтиру розвитку підприємства, оскільки на основі її результатів 
ухвалюються стратегічні рішення щодо інвестування. Саме тому можна 
сказати, що від правильного проведення оцінки вартості майна компанії 
залежить її успіх та конкурентне становище на ринку. Однак на даний 
момент  часу Україна знаходиться в умовах економічної кризи та 
нестабільності, що має своє віддзеркалення на оцінці вартості майна 
підприємства. 

Дослідженню теми оцінки вартості майна компаній в сучасних умовах  
приділяють увагу як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Серед них можна 
виокремити Е. А. Божко, В. О. Воронін, В. В. Григор’єва, А. Г. Грязнова, 
А. В. Єременка, С. Л. Єфремова, Л. В. Єфремову, О. В. Калініну, 
О. І. Матюшенко, Н. В. Смирнову, В. Є. Хаустову та інших. 

На жаль, в умовах економічної нестабільності країни на сьогодні 
спостерігається ситуація, яка полягає у збільшенні цін на товари та послуги 
та зменшенні на них попиту. Зважаючи на це, діяльність більшості 
підприємств стає неприбутковою, що змушує їх власників замислюватися 
про продаж активів, що передбачає визначення їх вартості на відповідному 
ринку. 

Економічна криза торкнулася майже всіх об’єктів оцінки. При цьому, 
найбільш гостро вона має свій прояв в нерухомості та автотранспорті. Ці 
об’єкти об’єднує не тільки те, що вони мають високу частку в загальному 
обсязі об’єктів оцінки, але й те, що їх вартість прив’язана до курсу долара 
США, який постійно змінюється. При цьому на складність оцінки впливає 
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можливість існування та вплив на вартість майна одразу декількох курсів – 
НБУ, «міжбанку» та «чорного ринку». 

Окрім цього, виділяють й інші особливості оцінки вартості майна. По-
перше, у результаті відтоку іноземних інвестицій з України суттєво 
знизились обсяги кредитування банками, наслідком чого стало зниження 
обсягів оціночних послуг з метою застави майна. Разом з тим, 
спостерігається збільшення попиту на оцінку майна для цілей кредитування. 
Економічна нестабільність вплинула на поведінку банків. Раніше ними 
надавались кредити надійним клієнтам без проведення відповідних процедур 
застави, а сьогодні останні отримують кредити під забезпечену заставу. В 
цілому, спостерігається прискіплива увага банківськими установами до 
якості кредитів, тому вони висувають жорсткі вимоги до оцінки предметів 
застави, в тому числі до оцінки не тільки вартісних показників, але й 
показників ліквідності, а також прогнозних показників щодо об’єкта оцінки. 

По-друге, спеціалістами оцінки вартості майна відчуваються умови 
зниження обсягів продаж об’єктів нерухомості. Одночасно з цим 
спостерігається велика невизначеність та динаміка зміни вартості таких 
об’єктів, а отже потреба в переоцінці зазначених об’єктів в нових 
економічних реаліях. 

По-третє, посилення залежності України від курсу долара США 
призвело до практично повної зупинки продаж на вторинному ринку. При 
цьому продавці не мають прагнення знижувати ціни в доларах США, а 
покупці в свою чергу не поспішають купувати об’єкти нерухомості, оскільки 
зросла їх вартість гривневому еквіваленті. 

По-четверте, таке явище як «завмирання ринку», що виявляється в 
певній протидії «завищених» і «незручних» для покупців цін в гривні та 
небажанні продавців зменшувати ціни в доларах США, стало причиною 
здійснення переходу права власності тільки при суттєвому коригуванні ціни 
продавцем. Іноді при реальній транзакції нерухомості зменшення вартості 
(торг) складає 30-50% в доларовому еквіваленті. Таким чином, можна 
стверджувати, що на сьогодні склалася така ситуація, коли існує виключно 
«ринок покупця», який і визначає вартість нерухомості. 

По-п’яте, у відповідності до Міжнародних стандартів оцінки, ринкова 
вартість відображає колективні очікування і функціонування ринку. При 
цьому її використовують як базу оцінки активів в ринково-орієнтованих 
економіках. Щодо визначення ринкової вартості, то слід мати як мінімум 
«уподобання» ринку. Всі існуючі правила та стандарти розроблені для 
ринкових умов при стабільних економічних відносинах. Тому, в сучасних 
умовах економічної нестабільності України більш доцільно використовувати 
термін «оціночна вартість», яка згідно Національного стандарту №1 
«Загальні принципи оцінки майна та майнових прав» є вартістю, що 
визначається запропонованим алгоритмом та складом вихідних даних [1]. 

По-шосте, в умовах економічної нестабільності значно зростає рівень 
якості оцінки, що в свою чергу потребує від компаній вдосконалення системи 
якості оціночних послуг та підвищення рівня їх технологічності. Актуальним 



51 

 

завданням у вдосконаленні діяльності оціночних фірм і компаній на 
сучасному етапі розвитку суспільства є використання нової комп'ютерної 
технології на базі економіко-математичних моделей задач оцінки майна. 
Однак у цілому в країні комп'ютеризація ринку оціночних послуг на базі 
сучасних економіко-математичних моделей і алгоритмів задач оцінки майна 
знаходиться в початковій стадії свого розвитку. 

Також постає необхідність невідкладного здійснення комплексу заходів 
щодо організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців у сфері оціночної діяльності, які володіють сучасними методами 
оцінки відповідно до міжнародних вимог, що набуває більшої актуальності в 
умовах вступу України до ЄС. Іншим важливим напрямом вдосконалення 
оціночної діяльності є розробка і видання навчальної, наукової та методичної 
літератури на державній мові для кваліфікованої підготовки фахівців [2, с. 
250]. 

Отже, можна зробити висновок, що перебування України в стані 
економічної кризи зумовлює появу ряду особливостей, що притаманні 
оціночній діяльності. Це призводить до зростання цін об’єктів оцінки, 
зниження ділової активності та активізації  пошуку шляхів вдосконалення 
оціночної діяльності. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

 Сільське господарство являє собою одну з провідних галузей 
господарського комплексу України, яка має значні природні переваги та 
відіграє вагому роль у зміцнені економіки нашої країни За словами 
Владислави Рутицької, заступника міністра аграрної політики з 
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євроінтеграції, сьогодні ключовою ціллю для вітчизняного сільського 
господарства має стати – ринок Європи. Якби Україна змогла посилити свої 
позиції тут, це дало б дало змогу розширення та, можливо, домінування 
українським аграріям на продовольчих ринках світу[1]. Тому актуальним 
буде аналіз сучасного стану аграрного сектору, проблем та перспективи 
виходу на міжнародні ринки. 

Дану тему досліджували такі вітчизняні вчені: В. Геєць, М. Малік, 
О Онищенко, Б. Пасхавер, В. Юрчишин, І. Татарчук, Б. Данилишин та інші. 
Однак не вирішеними постають питання розвитку аграрного сектору в 
умовах глобалізації та євроінтеграції національного ринку.  

В 2016 році, дослідницька компанія The Economist Intelligence Unit 
(аналітичний підрозділ британського журналу Economist) опублікувала 
результати глобального дослідження країн світу за рівнем продовольчої 
безпеки в 2016 році [2]. За аналізом результатів, зі 109 країн, до п’ятірки 
лідерів увійшли США, Сінгапур, Ірландія, Австрія та Нідерланди, Україна 
посіла 59 місце ( у 2012,2014  – 52). 

Сучасний стан аграрного сектору можна характеризувати перш за все 
тим, що площа сільськогосподарських земель є найбільшою в Європі та 
складає 42,2 млн га ( 70% території країни) [3]. Якщо порівнювати посівні 
площі основних сільськогосподарських культур у 2016 рр. з 2013 р. 
спостерігається тенденція росту у цукровому фабричному буряку на 5%, 
соняшнику на 20% та кормових культурах на 15%, а падіння у зернових 
культурах на 11%, картоплі на 5%та культури овочеві відкритого типу на 9% 
Сприятливими факторами для розвитку аграрного сектору виділяють: 
постійне зростання світового попиту на продовольчі товари та альтернативні 
ресурси, транспортна інфраструктура, близькість до основних ринків збуту. 
За даними державної служби статистики, на січень 2017 р. агропромисловий 
сектор забезпечував 44,8% від загальної обсягу українського експорту, у 
2016 р. - 42,5%, 2015 р. ця частка була виражена в 38%, а в 2014 р.- 31% [4]. 
Сьогодні Україна є одним із провідних виробників сільськогосподарської 
продукції в світі, що дозволяє забезпечити не лише потреби внутрішнього 
ринку, а й успішно експортувати продовольство та сільськогосподарську 
сировину. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно  стали 
такі товари як зернові культури, олія та насіння олійних культур. До ТОП-10 
експортних товарів також потрапили соя, цукор та м’ясо. Країни в які 
найбільше експортується українська сільськогосподарська продукція, 
увійшли Китай, Індія, Єгипет, Іспанія, Туреччина, Нідерланди, Італія, 
Саудівська Аравія, Іран та Польща.  

Однак, існує і ряд проблем у розвитку аграрного сектору, що заважають 
нашій країні зайняти передові місця на міжнародних ринках. Основними є: 

- нерівномірність розвитку різних форм господарювання (укладів) при 
послабленні позицій середньо-розмірного виробника внаслідок створення 
для різних за розмірами та соціальним навантаженням економічних суб’єктів 
формально однакових, але не рівних умов господарювання; 
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- недостатність нормативно-правових засад та відсутність мотивації до 
кооперації та укрупнення дрібних сільськогосподарських виробників в 
рамках сільських громад, низька товарність виробництва продукції, 
ослаблення економічного підґрунтя розвитку сільських громад; 

- нестабільні конкурентні позиції вітчизняної сільськогосподарської 
продукції та продовольства на зовнішньому ринках через не завершення 
процесів адаптації до європейських вимог щодо якості та безпечності 
сільськогосподарської сировини та харчових продуктів; 

- низькі темпи техніко-технологічного оновлення виробництва. 
Аграрний сектор України формує засади збереження суверенності 

держави – продовольчу та у деяких межах економічну і екологічну безпеку, 
формує соціально-економічні основи розвитку сільських територій, але щоб 
це досягти, потрібно виділяти пріоритетні напрями розвитку АПК. 

По-перше, це забезпечення продовольчої безпеки держави, а саме 
формування стратегічних продовольчих запасів, забезпечення обсягів 
виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства відповідно до 
вимог продовольчої безпеки. Потрібно, також звернути увагу на якість на 
безпечність сільськогосподарської продукції, дотримання вимог до їх 
виробництва. Обов’язково потрібно проводити моніторинг, аналізувати і 
прогнозувати ринок сільськогосподарської продукції, вміти реагувати на 
ринкові зміни та ризики, які постають перед аграрним сектором. 

По-друге, це земельні відносини, а саме гарантування захисту прав 
власності та законних інтересів власників земельних ділянок, включення 
земель сільськогосподарського призначення до ринкового обігу та державне 
регулювання обігу сільськогосподарських земель, удосконалення орендних 
відносин, зокрема шляхом стимулювання довгострокової оренди земель 
сільськогосподарського призначення, встановлення мінімального терміну 
укладання угоди оренди земель сільськогосподарського призначення. 

По-трете, це фінансова політика, а саме створення прозорих 
інструментів системи оподаткування аграрного сектору залежно від його 
економічних особливостей та соціальної ролі, і звісно, потрібна бюджетна 
підтримка, яка б забезпечувала стабільність системи державної підтримки 
аграрного сектору. 

Останнє, але не менш важливе це конкурентоспроможність продукції 
сільського господарства та продовольства, а саме створення мотивації до 
технологічного переоснащення та модернізації галузей аграрного 
виробництва, в тому числі через стимулювання забезпечення необхідними 
машинами, обладнанням та виробничою інфраструктурою кооперативних 
структур, сприяння розвитку галузевих, міжкооперативних об’єднань 
товаровиробників та підвищення рівня їх відповідальності за формування та 
дотримання галузевих балансів, за якість і безпечність продукції, виробленої 
її членами, в т.ч. шляхом створення колективних брендів продуктів. 
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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОДИН ЗІ СПОСОБІВ ВПЛИВУ 

ДЕРЖАВИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 
 

Усі місцеві бюджети є самостійними, що забезпечується закріпленням 
за ними відповідних джерел доходів бюджету, правом місцевих органів 
влади визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до 
законодавства України, правом відповідних місцевих рад самостійно і 
незалежно розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети.  

На даний час в рамках реалізації Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні проводиться 
активна робота по формуванню спроможних територіальних громад. 
Бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із 
законом та перспективним планом формування територій громад, матимуть 
прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. В результаті буде 
забезпечено виконання одного із напрямків реформи міжбюджетних 
відносин – перехід від триступеневої до двоступеневої бюджетної 
системи.[1] 

Реалізація реформи міжбюджетних відносин пов’язана з наступними 
перевагами: 

- місцеві органи влади можуть самостійно формувати та затверджувати 
свої місцеві бюджети, не чекаючи затвердження державного бюджету; 
- Міністерство фінансів не визначатиме і не доводитиме до місцевих 
бюджетів індикативні показники по доходах; 
- значно розширено джерела наповнення місцевих бюджетів для 
забезпечення виконання органами місцевого самоврядування видаткових 
повноважень; 
- існуючу систему балансування доходів і видатків місцевих бюджетів 
замінено принципово новою системою горизонтального вирівнювання 
податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного 
мешканця; 
- запровадження нових видів міжбюджетних трансфертів (освітня та 
медична субвенції, субвенція на підготовку робітничих кадрів, базова та 
реверсна дотації); 
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Таким чином, отриманим результатом просторового розвитку на 
законодавчому рівні може бути забезпечення нової бюджетної самостійності 
та фінансової незалежності місцевих бюджетів. 

- Міністерство фінансів доводить до місцевих органів влади лише 
особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на плановий 
бюджетний рік та розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних 
трансфертів, також  методики їх визначення.  

Порядок передачі та розміри регульованих доходів в Україні щороку 
встановлюється в законі України "Про Державний бюджет" від 29 червня 
1995 p. № 253-95-ВР, законі України "Про бюджетну систему" в редакції 
1995 р., Бюджетному кодексі України.  Так, у ході дослідження за січень-
лютий 2017 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 23,3 
млрд. грн., що складає 17% від річного обсягу надходжень, затвердженого 
місцевими радами.[2] 

-  Аналізовано процес затвердження місцевих бюджетів в Україні. Із 
10838 місцевих бюджетів станом на 6 січня 2017 року  затверджено 9 959 
місцевих бюджетів, або 98,6% їх загальної кількості (10 838).[3] 

- Із загальної кількості місцевих бюджетів усіх рівнів незатвердженими 
залишаються –(1,4%) 142, у тому числі: 

- 2 обласних (Волинської та Запорізької областей) (8,3 %); 
- 4 міських міст обласного значення (2,7 %); 
- 8 районних та  районних у містах (1,6 %); 
- 66 об’єднаних територіальних громад (18 %); 
- 4 міських міст районного значення (2 %); 
- 7 селищних (1,4 %); 
- 51 сільський(0,6 %). 
Усі місцеві бюджети України поділяються на дві категорії, ті які прямо 

пропорційно пов’язані з державним бюджетом і ті які з ним не взаємодіють. 
Яскравим прикладом цього є (рис.1) [4]. 

 
Рис. 1. Усі місцеві бюджети України 
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Отже, самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та 
закріпленими за ними на стабільній основі загальнодержавними доходами, а 
також правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевих 
бюджетів. Що дозволяє полегшити регулювання та надходження коштів до 
державного бюджету, а також реалізувати завдяки міжбюджетним зв’язкам 
процес полегшеного надходження коштів до держави. 
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ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПРАКТИКИ 
 

Однією з важливих рис нашого часу є розвиток волонтерського руху, 
котрий залучає громадян до участі в зміні усіх сфер життя на краще, 
позитивно впливає на формування ефективної економічної моделі 
суспільства. Волонтерська діяльність є основою побудови та розвитку 
громадянського суспільства та сучасної модерної економіки. Вона втілює в 
себе найшляхетніші прагнення людства − прагнення миру, свободи, 
добробуту, безпеки та справедливості для всіх людей. 

До вивчення різних аспектів проблем розвитку волонтерських рухів та їх 
впливу на економічний розвиток долучалося багато вчених. Зокрема, питання 
розвитку волонтерства в соціальній сфері обґрунтовували О. Безпалько, 
П.Буасьє, Н. Заверико, А. Іванова, Ю. Пермяков, Л. Полехіна. Описом змісту, 
напрямів і форм волонтерської діяльності в суспільстві займались 
О.Решетніков, А. Ходорчук, Е. Холостова, Р. Вайнола, Т. Головаглва, 
Т.Дружченко. Правові основи діяльності волонтерства в Україні аналізувала 
С. Шиндаулетова. 

Світове співтовариство визнає волонтерський рух способом збереження 
та зміцнення загальнолюдських цінностей, реалізації прав і обов'язків 
громадян, особистісного зростання шляхом усвідомлення людського 
потенціалу. У Всесвітній Декларації Волонтерства відзначається, що 
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волонтерська діяльність становить фундамент громадянського суспільства. 
Вагомість волонтерської діяльності в світовому вимірі підтверджується її 
визнанням Організацією Об'єднаних Націй як суспільно корисної діяльності 
на добровільній основі, яка повинна бути важливою складовою будь-якої 
стратегії, націленої на вирішення проблем, особливо в таких сферах, як 
боротьба з бідністю, сталий розвиток, охорона здоров'я, упередження лих та 
вчасне реагування, соціальна інтеграція, подолання соціальної нерівності та 
дискримінації тощо. Відповідні положення Резолюції ООН та рекомендація 
щодо підтримки волонтерського руху пропонують урядам всіх держав 
включити волонтерство в національні плани розвитку як компонент з 
досягнення цілей сталого розвитку.[1] 

Сьогодні волонтерів більш ніж з 100 країн світу об’єднано в глобальний 
світовий рух, який стає все більш впливовим в світі. Щорік волонтерству 
присвячують свій час більше 100 млн. осіб дорослого населення планети. 

Волонтерський рух розвивається в світі з початку минулого століття. 
Наприкінці ХХ ст. американський університет ім. Дж. Хопкінса виконав 
дослідження в 22 країнах, яке показало, загальна кількість часу праці 
волонтерів відповідає праці 10,5 млн. осіб, що працюють повний робочий 
день. Кількість волонтерів лише в 36 країнах світу, за підрахунками того ж 
університету, − понад 131,5 млн. ос. [1] 

Уряди більш ніж 80 країн активно сприяють розвитку національних 
волонтерських рухів та створюють інфраструктуру для забезпечення 
розвитку волонтерства на системному рівні. Практика багатьох країн 
підтверджує, що діяльність волонтерів приносить суспільний прибуток та 
забезпечує вклад у ВВП від 4 до 8 %. 

Особливий розвиток волонтерство отримало в США, де цей рух 
зародився ще в ХІХ ст. Волонтери в ті часи забезпечували функціонування 
різних некомерційних організацій. Ще в 1835 р. прагнення американців до 
волонтерської праці відзначав А. Токвіль. 

Серед європейських країн один з найвищих показників участі населення 
у волонтерській діяльності спостерігається у Великій Британії − до 30 % та 
Ірландії − 33 %, а однією з найбільш популярних сфер виступає соціальна 
робота, хоча за останні роки зросла популярність волонтерства на 
спортивних заходах та в акціях зі збереження довкілля. 

Волонтерство Німеччини відрізняють свої особливості, відображені в 
законодавчих ініціативах, зокрема: із 1964 р. реалізується державна програма 
"Добровольчий соціальний рік" (Freі williges Soziales Jahr (FSJ або Frei 
williges Оkologisches Jahr (далі — FОJ), котра дозволяє німецькій молоді 
протягом року здійснювати практичну діяльність в соціальній або 
екологічній сферах; із 2002 року волонтерська діяльність зараховується як 
альтернатива службі в армії. 

У Франції, близько 20% дорослого населення бере участь у 
добровільних ініціативах на постійній основі, волонтери також залучаються й 
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до роботи в місцевих органах влади, державних установах, в органах поліції 
та громадської безпеки, посольствах і консульствах.[2] 

У Чехії акредитується діяльність неурядових організацій, котрі 
здійснюють відбір і навчають волонтерів, підписують з ними контракти і 
направляють на роботу в організації, які їх потребують. Це можуть бути як 
державні органи, так і територіальні органи влади та самоврядування. 

В Італії діють встановлені принципи і критерії, котрі регулюють 
відносини між державними установами і волонтерськими організаціями. 
Волонтерам надається певний захист та права, для волонтерських організацій 
встановлено низку обов'язків, зокрема, обов'язкове страхування здоров'я і 
відповідальності перед третіми особами. Однією з найбільших волонтерських 
організацій є Італійський фонд волонтерства, створений за ініціативи 
Римської ощадної каси, котрий надає консультаційні та освітні послуги 
волонтерам і волонтерським організаціям. 

На сьогодні засновано Координаційний комітет міжнародної 
волонтерської служби (CCIVS) під егідою ЮНЕСКО зі штаб-квартирою у 
Парижі. 

У незалежній Україні розвиток волонтерського руху датується початком 
90%−х років XX ст., коли було створено службу під назвою "Телефон 
Довіри", де працювали волонтери. Із 1992 року почала активно розвиватися 
мережа соціальних служб для молоді. Для України, як і для усього світу, 
волонтерська діяльність є актуальною та важливою. Революція Гідності та 
спричинені нею події в Україні призвели до суттєвих змін в українському 
суспільстві. Проте, не зважаючи на те, що волонтерські ініціативи є дуже 
ефективними, без чіткої організації взаємодії їх із владою втрачається 
потенційний синергетичний ефект. Тож, вдалим рішенням організації такої 
взаємодії стало створення Ради волонтерських організацій при Міністерстві 
оборони України.[3] 

Підсумовуючи зазначимо, що волонтерська робота іноземних країн, 
спрямована на економічний розвиток, підвищення добробуту суспільства, 
має свої напрями й форми роботи, які доцільно практично реалізовувати в 
нашій державі. Звичайно, далеко не всі їхні напрацювання можуть бути 
застосовні в нас через значні розбіжності, зокрема в соціально−економічному 
рівні розвитку, порівняно з розвиненими країнами. Разом із тим, 
взаємозбагачення ідеями й досвідом організації волонтерської роботи − 
важливий чинник соціально-економічного розвитку України. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ  

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 

Проблема розвитку малого бізнесу є актуальною для всіх країн з 
ринковою економікою, незалежно від рівня їх економічного розвитку, що 
пов'язано з модернізацією існуючих моделей економічних систем, а також з 
необхідністю подолання наслідків глобальної економічної кризи.  

Малий бізнес прийнято вважати локомотивом всіх позитивних процесів, 
що відбуваються в економіці розвинених країн. Малий бізнес має суттєвий 
вплив на формування конкурентного середовища, що, в свою чергу, веде до 
вдосконалення і поліпшення якості продукції, що випускається і послуг, що 
надаються. 

Завдяки малому підприємництву мобілізуються фінансові та виробничі 
ресурси населення. Мале підприємництво несе в собі величезний 
антимонопольний потенціал, служить серйозним фактором структурної 
перебудови і забезпечення проривів науково-технічного прогресу, вирішує 
проблеми зайнятості та інші соціальні проблеми ринкової економіки [1]. 

Малий бізнес є одним із рушійних механізмів підвищення добробуту 
населення держави, оскільки надає змогу реалізувати громадянам власну 
зайнятість без допомоги інших осіб чи держави.  

За допомогою ефективного розвитку сфери малого підприємництва 
вдається реалізувати здорову конкуренцію на ринку, що є фактором еволюції 
бізнес-процесів в межах держави.  

Мале підприємництво в Україні наразі перебуває на етапі трансформації, 
зважаючи на зовнішні умови розвитку економіки країни в цілому та 
внутрішні кон’юнктурні особливості економічної системи країни.  

Зважаючи на цей факт на шляху реалізації підприємницької ініціативи у 
формі малого підприємництва виникає чимало труднощів та перепон, 
обумовлених, не в останню чергу, відсутністю належного механізму 
державного регулювання даної сфери економіки.  

Україна за своїм цивілізаційним потенціалом належить до прикордонної 
моделі цивілізації, має в своєму розпорядженні систему цінностей, що мають 
більше загальних ознак з моделлю західної цивілізації, ніж зі східною, що 
дозволяє стверджувати, що країна має значний цивілізаційний потенціал 
розвитку підприємництва. 

Разом з тим, перебування в нестійкому економічному стані, відсутність 
переконаності своїй належності певній спільноті, а також тривалий період 
розвитку України в складі колишнього СРСР, не дозволяє реалізувати 
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цивілізаційний потенціал в повній мірі. Як результат, незважаючи на значний 
цивілізаційний потенціал розвитку підприємництва, в Україні  сформоване 
певне середовище, яке не сприяє належним чином розвитку малих форм 
бізнесу.  

Незважаючи на збільшення загальної кількості малих підприємств в 
країні, темпи зростання їх кількості уповільнені. Малий бізнес в Україні 
поставлено в скрутні умови існування, пов'язані з безліччю проблем, які 
змушують малі фірми йти в тінь, діяти за рамками законодавства.  

На шляху реалізації малої приватної ініціативи в сфері бізнесу стоїть ряд 
проблем. 

Серед  них слід виділити та охарактеризувати такі: 
1) законодавча недосконалість регламентації існуючого процесу 

реалізації малих форм підприємницької діяльності. Існуюча на даний момент 
функціонування бізнес-сфери законодавча база недосконала та потребує 
перегляду та трансформації відповідно до існуючих економічних реалій. 
Зважаючи на той факт, що наразі відбуваються кардинальні зміни у бізнес- 
середовищі, обумовлені економічною ситуацією в країні [2];  

2) податковий механізм взаємодії держави із учасниками бізнес-процесів 
у малому секторі економіки. А саме, недосконалість податкового механізму 
врегулювання відносин у сфері малого підприємництва не сприяє його 
розвитку а, навпаки, загальмовує і без того складні умови та процеси 
розвитку досліджуваної сфери підприємницьких відносин. Діючий 
Податковий Кодекс України, звичайно, є вдалим кроком на шляху уніфікації 
вимог до бізнес-середовища в нашій країні, проте, прийняті на його основі 
численні нормативно-правові акти у сфері оподаткування відрізняються 
колізійними моментами, що не сприяє вдосконаленню податкового 
врегулювання сфери малого підприємництва в Україні; 

3) ще одним проблемним аспектом у діяльності підприємств малого 
бізнесу слід відокремити момент із існуючим механізмом кредитування 
суб’єктів малого підприємництва. Зважаючи на складну економічну ситуацію 
всередині країни, звичайно, наявність кредитного механізму, спрямованого 
на розвитку малого підприємництва, залишає бажати кращого. Крім того, 
тотальне закриття приватних банківських установ не сприяє активізації 
такого механізму кредитування. Одначе, все ж таки, банківська система 
країни розвивається доволі стабільно. А отже, доцільно виробити на рівні 
держави та регламентувати на законодавчому рівні механізм надання 
кредитів суб’єктам малого підприємництва; 

4) найменш контрольованим і, як наслідок, найбільш корумпованим та 
незаконним є створення адміністративних бар’єрів на шляху реалізації малої 
підприємницької твої ініціативи. Це обумовлено менталітетом, який склався 
в середині країни та становищем органів державної влади і наданими їм 
повноваженнями [3];  

5) найбільш актуальною для бізнесу є проблема доступу до нерухомого 
майна. Існує значний дефіцит пристосованих для здійснення 
підприємницької діяльності нежитлових приміщень. Саме цей фактор багато 
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в чому стримує розвиток інноваційного та виробничого підприємництва. 
Брак нежитлових приміщень відчувають як підприємці, які бажають відкрити 
власну справу, так і успішно функціонуючі підприємства, які потребують 
приміщеннях для розширення своєї діяльності. 

Для вирішення всіх перелічених вище проблем існують способи їх 
вирішення, шляхи поліпшення ситуації, що склалася. 

В сфері проблем, пов'язаних із взаємовідносинами суб'єктів малого 
підприємництва і державної влади, логічним і ефективним рішенням 
виглядає формування та подальший розвиток в Україні системи громадських 
об'єднань. Підприємницькі об'єднання, союзи, асоціації та інші види спільнот 
малих підприємств повинні виконувати функцію заповнення пустот, що 
існують в даний момент між усіма рівнями державної влади та 
представниками малого бізнесу [4]. 

Таким чином, найголовнiшою проблемою українських малих 
пiдприємств є непродуманiсть саме державної полiтики, неувага влади до 
негативної ситуацiї, що складається навколо суб'єктiв малого бiзнесу.  
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Разом з розвитком ринкових відносин найважливішим фактором 

конкурентоспроможності підприємств в довгостроковій перспективі є 
наявність фундаментальної мети розвитку бізнесу - приросту його реальної 
вартості, і побудова ефективної системи управління, орієнтованої на 
досягнення цієї мети. Оцінка вартості підприємства виступає підґрунтям для 
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прийняття управлінських рішень. Поряд з цим, розвиток міжнародних 
економічних відносин стимулює підвищення уваги до процесу уніфікації 
методології оцінки вартості підприємств у відповідності до вимог 
міжнародного законодавства. Отже, виникає необхідність дослідження та 
здійснення порівняльного аналізу методики здійснення оцінки вартості 
майна за міжнародними та національними стандартами з метою визначення 
можливості та необхідності подальшого удосконалення останніх. 

Розвитком оціночної діяльності майна підприємства приділяють увагу у 
своїх наукових працях як вітчизняні, так і закордонні науковці, зокрема:    
Є.В. Мних, Н.Ф. Чеботарьов, Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська,               О.Д. 
Кирилов, В.Р. Курченко, А.Г. Грязнова, Джей Фішмен, Г. Кліффорд, С.В. 
Валдайцев, К. Мерсер, Т.У. Хармс, М.В. Меєр та інші. Проте недостатньо 
уваги приділяється удосконаленню вітчизняних стандартів оцінки вартості 
підприємства у відповідності до міжнародного законодавства. 

Згідно зі статтею 9 Закону України  «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 № 2658-III 
розроблення нормативно-правових актів з оцінки майна здійснюється на 
засадах міжнародних стандартів оцінки [4]. Саме тому національний 
стандарт оцінки, що регулює процес оцінки вартості підприємств має ряд 
спільних моментів з міжнародними стандартами оцінки (МСО).  

Як міжнародними, так і національними стандартами оцінки 
регламентується використання методичних підходів до оцінки. Так, у п. 56 
Засад МСО зазначено, що: «Для виконання оцінки, що визначена 
відповідною базою оцінки, можуть бути використані один або декілька 
підходів до оцінки»[2, с.86]. У вітчизняному ж законодавстві акцентується 
увага на використанні одночасно декількох методів: «Оцінювач застосовує, 
як правило, кілька методичних підходів, що найбільш повно відповідають 
визначеним меті оцінки, виду вартості за наявності достовірних 
інформаційних джерел для її проведення»[3]. У зарубіжній та вітчизняній 
практиці оцінки вартості майна найбільшого поширення дістали три 
методичні підходи до оцінки вартості підприємства: дохідний, ринковий 
(порівняльний) та майновий (витратний). 

Професійна оцінка в Україні існує з 1995 року. За цей час підготовлено 
більше 10000 оцінювачів, створено 7 саморегульованих організацій 
оцінювачів у сфері оцінки майна та майнових прав.  Проте з початком 
фінансово-економічної кризи в Україні (з 2008 року) професійна оцінка 
фактично перестала розвиватись як у напрямку розвинення методології 
незалежної оцінки та вдосконалення законодавчих норм організації 
професійної підготовки оцінювачів, так і у напрямку імплементації 
Національних стандартів в систему Міжнародних стандартів оцінки, які 
регулярно переглядаються, змінюються та оновлюються. Як наслідок, станом 
на початок 2016 року оціночна спільнота мала у своєму розпорядженні 
фактично ту ж саму законодавчу та нормативно-методичну базу, що була й 
на етапі становлення професійної оцінки. Зрозуміло, що за таких умов вся 
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система організації оціночної діяльності потребує нині невідкладних змін, які 
повинні вдосконалити всю систему незалежної оцінки в Україні 

Найбільшого розвитку оцінка майна набула у зарубіжних країнах, тому 
для викладення понятійної бази доцільно вивчати не тільки національні 
розробки в галузі оцінки, а насамперед міжнародні. Для розгляду понятійної 
бази використовуються Міжнародні стандарти оцінки (IVS), Європейські 
стандарти оцінки (TEGOVA), Федеральні стандарти Російської Федерації 
(ФСО) та національні стандарти. 

Американські спеціалісти зазначають, що без уміння правильно і 
швидко оцінювати вартість будь-якого майна, неможливо створення 
середнього класу власників, стійкого і динамічного розвитку ринкових умов, 
запобігання фінансових пірамід, економічного беззаконня, недовіри 
партнерів -інвесторів, а в кінцевому результаті створення законного і чесного 
економічного мікро - і макроклімату [1, с.23]. Слід зауважити, що на такому 
умінні засновано функціонування економіки Німеччини, Франції, США, 
Японії і інших розвинутих країн. 

Міжнародні стандарти оцінки визнані в усьому світі, але мають 
рекомендаційний характер, їх застосування не закріплене законодавчо. 
Національні стандарти оцінки є нормативно-правовим документом, 
дотримання якого є обов'язковим під час здійснення оціночної діяльності в 
Україні. Національні стандарти повинні представляти собою узагальнення 
кращого національного досвіду з оцінки майна і відповідати національному 
законодавству. Разом з тим, враховуючи процес міжнародної економічної 
інтеграції, вони повинні відповідати загальноприйнятим у світі вимогам до 
оцінки, що викладені у Міжнародних стандартах. 

Дослідження провідних фахівців доводять, що традиційні підходи, які 
спрямовані на максимізацію прибутку, при сучасних умовах є 
малоефективними. Такий висновок обумовлюється певною межею, до якої 
підприємство має можливість збільшити доходи та скоротити витрати. 
Досвід зарубіжних країн показує, що позитивна динаміка вартості 
підприємства зумовлює довгострокове і стійке функціонування, сприяє 
зростанню добробуту суспільства і соціально-економічного розвитку країни 
[5, с. 147]. 

Специфіка національного ринку, який постійно знаходиться і умовах 
крайньої нестабільності (політична криза 2004 р., вплив глобальної 
фінансової криз 2008—2010 рр., політична криза 2013—2014 рр., анексія 
Росією частини України) не дозволяють в повній мірі адаптувати відомі 
міжнародні підходи до оцінювання майна в реаліях національної економіки. 

Використання міжнародного досвіду в свою чергу передбачає 
здійснення системних перетворень в українському законодавстві щодо 
оцінки майна та майнових прав. Класичною проблемою оцінки вартості 
українських підприємств є складність застосування методик, які успішно 
використовують зарубіжні практики. Подальший розвиток та інтеграція у 
світову практику оцінки вітчизняних підприємств можливі за умови адаптації 
до специфіки української економіки, урахування нерозвиненості фінансового 
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та фондового ринків в Україні разом з вдосконаленням та розвитком 
економіки країни. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

 Становлення ефективної ринкової системи господарювання неможливе 
без таких інститутів як біржі. Проте на сучасному етапі розвитку України 
біржова діяльність характеризується досить низькою ефективністю. 
Причинами цієї ситуації виступає ряд факторів, до яких можна віднести: 
економічні кризу, нестабільну політичну ситуацію, відставання нормативно-
законодавчої бази, відсутність умов для впровадження ф’ючерсного обігу 
тощо. 

Та все ж на сьогоднішній день в Україні (за винятком тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та 
частини зони проведення антитерористичної операції) зареєстровано близько 
555 бірж (без урахування фондових), що значно більше ніж в США, хоча  
кількісна перевага не зумовлює підвищення ефективності їх функціонування. 
Проблема удосконалення та розвитку біржової діяльності за нинішніх умов 
економічної кризи є досить важливою, адже саме це допоможе зменшити 
тіньовий сектор продаж у країні.  

Важливим елементом функціонування сучасного ринку є його 
інфраструктура, що являє собою систему установ та організацій, які 
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забезпечують рух товарів, послуг, грошей і цінних паперів. До таких установ 
відносяться товарні, фондові та валютні біржі.  

Біржова торгівля є невід’ємною складовою частиною оптової торгівлі. 
Зародження елементів біржової торгівлі починалося з елементарного 
локального ринку (базару), причому в країнах з високорозвиненою ринковою 
економікою базари, які є одним із напрямків реалізації продукції, на сьогодні 
повністю припинили своє існування. На заміну їм прийшли товарні біржі [3, 
с. 97].  

Товарна біржа є організацією, що об’єднує юридичних і фізичних осіб, 
які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання 
послуг в укладанні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і 
пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і 
пов’язаних з ним торговельних операцій [1].     

 Біржі України відрізняються за своєю структурою, складом учасників, 
правилами біржової торгівлі. При їх утворенні засновники, як правило, не 
ставили перед собою завдання по концентрації біржового обігу для творення 
ринкових цін на сировину, капітали та валюту. Біржі, особливо товарні, 
засновувалися як біржові посередники.  

В Україні біржова діяльність здійснюється у всіх регіонах (табл.1), проте 
переважна кількість біржових угод 92,7 % укладена лише у 4, найбільша 
частка припадає на біржі Києва (79,7%), Полтавської (7,2%), Київської (4%) 
та Дніпропетровської (1,8 %) областей. 

Таблиця 1 
Кількість бірж в Україні протягом 2008-2015 рр. [2] 

Роки Всього 
зареєстровано 

Універсальні Товарні та 
товарно-
сировинні 

Агропромислові Інші

2008 482 118 293 30 41 

2009 484 103 318 26 37 

2010 510 106 341 25 38 

2011 537 106 368 25 38 

2012 562 107 391 25 39 

2013 574 108 400 24 42 

2014 586 107 415 23 41 

2015 555 104 319 24 36 

 
Аналізуючи дані та зіставляючи їх з мікро- та макроекономічними 

показниками діяльності країни помітно, що в Україні відсутній сегмент 
біржового ринку, не дивлячись на рекордну кількість бірж, порівняно з 
іншими розвиненими країнами, які є доволі примітивними за рівнем 
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розвитку, мають недостатню кількість кваліфікованих кадрів і технічного 
обладнання та не в змозі виконувати поставлені перед ними завдання та 
функції.  

За весь період існування бірж в Україні не відбулося якісних змін, що не 
перешкоджали б виконанню властивих їм функцій щодо залучення, 
перерозподілу капіталу та його спрямування в реальний сектор. Адже за 
сучасних умовах розвитку економіки країни біржова торгівля є важливою  
складовою частиною при формуванні внутрішнього та зовнішнього, 
продовольчого та непродовольчого ринку. Метою розвитку українського 
біржового товарного ринку є підвищення рівня конкурентоспроможності 
товарних активів, захист економічних інтересів учасників товарних ринків та  
формування дієвої інфраструктури товарного ринку.  

В Україні за часи незалежності відсутній порядок ціноутворення, що 
призводить до нестабільності цін й зловживання на ринку. Ряд значимих для 
економіки груп товарів реалізуються на позабіржовому ринку, обминаючи 
прозорі біржові товарні потоки.  

Прагнення України інтегруватися у світову економічну спільноту, в якій 
біржові ринки відіграють важливу роль в економічному розвитку та 
плануванні, повинно стимулювати подальший розвиток біржового товарного 
ринку. На жаль, досі відсутня єдина державна політика й стратегія розвитку 
біржового товарного ринку України.  

Удосконалення біржового товарного ринку надасть можливість Україні 
створити систему взаємовигідних відносин між виробниками та споживачами 
продукції, мінімізуючи вплив посередників на ціни ринку. Ефективний 
біржовий товарний ринок сприятиме мінімізації цінових ризиків учасників 
ринку, зниженню витрат, що супроводжують укладення біржової угоди, а 
також підвищенню конкурентоспроможності відповідних активів.  

Подальший розвиток біржової діяльності в Україні та її цінової політики 
в євроінтеграційних процесах залежить від загальноекономічного стану 
держави, високого рівня конкурентоспроможності біржових активів на 
європейському ринку, вмілого поєднання адміністративних і економічних 
важелів управління діяльністю біржовиків з різними видами угод в Україні та 
Європі. Для становлення сучасного біржового ринку в Україні необхідно 
налагодити механізм отримання й опрацювання достовірної, своєчасної, 
якісної інформації про ринкову ситуацію в регіоні і світі, ціни і біржові 
товари. Саме тому інтеграція України у міжнародний біржовий ринок 
можливе лише за умови подолання недоліків і негативних тенденцій, які 
відбулися останніми роками та орієнтації на загальносвітові тенденції 
розвитку цінової політики бірж в Україні. 

Список використаних джерел: 
1. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
2. Закон України «Про товарні біржі» від 15.04.2014 /  Верховна Рада 

України. – Офіц. вид. – Київ: Парламент. вид-во – 2014, ст.885 



67 

 

3. Щепіна Т.Г. Аналіз сучасного стану біржового ринку : проблеми 
підвищення інфраструктури [Електронний ресурс]  / Т.Г. Щепіна,  
В.А. Рябошапка. – Режим доступу 
file:///C:/Users/VERO_NIKA/Downloads/ppei_2015_40_16%20(1).pdf 

 
Марія Ворожбит 

 Науковий керівник: Давидюк Л.П., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

В умовах глобалізації міжнародний ринок праці стрімко розвивається, 
посилюючи співпрацю між країнами світу. Наразі національні ринки робочої 
сили відіграють значну роль у формуванні світового ринку праці. 
Міжнародний поділ праці сприяє розвитку стійких міждержавних зв‘язків, 
що є причиною створення системи, яка формує попит та задовольняє 
пропозицію робочої сили на ринку праці.  

Тому актуальним є питання дослідження тенденцій, що складаються на 
світовому ринку праці, динамічних та структурних змін, оскільки важливо 
володіти ситуацією на національних ринках задля посилення їх 
конкурентоспроможності, визначення потреб та ресурсів. 

На сучасному етапі економічного розвитку відбуваються глибокі зміни 
міжнародного ринку праці. Дана проблематика була основою для досліджень 
таких науковців: Д. Богині, І. Бондара, А. Вуда, В. Денисюка, Г. Дмитренка, 
С. Калініної, П. Кругмана, В. Липова, Р. Лоуренса, Ю. Макогона, В. Петюха 
та ін. Свої наукові праці вони присвячують дослідженню збільшення 
зайнятості населення, зниження рівня безробіття та державного регулювання 
усіх процесів, що відбуваються на ринку праці в умовах глобалізації. 

Міжнародний ринок праці – це певна система відносин, що виникають 
у процесі збалансованості попиту та пропозиції на світові трудові ресурси, 
умов формування робочої сили, оплати праці та соціального захисту. Дані 
відносини сформувалися через нерівномірність якісного та кількісного 
розміщення робочої сили в країнах світу та існуючих розбіжностей в підході 
кожної країни до відтворення робочої сили.  

У процесі глобалізації виділяють основні шляхи формування 
міжнародного ринку праці:  

− об’єднання ринків праці окремих країн, коли ліквідуються будь-які 
перешкоди на ринку – соціальні, культурні, адміністративні, шенгенська 
угода єдиного ринку праці;  

− міграція трудових ресурсів країни. У даному аспекті розглядають як 
фізичне переміщення, так і переміщення віртуальне, за допомогою нових 
методів комунікацій. Взагалі світовий ринок праці стрімко розвивався в 
результаті активного зростання мобільності двох визначальних факторів 
виробництва – праці та капіталу [2]. 
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Звичайно, є ряд факторів, які мають прямий вплив на міжнародний 
ринок праці, оскільки він сам має суттєвий вплив на економічне зростання 
країни та її макроекономічне середовище. З іншого боку, треба враховувати, 
що ринок праці знаходиться під впливом динаміки розвитку світового 
господарства та певних соціально-економічних показників. На (рис. 1) [1] 
наведено основні економічні фактори, які мають безпосередній вплив на 
розвиток міжнародного ринку праці. Розглянемо детальніше дані фактори. 

 

 
Рис. 1. Фактори, що мають визначальний вплив на розвиток 

світового ринку праці 
1. У даний час активної глобалізації особливого розвитку набуває 

міжнародний поділ праці (МПП), що полягає у спеціалізації кожної країни на 
виробництві вигідних для неї товарів чи послуг і в подальшому обміні 
такими продуктами між країнами, які зазначені у МПП.  [3].  

2. Вплив науково-технічного прогресу, інформатизації та зв’язку 
розглядають у двох аспектів. У першому вони сприяють зростанню попиту 
на науковців та висококваліфіковані кадри, попит в яких не був задоволений 
на національному ринку. З іншого боку, дані фактори спричинили безробіття, 
оскільки з широким розвитком технологій потреба в додатковій робочій силі 
автоматично відпадає. 

3. Міжнародна конкуренція набула свого розвитку здебільшого через 
подолання національної ізоляції. Це привело до боротьби на ринку між 
країнами за вплив над інформаційним простором, який зараз має 
надзвичайну силу, та над використанням і перерозподілом ресурсів. 

4. Важливим фактором є розвиток міжнародної транспортної 
інфраструктури. Останні десятиріччя особливо розвивався авіаційний, 
залізничний, водний та автомобільний транспорт. Цими видами транспорту 
здійснюються колосальні обсяги перевезень щодня. Не менш популярною є 
мережа трубопроводів, якими відбувається поставка нафти та природного 
газу. 

5. Відкритість для руху капіталу означає, що він формує попит не лише 
на трудові ресурси своєї країни, але і на закордонну робочу силу, яка часто 
має певні переваги в порівнянні з національною.  
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6. Структурні зрушення економіки кожної країни мали свої особливості, 
складнощі та проходили з різним ступенем важкості, але співвідношення 
заходів макроекономічної стабілізації економіки, лібералізації цін і 
зовнішньої торгівлі, інституціональних змін було націлено на розширення 
приватної власності. Ці структурні зміни спричинили безробіття та неповна 
зайнятість. 

7. Найбільш важливим і складним фактором, що впливає на розвиток 
міжнародного ринку праці, є міжнародна трудова міграція, оскільки на 
міграційні процеси впливають усі фактори, наведені вище.  

За останнє десятиріччя масштаби міграції стабільно збільшуються. 
Найвищі показники спостерігаються в Азії (29%) та Європі (32,5%). Щодо 
тенденцій міграційних потоків, то слід відмітити такі наслідки: 

− стабільне зростання міграції та розширення її масштабів;  
− збільшення питомої ваги мігрантів у чисельності працездатного 

населення; 
− формування нових центрів концентрації робочої сили; 
−  зростання нелегальних мігрантів;  
− відтік висококваліфікованих трудових ресурсів. 
Наразі ситуація, що склалася на міжнародному ринку праці, є досить 

складною, економічні кризи, що мали місце у всьому світі, спричинили 
зростання безробіття. На світовому ринку праці існують проблеми, які 
потребують вирішення задля покращення рівня життя та добробуту 
населення. Важливими з них є: створення нових робочих місць, зміни в 
політиці зайнятості та запровадження нових, нестандартних форм зайнятості 
для трудових ресурсів. 
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В сучасних умовах господарювання, економіка України потребує 
значних капіталовкладень зважаючи на складну економічну ситуацію в 
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країні. Важливу роль у вирішенні цієї проблеми відіграють інвестиції, 
оскільки сьогодні вони визначають напрями й інтенсивність розвитку 
економічної діяльності в суспільстві. Саме динамічно зростаючі інвестиції з 
матеріалізованими в них інноваціями, трансформуючись у створення нових 
конкурентоспроможних виробництв, є важливим елементом забезпечення 
економічного зростання на основі науково-технічного прогресу, підвищення 
ефективності господарської діяльності. 

Дослідженням проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку 
України займалася низка вчених, а саме: Ігнатенко А. В., Саблук П. Т., 
Власов В. І., Кісіль М. І., Пріб К. А., Ринейська Л. С., Харламова Г. О. Проте 
дане питання потребує подальших досліджень. 

Сьогодні економічний розвиток держави доцільно розглядати в системі 
міжнародних економічних відносин, зокрема міжнародних інвестиційних 
процесів. Міжнародне інвестування займає особливе місце в структурі 
зовнішніх пріоритетів України. Стратегічною задачею України є залучення 
до економіки іноземного капіталу і спрямування його на забезпечення 
національних інтересів [1]. 

Прямі іноземні інвестиції відіграють дедалі більшу роль у розвитку 
економік різних країн світу, їхнє надходження поліпшує стан і 
результативність національного господарства, сприяє залученню 
інноваційних технологій, поліпшенню якості перероблення та зберігання 
продуктів сільського господарства, використання ресурсів, насиченості 
внутрішнього ринку високоякісним продовольством, створенню нових 
робочих місць, нарощуванню експортного потенціалу, налагодженню 
економічних зв'язків між господарюючими суб'єктами тощо. Як основна 
рушійна сила феномена глобалізації міжнародний рух капіталу та прямі 
іноземні інвестиції сприяють формуванню міждержавних політичних 
альянсів і соціально-демографічним та економічним зрушенням в економіці 
окремих країн та їхніх угруповань [2]. 

Сучасна ситуація в Україні щодо прямих іноземних інвестицій 
залишається нестабільною. До головних чинників, які гальмують розвиток 
інвестиційної діяльності в Україні, належать:  

- законодавча нестабільність;  
- відсутність чіткої державної стратегії щодо залучення інвестицій;  
- значний податковий і адміністративний тиск на об’єкти 

підприємництва;  
- неврегульованість питань захисту прав власності інвесторів;  
- нестабільність роботи фінансової системи країни [2]. 
Проаналізуємо надходження прямих іноземних інвестицій в Україну за 

2013-2015 роки (рис. 1). 
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Рис. 1. Надходження прямих іноземних інвестицій в Україну  

за 2013-2015 рр. 
На рисунку 1 можна чітко побачити, що надходження прямих іноземних 

інвестицій в Україну за 2013-2015 роки зменшуються. У 2013 році в Україну 
надійшло 57,1 млрд. дол. США. Станом на 2014 рік надходження прямих 
іноземних інвестицій в Україну становили 45,7 млрд. дол. США, а 2015 року 
43,4 млрд. дол. США. 

Необхідно зазначити, що сьогодні залучення іноземних інвестицій є 
одним з ресурсів, який сприятиме підвищенню ефективності економічної 
діяльності в країні, як на сучасному етапі так і у перспективі. Тому необхідно 
створювати умови для покращення інвестиційного клімату в Україні за 
рахунок залучення прямих іноземних інвестицій. 

Для підвищення інвестиційної привабливості України важливе місце 
слід відвести моделюванню інвестиційного клімату. Наразі рейтингів 
оцінювання конкурентоспроможності у світовій практиці використовується 
багато. При цьому, конкурентоспроможність розглядається з трьох основних 
позицій:  

1) на мікрорівні – як здатність суб’єктів господарювання держави 
конкурувати на товарних ринках;  

2) на мезорівні – спроможність секторів економіки конкурувати на 
регіональних і світовому ринках;  

3) на макрорівні – положення національної економіки на світовому 
ринку [3]. 

Для активного включення України в процес міжнародної економічної 
інтеграції необхідно створити відповідні умови. Суть цих умов зводиться до 
створення в Україні такої соціально-економічної та політичної системи, 
котра була б поєднаною з міжнародними інтеграційними системами. Іншими 
словами, економіка України повинна бути здатною функціонувати в системі 
міжнародних відносин [4]. 

Отже, на сьогоднішній день ключовою проблемою економічної політики 
держави є активізація інвестиційної діяльності, яка потребує формування 
такої інвестиційної політики, що надає можливість максимально 
використовувати національні ресурси і залучати у вітчизняну економіку 
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іноземні інвестиції. З метою активізації процесів залучення іноземного 
капіталу та інтеграції України в світову економіку необхідно поліпшити 
державну інвестиційну політику та посилити сприятливість режиму 
інвестиційної діяльності на спеціальних територіях, окремих галузях і сферах 
економіки. У зв'язку з цим слід пом'якшити регуляторні дозвільні процедури, 
спростити умови оподаткування, поліпшити умови ліквідності інвестицій, 
посилити заходи щодо інвестиційної привабливості галузей економіки, 
окремих територій, підприємств і об'єктів. При цьому також необхідно 
забезпечити також економічний, соціальний і економічний захист населення 
та довкілля, а також права власності інвесторів. 
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Єдиний ринок ЄС є однією з основних форм процесу європейської 

інтеграції, основою економічної могутності та політичного впливу 
Європейського Союзу, його ролі в глобальній економіці та політиці. Від 
стану спільного ринку залежить успішність європейського інтеграційного 
проекту в цілому. 

Спільний європейський ринок – це економічний простір без 
внутрішніх кордонів, у межах якого всі види товарів, а також особи, 
послуги і капітал вільно пересуваються за умови встановлення єдиних для 
всіх держав-членів правил заборони дискримінації [2, c. 65]. 

Формування європейського спільного ринку відбувається у другій 
половині 40-х років ХХ століття із прагненням західноєвропейських держав 
до відновлення колишньої позиції у світі та здійснення перших спроб 
економічної інтеграції. 

Перший етап становлення єдиного ринку ЄС характеризується 
підписанням у 1951 році Договору про Європейське Співтовариство вугілля 
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та сталі. Утворення ЄСВС як першого секторного співтовариства стало 
основою подальших інтеграційних процесів та першим кроком до створення 
Європейської Федерації. 

Другий етап відбувся у 1957 році із підписанням Римських Договорів 
між Бельгією, Нідерландами, Францією, Люксембургом, Німеччиною та 
Італією, якими було утворено Європейське Економічне Співтовариство та 
Європейське Співтовариство атомної енергії. Становлення спільного ринку 
відбувалось із запровадженням митних знижок у межах Співтовариств та 
усунення перешкод у торгівлі, уніфікації норм регуляції ринку 
сільськогосподарської продукції, заміни внутрішньодержавних норм на 
загальноєвропейські й упровадженні спільного зовнішнього тарифу 
[1, c. 275]. 

На третьому етапі становлення європейського спільного ринку 
відбулись пошуки шляхів вирішення проблем, які полягали у: 

- стрімкому зростанні цін на нафту на світових ринках і кризі світової 
фінансової системи;  

- діючих національних важелях управління, невисокому рівні уніфікації, 
що спричиняло труднощі при вільній реалізації деяких товарів;  

- відмінних нормах регуляції, що стримували розвиток послуг;  
- диференціації умов організації зайнятості, що спричиняла до 

обмеження руху людських ресурсів;  
- подальшому застосуванні інструментів протекціонізму;  
- обмеженні економічної свободи суб’єктів господарської діяльності. 
- Четвертий етап становлення спільного ринку Європейського Союзу 

відбувся у результаті підписання Договору про створення Європейського 
Союзу у місті Маастрихт у 1992 році. Метою угоди було створення підстав 
для перетворення Європейських Співтовариств у Європейський Союз 
завдяки узгодженню положень щодо реалізації економічної і валютної 
політики з положеннями договору про утворення Європейського 
Економічного Співтовариства [2, c. 89]. 

- Утворення Економічного та монетарного союзу є завершальним етапом 
становлення внутрішнього ринку ЄС, характерною ознакою якого є 
запровадження спільної валюти, єдиної кредитно-грошової та валютної 
політики. Валютна інтеграція припускає досить високий рівень зрілості 
економічного союзу та чітку координацію й уніфікацію митної, фіскальної, 
бюджетної, соціальної, аграрної, промислової політик, що зумовлено 
необхідністю тісних економічних і валютних інтеграційних процесів. 

- З моменту створення єдиного європейського ринку серед частини 
політичних еліт та населення ЄС утвердився погляд на нього як на цілком 
завершений проект, функціонування якого потребує лише постійної 
технічної підтримки. У контексті такого підходу слабкі місця єдиного ринку, 
які виявила світова фінансово-економічна криза, почали сприйматись як його 
системні непереборні вади, що суттєво підвищило рівень недовіри до ринку 
як такого і надало єдиному ринку новий імпульс для подальшого розвитку. 
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- Наприклад, Європейська Комісія має намір збільшити частку 
промисловості у ВВП ЄС до 20% у 2020 році, порівняно з нинішніми менше 
ніж 16% з метою забезпечення глобального лідерства ЄС в таких 
стратегічних секторах з високою доданою вартістю, як автомобілебудування, 
авіація, машинобудування, космос, хімія та фармацевтика [3]. 

- Тому для досягнення цього показника ЄС має стимулювати інвестиції в 
нові технології, поліпшувати бізнес-середовище, полегшити доступ до ринків 
і фінансування, особливо для малих і середніх підприємств, а також 
забезпечити отримання працівниками тих навичок, яких потребує 
промисловість.  

Розвитку єдиного ринку сприятимуть також заплановані комісією дії за 
напрямами формування взаємопов’язаного єдиного цифрового ринку ЄС, 
глибшого і більш справедливого Економічного і монетарного союзу, 
укладення справедливої та збалансованої Угоди про вільну торгівлю з США. 

Отже, формування спільного ринку ЄС знаходиться у взаємозв’язку з 
формами міжнародної економічної інтеграції та характеризується 
запровадженням нових законодавчих ініціатив щодо регулювання економіко-
політичних питань та жорстких економічних регуляторів з метою досягнення 
стабільності єдиного європейського ринку. 

Також світова фінансово-економічна криза та її наслідки стали 
потужними чинниками звернення уваги керівництва ЄС до проблем 
спільного ринку Союзу. Прагнучи надати потужного імпульсу економіці ЄС, 
забезпечити її новий старт, Європейська Комісія розробила ряд цілей, у яких 
визначила важелі та основні фактори, що мають забезпечити нові якість і 
темпи економічного зростання. Реформи єдиного ринку Європейського 
Союзу мають бути також предметом постійної уваги українського уряду, 
насамперед через те, що з Угодою про асоціацію темп наближення 
національного законодавства до європейського має відповідати основним 
реформам ЄС. 
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РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 

 На сьогоднішньому етапі формування економічних відносин важливу 
роль як в Україні так і в світі відіграє господарська система. Особливу увагу 
потребують малі форми господарювання – малий бізнес. Саме мале та 
середнє підприємство дає змогу в найкоротший термін здійснити структурну 
перебудову економіки, сприяє насиченню ринка товарами та послугами і 
формуванню середнього класу. Проте, в сучасних умовах господарювання за 
нестійкої економічної, політичної ситуації, фінансової кризи діяльність 
малих підприємств гальмується наявністю суттєвих проблем і перешкод у 
даній сфері, що призводить до уповільненості та диспропорційності їх 
розвитку. Ось чому, для України на сьогоднішній день особливо актуальним 
є розробка та реалізація обґрунтованої та ефективної державної політики 
підтримки розвитку малого бізнесу та стимулювання такої підприємницької 
діяльності, що є основою економічного та соціального благополуччя 
держави. 

 За останній час в Україні відбулись суттєві зрушення у розвитку 
малого сектора економіки. Разом з тим залишаються чинники які гальмують 
потенційний розвиток малого бізнесу, зокрема: 

 обмеженість внутрішнього попиту та наявність кризи збуту на 
внутрішньому ринку у зв’язку з браком вільних фінансових коштів 
підприємств та зниженням реальних доходів населення; 

 вкрай незначну інвестиційну активність, відсутність переливу коштів з 
фінансового в реальний сектор економіки, обмеженість (або відсутність) 
кредитів. 

 низький рівень технічної озброєності при значному інноваційному 
потенціалі; 

 низький управлінський рівень, бракує знань, досвіду та культури 
ринкових відносин; 

 відсутність повної і вірогідної інформації про стан та кон’юнктуру 
ринку, низький рівень консультаційних послуг та спеціальних освітніх 
програм, тощо. 

 За даними Державної служби статистики України, МСБ складають 
майже 99,8%  від загальної чисельності суб’єктів господарювання, в якому 
було зайнято 80% населення, однак його частка у ВВП становила лише 15%, 
в той час, як в розвинутих країнах досягає 50% і вище, де в ньому задіяні до 
80% працездатного населення. 

 У 2016 році в Україні нараховувалось 340,5 тис. малих та середніх 
підприємств (МСП). 
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 Середні підприємства становлять 4,7%, малі підприємства — 95,2%. 
МСП формують велику групу роботодавців, які забезпечують робочими 
місцями 4,322 млн осіб проти 1,8 млн працівників великих підприємств. 

 Малий бізнес має свої переваги, водночас він (порівняно з великим 
підприємництвом) більш схильний до впливу різних зовнішніх чинників, які 
стримують його розвиток. Отже, суб’єкти малого підприємництва 
потребують всебічної підтримки на державному рівні (насамперед у 
законодавчій сфері), а також на макрорівні, що пов’язано з оптимізацією 
управлінських рішень. Соціально-економічні аспекти малого бізнесу можуть 

бути комплексно проаналізовані з використанням економіко-
математичних методів і моделей. Для аналізу взаємодії факторів розвитку 
малого підприємництва будують математичну модель, яка уможливлює 
оцінку сучасного стану, планування подальшої діяльності суб’єктів малого 
бізнесу та керування нею. 

 Однією із необхідних умов для розвитку малого підприємництва є 
кредитування . Внаслідок кризи в банків виникла проблема ліквідності, що 
спричинила зростання відсоткових ставок. Високі відсоткові ставки за 
кредит, обов’язкова вимога застави, вартість якої значно перевищує суму 
кредиту, практично унеможливлюють доступність кредитних ресурсів для 
тих суб’єктів малого підприємництва, які започатковують свою справу. 
Більшість вітчизняних комерційних банків надають малим підприємствам 
лише короткострокові кредити, які не можна вважати джерелом розвитку для 
малого бізнесу. В 2015-2016 році сума кредитів, наданих банками суб'єктам 
господарювання, склала  698 777 млн грн. 

 Однак аналіз стану розвитку малого підприємництва свідчить про 
наявність проблем, що стримують розвиток даного сектору економіки та не 
дозволяють в повній мірі розкрити його потенціал підприємництва, серед 
таких слід зазначити такі: 

- складна процедура отримання дозволів і погоджень; 
- складність доступу до фінансово-кредитних ресурсів; 
- недостатня інформаційна та правова обізнаність суб`єктів 

підприємництва; 
- недостатня розвиненість інфраструктури підтримки малого 

підприємництва. 
 Для ефективного розвитку малого підприємництва в Україні необхідно 

створити механізм ефективної взаємодії між державою та підприємницьким 
сектором. Його відсутність засвідчується тим, що малі підприємства ще не 
відіграють вагомої ролі в економіці України. Це проявляється й у тому, що 
вони не стали одним із важливих засобів усунення диспропорцій на окремих 
товарних ринках, створення нових робочих місць і скорочення безробіття, 
активізації інноваційних процесів, розвитку конкуренції, швидкого 
насичення ринку товарами й послугами. Водночас в Україні мале 
підприємництво знаходиться лише на етапі становлення (про що свідчить 
практично незмінна вже тривалий час значення частки у 13% ВВП), а відтак, 
воно потребує значної підтримки. В умовах макроекономічної нестабільності 
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та впливу значної кількості негативних факторів, які притаманні сьогоденню, 
необхідно розробляти такі напрями підтримки малого бізнесу: 
систематизація й удосконалення законодавчої бази; створення сприятливих 
умов для найму працівників та їх офіційного працевлаштування; податкові 
канікули (строком 2 -3 роки) або зниження деяких податків і зборів для 
детінізації малого бізнесу; удосконалення національної програми сприяння 
розвитку малого бізнесу, реалізація заходів, проголошених у чинних 
нормативно-правових документах; сприяння розвитку партнерських відносин 
між малими та великими підприємницькими структурами; збільшення 
обсягів пільгового кредитування суб’єктів малого бізнесу.  
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РОЛЬ ТНК У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 

 
Сучасну світову економіку характеризує бурхливий процес 

транснаціоналізації, в якому рушійною силою виступають ТНК. Швидке 
зростання прямих іноземних інвестицій, вихід технологічного поділу праці за 
межі фірм, галузей і національних кордонів супроводжується появою 
гігантських міжнародних науково-виробничих комплексів з філіями у різних 
країнах і на різних континентах. Міжнародні корпорації та фінансові групи 
відіграють все більшу роль у сучасних світогосподарських зв’язках. 

Дослідженню діяльності ТНК присвячено достатню кількість робіт як у 
закордонній, так і у вітчизняній літературі. Серед вітчизняних авторів слід 
виділити Лимонову Е. М., Архіпову К. С., Скавронську І. В., Терехова Є. М., 
Прокопенка О. В., у працях яких розкривається суть і значення ТНК, 
досліджується їхній вплив на національну економіку,  

Транснаціональна компанія – це підприємство, яке походить з однієї 
країни та вкладає ресурси в розширення своєї діяльності на міжнародному 
ринку шляхом заснування дочірніх компаній, відкриття філій в інших країнах 
з метою отримання найвигідніших умов господарської діяльності, що, в свою 
чергу, призводить до максимізації прибутку компанії та підвищення 
економічного впливу компанії на національні економічні системи світу. 

Саме ТНК – основний структурний елемент економіки більшості країн, 
провідна сила їхнього розвитку та підвищення ефективності. Глобальні 
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тенденції інтернаціоналізації виробництва й капіталу, приватизації 
стратегічних альянсів і лібералізації зовнішньої торгівлі поставили ТНК у 
центр світового економічного розвитку [3, с. 106]. 

ТНК виступають головними генераторами і поширювачами наукових 
ідей і концепцій. Головна особливість розвитку ТНК полягає в створенні 
мереж виробництва і реалізації глобального масштабу. Зростання кількості 
зарубіжних філій ТНК відбувається набагато швидше, ніж зростання числа 
самих ТНК. Головну роль у виборі місць для створення дочірніх фірм 
відіграє аналіз виробничих витрат, які часто більш низькі в країнах, що 
розвиваються; продається ж продукція там, де на неї вищий попит, головним 
чином, у розвинутих країнах. Транснаціональні корпорації, переслідуючи 
свої приватні економічні інтереси, разом являють собою синтез як 
субнаціональних, так і наднаціональних інтересів, що посилюються 
величезним фінансовим капіталом і тяжіють до використання як державного 
апарату окремих країн, так і суб’єктів інтересів внутрішніх корпорацій у 
своїх інтересах.  

У тих випадках, коли інтереси ТНК об’єктивно збігаються з інтересами 
певних національних держав, вона може забезпечити їм значні і навіть 
вирішальні переваги у конкуренції між країнами. Але в сучасному світі 
посилюється роль ТНК і слабшає роль національних держав, що веде до 
підпорядкування інтересів держави більш могутнім інтересам 
транснаціональних корпорацій [1, с. 97]. 

Раніше ТНК мали на меті лише посилити свою експансію на нові ринки, 
яка збільшувала оборот і прибутки за рахунок дешевших ресурсів 
виробництва (робочої сили, сировини), а на сучасному етапі вони прагнуть 
диверсифікувати власні ризики за рахунок послаблення залежності від 
кон’юнктури в певній окремій країні.  

ТНК на сучасному етапі контролюють більше половини світової торгівлі 
і фінансів, найбільш прибуткові галузі і виробництва в різних країнах. На 
сьогоднішній день ТНК є основою народногосподарського комплексу країн з 
розвинутою ринковою економікою [2, с. 198]. Вагома роль у перетворенні 
світової економіки у міжнародне виробництво належить транснаціональним 
фінансово-промисловим групам (ТФПГ) як одній з найбільш 
розповсюджених форм існування ТНК, які забезпечили розвиток НТП у всіх 
його напрямах: технічного рівня і якості продукції; ефективності 
виробництва; удосконалення форм менеджменту, управління 
підприємствами. Сучасні ТНК у доповнення до існуючого міжнародного 
обміну товарами і послугами створили міжнародне виробництво, відповідну 
йому сферу послуг, сприяючи перетворенню в основному локальних 
(міждержавних, регіональних) міжнародних економічних відносин в 
глобальні.  

Транснаціональні компанії отримують переваги внаслідок різниці в 
економічному положенні країн розміщення свого капіталу. Саме маючи 
розгалужену структуру філій та дочірніх компаній ТНК реалізують свої 
можливості на світовому ринку. Одночасно, транснаціональні компанії 
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підкріплюють позиції своєї держави на території інших країн, створюючи 
там анклави власності. Така система власності за кордоном забезпечує 
реальний міжнародний вплив держави. Транснаціональні компанії та їх 
діяльність ростуть не тільки кількісно, але й якісно впливають на світову 
економічну систему в контексті процесу глобалізації [3, с. 108].  

Підтримуючи оборот капіталів, людей і технологій, ТНК сприяють 
економічному зростанню і розвитку приймаючих національних економік, 
включаючи:  

1) зменшення гостроти валютного дефіциту, пов’язаного з імпортом, що 
означає перенесення в інші країни хоча б частини виробництва, продукцію 
котрого вони досі імпортували;  

2) підвищення культури ведення бізнесу та споживання товарів і послуг 
згідно міжнародних стандартів;  

3) забезпечення додаткових робочих місць місцевому населенню, що 
особливо важливо для країн, де прихід трудомістких потужностей дасть 
можливість використовувати переважно фізичну, а не машинну працю. 

У той же час ТНК прагнуть прибутків за рахунок ренти і 
монополістичних переваг у певних країнах, інколи навіть використовуючи 
бюджетні фонди держав свого походження для експансії. Таким гравцям 
важливий доступ до сировинних ресурсів і транспортних систем приймаючої 
країни. Країни третього світу від розвинених відрізняє нездатність повністю 
забрати ренту в того, хто користується їхніми природними ресурсами. Дохід 
акумулюють чужі ТНК, а вони самі залишаються бідними й відсталими [2, 
с. 199].  

Транснаціональний капітал доволі часто може діяти всупереч 
національній безпеці країн, руйнувати державність країн, впливаючи 
негативно на політичну і економічну ситуацію в них. Створюючи 
конкуренцію національним державам, ТНК можуть здійснювати негативний 
вплив на розвиток національного бізнесу, що викликає протидію зі сторони 
національних економік. Виступаючи в якості володарів могутніх ресурсів, 
ТНК застосовують різні способи тиску на державні уряди з ціллю зменшення 
імовірності інвестиційного ризику. 

Втім, національні економіки не можуть уникнути впливу ТНК, але уряди 
держав можуть регулювати рівень їхньої присутності. Для запобігання 
негативним впливам цих корпорацій потрібні, у першу чергу, сильні 
державні інститути. По суті, ТНК у все більшій мірі визначають національну 
економічну політику, а в результаті і міжнародну [3, с. 110]. 

Отже, сьогодні у світі посилюється роль ТНК і слабшає роль 
національних економік, що призводить до протиріччя інтересів між 
транснаціональним корпораціями та державами. Таке протиріччя може 
негативно впливати на економічний стан держави. Проте, у випадку 
об’єктивного збігу інтересів національних держав з інтересами ТНК, вони 
забезпечують країні значні конкурентні переваги. Однак, переслідуючи 
власні економічні інтереси, ці корпорації можуть зловживати державним 
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апаратом країн, де знаходяться їхні філії та дочірні компанії, що у результаті 
породжує протиріччя між ними і національними економіками. 
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УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ 

КОРИДОРІВ 
 
Розвиток міжнародних транспортних коридорів створює особливий 

пріоритет для України на шляху її інтеграції в міжнародну економічну 
систему. Проходження через територію України міжнародних транспортних 
коридорів – це реальна можливість для країни вийти на новий рівень 
соціально-економічного розвитку, підвищити свою роль в процесах 
глобальної і регіональної інтеграції, що зумовлює актуальність обраної теми. 

Дослідженням проблеми розвитку міжнародних транспортних коридорів 
на території України займались вітчизняні та іноземні науковці, зокрема 
Каличева Н. Є., Павліха Н. В., Якименко Н. В. Проте дане питання не є 
достатньо обґрунтованим та потребує досліджень. 

Розташування України у центрі Європи, на перехресті головних 
транспортних напрямів континенту, обумовило проходження через її 
територію міжнародних транспортних коридорів, напрям яких збігається зі 
старовинними транзитними шляхами Схід-Захід та Південь-Північ. Місце 
розташування України є перспективним з точки зору міжнародних 
транспортно-економічних зв’язків, по-перше, завдяки вигідному 
географічному положенню, що характеризується високим значенням індексу 
місцерозташування в системі топологічних відстаней між країнами Європи, 
по-друге, Україна розташовується на перехресті залізничних, автомобільних, 
повітряних, трубопровідних трас, які з’єднують східні регіони Росії, 
Казахстан, країни Середньої Азії та Закавказзя з країнами Центральної і 
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Південної Європи, а також північні та центральні райони Росії, Фінляндію, 
Польщу, країни Балтії з країнами Чорноморського басейну [4, с. 382]. 

Міжнародний транспортний коридор (МТК) – це комплекс наземних та 
водних транспортних магістралей з відповідною інфраструктурою на 
визначеному напрямку, включаючи допоміжні споруди, під’їзні шляхи, 
прикордонні переходи, сервісні пункти, вантажні та пасажирські термінали, 
устаткування для управління рухом, організаційно-технічних заходів, 
законодавчих та нормативних актів, які забезпечують перевезення вантажів 
та пасажирів на рівні, що відповідає вимогам Європейського Співтовариства 
[3, с. 344].  

Основні функції сучасних транспортних коридорів – доставка вантажів 
найкоротшим шляхом і максимально швидко. При цьому виконуються і такі 
операції, як перевантаження вантажів з одного виду транспорту на інший, 
оброблення, пакування, сортування тощо. 

За показником коефіцієнта транзитності Україна займає перше місце в 
Європі. Але на сьогодні ступінь використання транспортної інфраструктури 
України ще досить низький. Створення транспортних коридорів та 
входження їх до міжнародної транспортної системи визнано пріоритетним 
загальнодержавним напрямом розвитку транспортно-дорожнього комплексу 
України [3, с. 345]. 

Для України формування якісної та надійної транспортної системи 
виступає одним із основних факторів її участі у соціально-економічному 
розвиту континенту. Звісно, що в умовах глобалізації, створення великих 
транснаціональних корпорацій та інтеграції транспорту окремих країн до 
світової мережі міжнародних транспортних коридорів, участь нашої держави 
в світовій транспортній системі вимагає відповідності національної 
транспортної системи міжнародним вимогам. Проте українська транспортна 
інфраструктура знаходиться в досить занедбаному стані. Так, якщо взяти 
хоча б стан залізничного транспорту, зношення основних фондів якого 
складає понад 80%, відновити транспортну систему нашої країни, яка 
руйнувалася понад 20 років, просто не можна за короткий термін. І за таких 
умов держава має виступити в ролі реформатора транспортної системи, в 
першу чергу, на законодавчому рівні [1, с. 237]. 

На теперішній час територією України проходить 6 міжнародних 
транспортних коридорів (табл. 1).  

Сьогодні розроблено два напрями розбудови транспортних коридорів на 
території України, включених як складова частина до мережі міжнародних 
транспортних коридорів: реконструкція і модернізація наявної мережі; 
спорудження нової транспортної мережі з повним комплексом 
інфраструктури згідно з міжнародними стандартами. 
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Таблиця 1 
Міжнародні транспортні коридори, що проходять через територію 

України* 
Назва Маршрут Протяжність 
Пан-
європейський 
№3 

Берлін (Дрезден) – 
Вроцлав – Львів – Київ 

1640 км., у тому числі в Україні 694 км. 
залізничними та 611,7 км. автомобільними 
шляхами 

Пан-
європейський 
№5 

Трієст – Любляна – 
Будапешт – Братислава – 
Ужгород – Львів 

1595 км., у тому числі територією України 
266 км. залізничними та 338,7 км. (у тому 
числі відгалуження 47,2 км.) 
автомобільними шляхами 

Пан-
європейський 
№7 

Дунайський (водний) 1600 км, в тому числі в Україні – 70 км. 

Пан-
європейський 
№9 

Гельсінкі – Санкт-
Петербург – Вітебськ – 
Київ (Москва) – Одеса 
(Кишинів) – Пловдів – 
Бухарест – 
Александрополіс (з 
чотирма відгалуженнями) 

3400 км, у тому числі 1496 км залізничними 
та 996,1 км. автодорожніми (у тому числі 
152,4 та 242,4 км відгалуження) шляхами по 
території України 

Гданськ – 
Одеса 
(Балтійське 
море – Чорне 
море) 

Гданськ – Варшава –
Люблін – Ягодін – Ковель 
– Рівно – Шепетівка – 
Козятін – Вапнярка – 
Роздільна – Одеса 

1816 км. загалом та 918 км. залізничними і 
1208. км автомобільними шляхами (у тому 
числі 247,1 км відгалужень) територією 
України 

ТRАСЕКА Європа – Кавказ – Азія Україна задіяна в реалізації регіональних 
проектів технічної допомоги, спрямованих 
на розвиток інфраструктури Іллічівського 
морського порту та покращання роботи 
морської переправи Іллічівськ – Поті/Батумі 

* Джерело [2, с. 408-409]. 
Для забезпечення ефективної роботи МТК важливим є створення нової 

інфраструктури прикордонних і митних пунктів пропуску відповідно до 
міжнародних стандартів, а також створення митних пунктів пропуску при 
транспортно-складських комплексах [2, с. 414]. 

Розвиток мережі МТК та створення сприятливих умов для вільного 
проходження транзиту є передумовою залучення міжнародних товарних 
потоків на територію України. З розбудовою транспортної мережі (МТК) 
пов’язане економічне зростання та розвиток промисловості країни та 
регіонів, а саме вітчизняної будівельної, машинобудівельної промисловості, 
ремонтної бази, нових виробництв, сервісної інфраструктури [4, с. 385].  

Отже, розташування України на перетині головних транспортних шляхів 
із Європи до Азії, з Півночі на Південь створює передумови для інтеграції 
нашої країни в міжнародну транспортну систему. Створення транспортних 
коридорів та входження їх до міжнародної транспортної системи є 
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пріоритетним загальнодержавним напрямом розвитку транспортно-
дорожнього комплексу, що сприятиме економічному зростанню та розвитку 
промисловості країни. Інтеграція України через міжнародні транспортні 
коридори в міжнародне співтовариство дасть нашій країні і її регіонам 
підґрунтя динамічного розвитку економіки, створить умови підвищення 
якості та ефективності зовнішньоекономічних зв’язків країни, підвищить 
ефективність використання транзитного потенціалу, поліпшить соціально-
економічне положення в регіонах розбудови МТК, створить умови для 
підвищення конкурентоспроможності національного виробника. 
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ 

В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 
 

В сучасних економічних умовах особливої уваги потребують оцінка та 
шляхи покращення фінансового стану підприємства. В Україні, на багатьох 
підприємствах, найпоширенішими причинами кризових явищ і нестабільної 
діяльності є незадовільна структура капіталу та нестача оборотних коштів. 
Саме тому основним напрямком діяльності управлінського складу 
підприємства має бути розробка та впровадження ефективних заходів щодо 
покращення фінансового стану суб’єкта господарювання. Слід зауважити, що 
за умови постійного забезпечення управлінського персоналу інформацією 
про поточний рівень показників фінансового стану, можливо запобігти 
розвитку негативних кризових явищ на підприємстві. 
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Для того, щоб надати оцінку фінансового стану підприємства 
розроблено безліч методик як поглибленого так і експрес-аналізу. Усі вони  
ґрунтуються на використанні абсолютних та відносних показників та  
надають можливість виявити проблемні напрями в діяльності підприємства і 
досліджувати причини, які їх зумовили. 

Дослідженню значення та особливостей оцінювання фінансового стану 
на підприємстві, а також шляхи його покращення присвячено ряд праць 
таких науковців, як: Д. Городинського, Л. Кириченка, I. Бланка, А. 
Бурковської, О. Соловйова, А. Ковалевської та ін. 

У ринковій економіці незалежні самостійні виробники товарів і послуг 
не зможуть успішно діяти на ринку, не забезпечивши економічну стійкість 
своїх підприємств. Протягом останнього п’ятиріччя на більшості 
підприємств України відбувалися позитивні кількісні зміни, досягнуті 
переважно завдяки екстенсивним чинникам розвитку. Однак, тепер ці 
чинники вже вичерпали свої можливості впливу і не забезпечують 
прибутковості підприємствам. Сучасний ринок постійно змінюється. 
Швидкість змін така велика, що саме пристосування до них стає істотною 
перевагою підприємств у конкурентній боротьбі. У цих умовах підприємства, 
які прагнуть зміцнити свої конкурентні позиції, повинні орієнтуватися на 
нові підходи, принципи і методи організації і ведення бізнес процесів, 
заснованих на удосконаленні саме внутрішнього механізму управління 
підприємств. Саме тому першочерговою проблемою на сьогоднішньому етапі 
розвитку всіх українських підприємств, що виробляють товари чи надають 
послуги, є пошук альтернативних шляхів покращання їх фінансового стану 
[1, с. 93]. 

Фінансовий стан підприємства – це показник його фінансової 
платоспроможності, кредитоспроможності, виконання зобов’язань перед 
державою та іншими підприємствами. Фінансовий стан підприємства 
визначається сукупністю виробничо-господарських факторів та є 
результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 
підприємства. 

На жаль, багато вітчизняних підприємств мають незадовільний 
фінансовий стан. Зважаючи на це, необхідно розглянути основні напрямки, 
що можуть підвищити загальний фінансовий стан підприємств, а також 
позитивно виправити ситуацію. 

Одним з основних шляхів покращення фінансово-економічної діяльності 
підприємств є збільшення вхідних та зменшення вихідних грошових потоків. 
Графічно цей процес представлено на (рис. 1). 
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Рис. 1.  Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства [3] 

Ще одним  напрямком покращання фінансового стану підприємства 
може стати розробка та виробництво таких нових видів продукції, які б 
зацікавили споживачів, отримання ліцензій на виробництво «ходових» 
товарів. Це дасть змогу певним чином стабілізувати і покращити фінансовий 
стан підприємства. 

Наступним напрямком є збільшення грошових коштів на 
розрахунковому рахунку підприємства. Такий хід забезпечить можливість 
збільшити коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підприємству брати 
довго- і короткострокові позики в банку для фінансування поточної 
діяльності, які видаються лише платоспроможним підприємствам, в яких 
коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормі. Прикладом збільшення 
грошових коштів може бути реалізація зайвих виробничих і невиробничих 
фондів, здачі їх в оренду. 
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Прогнозування і моніторинг виступає ще одним напрямом покращення 
фінансового стану підприємства. Постійно використовуючи дані про його 
стан та зміни, які відбуваються, можливо активно впливати на формування 
показників господарської і фінансової діяльності. 

Заходи, спрямовані на покращання фінансового стану підприємства, 
можуть містять в собі: вивчення попиту на продукцію, що випускається, з 
метою розширення ринку; аналіз складових собівартості продукції і 
визначення шляхів її зниження; збуту переорієнтації на випуск іншої 
продукції; виявлення наднормативних запасів матеріальних цінностей для 
залучення їх в господарський оборот або реалізації; вивчення руху 
дебіторської заборгованості з метою її зменшення; вивчення можливості 
одержання довгострокових кредитів; аналіз складових короткострокової 
дебіторської заборгованості і можливості її зменшення; аналіз складових 
першочергових платежів із прибутку з метою недопущення нераціональних 
виплат; контроль за фінансовим станом підприємства і дотриманням 
виробленої фінансової стратегії [2, с. 165]. 

Отже, в Україні економічні відносини потребують нових підходів до 
питань ефективності використання фінансових ресурсів підприємств. 
Фінансовий аналіз його діяльності – один з головних показників, що дозоляє 
ефективно управляти підприємством. Він являє собою досить складну 
характеристику якості діяльності підприємства. Існують різноманітні шляхи 
удосконалення фінансового стану підприємства, які мають свої як переваги 
так і недоліки. У ринковій економіці виживають лише ті підприємства, які 
найбільш правильно зрозуміли вимоги ринку і організували виробництво 
конкурентоспроможної продукції, послуг. Ефективність виробничої та 
фінансової діяльності підприємства виражається в досягнутих фінансових 
результатах. 
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ТЕНДЕНЦІЇ  СВІТОВОГО РИНКУ  НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ 

 
 Актуальною темою вивчення тенденції світового ринку є ринок нафти 
та нафтопродуктів. В наш час нафта є незамінним ресурсом в кожної з країн. 
 Економічне зростання і добробут багатьох країн значною мірою залежать від 
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рівня розвитку нафтовидобувної промисловості. Проблеми 
розвитку процесів, що впливають на ефективність діяльності 
нафтовидобувних підприємств, є найбільш актуальними для стабілізації 
економіки.  Перші прояви нафти були виявлені ще у Месопотамії, Ірані, біля 
підніжжя Кавказького хребта, в Північній Америці, Індії, Китаї, на 
Малайських островах і т.д.  А вже більш практичніше використання нафти 
почалося там де були виявленні найбільші родовища нафти які  розташовані 
в арабських країнах Близького і Середнього Сходу (Саудівська Аравія, 
Кувейт, Ірак), Північної Африки (Лівія, Алжир), а також в Ірані, Індонезії, 
деяких районах Північної і Південної Америки. 

Нафту у своїх руках тримає  Організація  країн - експортерів нафти 
(Organization of the Petroleum Exporting Countries)  в якій зосереджено понад 
75% світових запасів нафти. А з 3215 млн. тонн нафти, видобутої у світі, 
1317 млн. припадає на країни ОПЕК. Будь-яке рішення цієї організації може 
стабілізувати ціну нафти.  

Понад 85% нафти видобувається на найбільших родовищах, загальна 
чисельність яких складає близько 5% всіх родовищ. 30 родовищ нафти мають 
видобувні запаси, що перевищують 500 млн. т, і відносяться до родовищ 
гігантів. Найбільші родовища нафти (у дужках вказані початкові видобувні 
запаси): Гавар (10,1 млрд. т), Сафанія-Хафджі (4,1 млрд. т) і Маніфа в 
Саудівській Аравії (1,5 млрд. т); Бурган в Кувейті (9,9 млрд. т); Болівар (4,8 
млрд. т) і Лагунільяс (1,5 млрд. т) у Венесуелі; Румайла (2,7 млрд. т) і Кіркук 
(2,2 млрд. т) в Іраку; Ахваз (2,4 млрд. т), Марун (2,2 млрд. т), Гачсаран (2,1 
млрд. т), Ага-Джарі (1,9 млрд. т) і Абхайк (1,7 млрд. т) в Ірані; Чиконтенек 
(1,6 млрд. т) у Мексиці.  

Промисловий видобуток нафти із земних надр почався у XIX столітті.  
Протягом кількох десятиріч нафта була основним джерелом первинної 
енергії. Зростання глобальної економіки призводить до підвищення попиту 
на нафту.  

Головну роль при формуванні попиту на нафтопродукти відіграє рівень 
використання опалення,електроенергії, транспорту.  На рівень пропозиції  та 
ціни впливають витрати на розвідування нових нафтових родовищ, 
видобування нафти, транспортування нафти, сам технологічний рівень 
розвитку нафтостанцій , а також цінові коливання. Високо розвинуті країни 
споживають нафти більше ніж , слаборозвинуті. Але існує тенденція 
суттєвого підвищення попиту на нафту з боку країн, що розвиваються  
(рис. 1). 
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Рис.1.  Прогнозне  споживання нафти (млн. барелей \ день). 

Збільшення попиту на нафту в індустріальних регіонах буде пов’язано 
головним чином з підвищенням попиту на нафтопродукти в транспортному 
секторі, де майже відсутні конкурентоспроможні, з економічного погляду, 
альтернативи цим видам палива.  Цінові показники нафти з кожним роком 
змінюються , але є тенденція до збільшення ціни на нафту у сучасних умовах. 
Достовірні запаси нафти в світі мають тенденцію до зростання. Наприклад, 
запаси в Саудівській Аравії збільшилися у 2009 році у порівнянні з 2008 
роком на 4,5 млрд бар., в Венесуелі – на 113,3 млрд бар., в Ірані – на 44,7 
млрд бар. У цілому у світі запаси нафти збільшилися на 326,7 млрдбар. 
Середня ціна кошика нафти ОПЕК в 2016 році складала 40 доларів за барель і  
зросла в середньому на 5 доларів, у 2017 році ціна на нафту склала 51 доларів 
за барель , існує тенденція що щорічно аж до 2021 року, ціна на нафту 
досягне в номінальному вираженні 65 доларів за барель. 

В довгостроковій перспективі ціни на нафту ймовірно досягнуть рівня 
92 доларів за барель до 2040 року в цінах 2015 року, що еквівалентно 
дорівнює  155 доларам за барель у номінальному вираженні.  

Перспективами подальших прогнозувань ціни на нафту є підстава 
урахування основних факторів, що впливають на світові ціни нафти , а саме: 

- визначити можливі темпи зростання або падіння ВВП;  
передбачити чисельність населення світу; 

-  визначити потужності та обсяги видобутку нафти в економічних 
районах і країнах; 

- визначити можливий рівень споживання нафти регіонами та сферами 
використання. 

Отже, можна сказати що тенденція попиту на світовому ринку  нафти не 
зникне ще багато десятиліть, тому що нафта це є незамінний ресурс 
існування населення, роботи багатьох підприємств. Та багато чого іншого,але  
в подальшому питання розвитку тенденції світового ринку нафти та 
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нафтопродуктів,  є актуальним на сьогоднішній день та потребує подальшого 
аналізу. Формування взаємозв’язків та визначення рівня розвитку країн тісно 
пов’язаної з споживанням енергії, яке урізноманітнюється, та зростає . 
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

(ПОРІВНЯННЯ)  
 

Розвиток підприємництва відіграє незамінну роль в досягненні 
економічного успіху, високих темпів зростання промислового 
виробництва. Воно є основою інноваційного, продуктивного характеру 
економіки. Підприємництво забезпечує освоєння нових перспективних 
виробництв. Свобода підприємництва нарівні з приватною власністю 
розглядається як основа ринкової економіки, а підприємець - як головна 
фігура ринку. 

В даний час, в умовах постіндустріального суспільства, з активним 
розвитком змішаної економіки, в Україні на перший план виходить 
значимість малого підприємництва. Це безперечно позначається на зміні не 
тільки економічної функції даної форми бізнесу, а й соціальної. Сьогодні 
практично неможливо уявити процес суспільного відтворення без участі в 
ньому малих і середніх форм підприємництва, що дозволяє забезпечити 
успішний розвиток і стійке зростання ефективності виробництва. На 
сьогоднішній день, малі та середні форми підприємництва (МСП) є одними з 
флагманів ринкової економіки. Варто відзначити, що в провідних 
європейських країнах близько 60-70% ВНП припадає на частку малого 
бізнесу, а в окремих галузях економіки досягає близько 75-80%. 

Не дивно, що в таких країнах, як Франція і Німеччина, спостерігається 
активна підтримка діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва. 

Малі та середні форми бізнесу є рушіями національної економіки 
країни. Це обумовлено тим, що на відміну від великих компаній, 
міжнародних компаній, саме сектор МСП забезпечує інноваційний розвиток 
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економіки і держави в цілому. У той же час такий шлях містить багато 
ризиків і несподіваних поворотів. Недостатньо просто придумати 
інноваційний продукт, його необхідно впровадити на існуючому ринку або 
створити нову нішу. Всі складові інноваційного циклу вимагають великого, 
для представників малого бізнесу, ресурсного вкладення. В такому випадку 
підтримка з боку на різних стадіях і рівнях процесів вкрай необхідна [1].   

На відміну від України, де питання кредитування суб’єктів малого 
бізнесу та державного регулювання порядку реалізації ними підприємницької 
діяльності перебуває в зародковому стані, бізнес в Європі дозволяє компанії 
вийти на світовий ринок і відкриває доступ до європейського кредитування і 
банківських послуг, що істотно підвищує дохід і рентабельність 
підприємницької діяльності. 

Рівень податків в країнах ЄС варіюється від середнього до високого, але, 
як правило, європейське податкове законодавство стимулює розвиток малого 
і середнього бізнесу, і економіки в цілому. Тому бізнесменам надаються 
істотні субсидії і пільги. 

Головним напрямком європейського бізнесу є роздрібна торгівля.Вона 
організована у вигляді дрібних магазинів, кафе і ресторанчиків, не менше 
популярна ринкова торгівля, особливо на ринках вихідного дня або рибна 
торгівля в Німеччині, Франції або країнах Скандинавії. 

Серед особливостей ведення бізнесу в Європі можна відзначити 
наступні: 

- мінімальний вплив держави; 
- кількість підприємств регулює тільки ринок; 
- виробник самостійно займається реалізацією продукції; 
-легкість налагодження міжнародного співробітництва. 
Головним механізмом захисту будь-якого виду підприємницької 

діяльності в західних  країнах є стабільна і усталена нормативно-правова 
база, на відміну від України, де законодавча база не враховує всіх віянь та 
напрямків бізнесового розвитку.  

Особливо повчальний в цьому плані закон, який діє у більшості з 
європейських держав про заборону будівництва великих супермаркетів в 
населених пунктах, де проживає менше 40 тис. осіб.Це дає можливість 
розвивати торгівлю в невеликих приватних магазинах, що вирішує безліч 
проблем із зайнятістю населення і наповненням місцевих бюджетів. 

Крім того, в більшості міст створюються опікунські ради малого бізнесу, 
які представляють його інтереси при контактах з владними структурами. Ці 
ж ради займаються регуляторною політикою, а також стежать за тим, щоб 
конкуренція на риках була справедливою. До їх складу входять найбільш 
авторитетні підприємці місцевості, де створюється така рада. Саме вони не 
пускають на свої ринки конкурентів, здатних проводити демпінгову політику 
з метою монополізації певних секторів ринку [1]. 

В цілому ведення бізнесу в Європі привабливо відсутністю державної 
бюрократії, в самому радянському розумінні цього терміна. Головою всьому 
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є закон, загальноприйнята порядність, реальна конкуренція і відсутність 
масштабної корупції. 

Істотна відмінність від України спостерігається в сфері  підтримки і 
розвитку інноваційних товарів і послуг. Інноваційні підприємства 
орієнтовані на пошук ніш на ринку інновацій, з подальшим створенням в них 
нової продукції. 

Наприклад, у Франції держава допомагає компаніям в пошуку і 
налагодження довірчих торговельних відносин з іноземними партнерами. В 
Німеччині ведеться постійна діяльність по вдосконаленню законодавства з 
метою створення сприятливих умов для ведення бізнесу.Грантова підтримка 
також має місце в системі підтримки суб'єктів малого та середнього бізнесу в 
Німеччині. 

В Європі поширені різні програми з підвищення кваліфікації та 
перепідготовки кадрів для малого бізнесу. Кошти, необхідні для проведення 
різних тренінгів, семінарів, конференцій та майстер-класів виділяються з 
державного бюджету. Подібні заходи проводяться для різних груп громадян, 
таких як: жінки-керівники, керівники-іммігранти або молоді підприємці-
інноватори. 

Бізнесмени можуть скористатися безкоштовними послугами з 
консультування фахівцями в різних напрямках їх майбутньої діяльності і 
порушити такі питання, як охорона праці, мотивація співробітників, 
побудова команди («тім-білдінг») і ефективний розподіл часу («time-
Managment»). В Україні картина кардинально відрізняється. Уряд в програмі 
підтримки МСП займається створенням Центрів інновацій соціальної сфери, 
створенням нових і розвитком існуючих технопарків і бізнес-інкубаторів, 
створенням промислових парків. 

До проблеми модернізації виробництва було вирішено підійти з 
фінансової точки зору, замість того, щоб налагодити ділові контакти між 
представниками великого, середнього і малого бізнесу.На жаль, 
встановлення і підтримка стратегічних партнерських відносин на рівні малих 
форм бізнесу не входить в сферу допомоги держави [2]. 

Досить ефективним виглядає модернізація виробництва за рахунок 
встановлення ділових контактів між суб'єктами МСП і представниками 
великого бізнесу, в результаті якого, МСП став свого роду «підношувачем 
снарядів» для великих компаній. Це дозволило б одночасно вирішити 
проблему пошуку фінансування малого бізнесу. З точки зору прямого 
фінансування слід вивчити систему кредитування з низькою процентною 
ставкою з опціями заморозки кредиту на перший рік або звільнення від 
виплат суми кредиту протягом перших років, як в Німеччині. При розвитку 
системи підготовки кадрів і підвищення кваліфікації співробітників для 
малого бізнесу варто перейняти досвід і напрацювання Німеччини і Франції, 
так як у них система вже налагоджена і навчальні програми адаптовані під 
бізнес.Наші ж програми поки знаходяться на стадії 
доопрацювання.Адаптація ефективного закордонного досвіду підтримки 
суб'єктів МСП під українські реалії і впровадження в українське бізнес-
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середовище дозволить нашій країні надати потужний імпульс у розвитку 
малого підприємництва та економіки країни в цілому. 
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УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ 

ПОСЛУГ 
 
На сучасному етапі розвитку, ринок туристичних послуг в Україні 

характеризується низькими темпами розвитку в умовах економічної кризи. 
Проте дана галузь є перспективною для нашої країни зважаючи на наявний 
туристичний потенціал в Україні. 

Серед авторів, які розглядають конкретні питання розвитку 
конкурентоспроможного ринку туристичних послуг, можна виділити 
Д.Прейгера, В.Звенигородського, Ю.Аванесова, А.Александрову, 
І.Балабанова, В.Бабарицьку, Н.Ващенко, А.Виноградську, В. Гуляєва, А. 
Добровольську, Г.Долматова та інші. В роботах зазначених авторів 
висвітлюються питання становлення та розвитку ринку туристичних послуг, 
його ролі в системі світової торгівлі, визначаються форми та види туризму. 

Туризм у сучасному уявленні - це велика економічна система з 
різноманітними зв'язками між окремими елементами як у межах народного 
господарства окремої країни, так і в межах зв'язків національної економіки зі 
світовим господарством у цілому. Туризм - це динамічне, розвинене, орієнто-
ване на споживача явище. 

Україна, маючи колосальний туристичний потенціал, займає сьогодні 
скромне місце на цьому міжнародному туристичному ринку. На її частку 
припадає менше 1% світового туристського потоку. 

На міжнародному туристичному ринку на сучасному етапі існує жорстка 
конкуренція. Великі туристичні підприємства намагаються розповсюджувати 
свій вплив, яскравим прикладом чого є просування свого капіталу на іноземні 
ринки. Тим самим вони здійснюють позитивний вплив на розвиток 
туристичної галузі, допомагаючи країнам, що розвиваються, зайняти стійку 
позицію на міжнародному ринку туристичних послуг. 
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Для багатьох країн міжнародний туризм став найприбутковішою 
галуззю економіки, а доходи від нього - важливою складовою національних 
бюджетів. Подорожі та туризм стимулюють розвиток інвестиційних проектів 
з розбудови транспортної та готельно-туристичної інфраструктури (зокрема, 
аеропортів, шляхів, морських портів, реставрацію історичних пам’яток, 
музеїв, розвиток природних охоронних зон), що підвищує і якість життя 
корінного населення, і обслуговування туристів. За даними Державної 
туристичної адміністрації України, на цю галузь припадає 10% виробленого 
у світі валового продукту, близько 35% світової торгівлі послугами, а також 
майже 11% світових інвестицій. Протягом останніх років прибутки від 
міжнародного туризму збільшувалися щорічно в середньому на 9%, темпи їх 
зростання випереджають аналогічні показники експорту таких товарів-
«лідерів» світової торгівлі, як нафтопродукти, автомобілі, телекомунікаційні 
матеріали, текстильна продукція [1]. 

Туристичні ресурси України можна поділити на три групи: 
1. Об'єкти, які представляють історичне та культурне минуле країни: 

музеї, пам'ятники, пам'ятні місця, пов'язані з подіями другої світової та 
Великої Вітчизняної війни, життям і діяльністю видатних представників 
науки, техніки, культури, а також унікальні архітектурні та етнографічні 
об'єкти. 

2. Об'єкти, які демонструють здобутки України в розвитку 
промисловості, будівництві, сільському господарстві, науці і культурі, 
народній освіті, медицині, спорті. 

3. Природні ресурси: унікальні явища природи, печери, водоспади, 
скали, гори, заповідники, річки, моря, кліматичні та бальнеологічні курорти. 

Більшість регіонів України мають туристичні ресурси, які відносяться до 
всіх трьох груп, що дає можливість виходу на туристичний ринок з 
приваблюючими туристичними пропозиціями. Визначальним у розвитку 
міжнародного туризму є засоби активного формування попиту на туристичні 
послуги. В умовах індустріального розвитку туристичних послуг вивчення 
попиту стає необхідною ланкою ефективного функціонування індустрії 
туризму, оскільки туристичні послуги неможливо складувати і зберігати 
подібно товарам, вони споживаються разом з виробництвом. На розвиток 
туризму в Україні значно впливає ступінь розвитку і формування 
залізничного, автомобільного, морського та річкового транспорту. Важливу 
складову частину міжнародного туризму складає система організації поїздок 
громадян України за кордон [2].   

Тож, з (табл. 1), ми можемо побачити країни, громадяни яких 
найчастіше відвідували Україну. 
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Таблиця 1 
Країни, громадяни яких найчастіше відвідували Україну  

у 2013-2014 рр. 
Місце Назва країни Кількість осіб, які 

в’їхали до України 
1 Білорусь 67 446 
2 Росія 51 574 
3 Туреччина 4 885 
4 Німеччина 4 522 
5 Ізраїль 3 061 
6 США 3 038 
7 Австрія 1 702 
8 Велика Британія 1 203 
9 Італія 981 
10 Франція 851 

Разом  146 804 

 
Громадяни України під час поїздок знайомляться з передовими 

прогресивними методами виробництва, які потім можуть упровадити в 
Україні, через бізнес-тури вирішують торгово-комерційні питання, швидко 
реагують на попит тих чи інших товарів народного споживання, які по іншим 
причинам перестають виробляться в Україні. Отже, найбільше туристів 
приїжджало до України з таких країн як: Білорусь, Росія, Туреччина. 

Нині Україна розвиває міжнародне туристичне співробітництво у рамках 
ВТО, СНД, організації Чорноморського економічного співробітництва 
(ОЧЕС), Центрально-Європейської ініціативи (ЦЄІ), співпрацює з 
Європейським Союзом, Радою Європи, Радою держав Балтійського моря, 
ГУАМ тощо. Його стратегічною метою є: створення єдиного туристичного 
простору як зони вільної торгівлі туристичними послугами та свободи 
туристичного руху; ефективне використання туристично-рекреаційного 
потенціалу для інтенсифікації туристичних потоків; розробка спільного 
конкурентоспроможного туристичного продукту країн-учасниць (зокрема, 
міжнародних туристичних маршрутів «Туризм по Шовковому шляху», по 
рекреаційних зонах Чорноморського узбережжя, річок Дунай та Дніпро), 
спільне просування турпродукту на міжнародному ринку; підвищення 
економічної ефективності туризму як передумови соціально-економічного 
розвитку країн та активізації цивілізаційно-комунікаційних зв’язків.  

Отже райони, які в силу своєрідності природних умов, наявності 
історичних пам'ятників, культурних цінностей чи яких-небудь інших причин 
(наприклад, у результаті організації міжнародних виставок, конференцій і 
т.д.) здатні залучити значні маси людей, готових провести тут деякий час і 
витратити частку своїх заощаджень. 

Список використаних джерел: 
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 
 Сучасний розвиток вітчизняної економіки супроводжується новим 
етапом реформ, посиленням економічної глобалізації, зростанням 
невизначеності та мінливістю умов господарювання, вимагаючи від суб’єктів 
господарювання швидкої та гнучкої реакції на зміну чинників зовнішнього 
середовища. Усе це передбачає впровадження ефективних механізмів 
управління, які даватимуть змогу сприйняти зміни, ідентифікувати їх і 
забезпечити відповідну адаптацію господарської, фінансової та інвестиційної 
діяльності. Адекватним до зазначених вимог є стратегічний підхід щодо 
організації управління фінансовою стійкістю [1, с. 56]. 

Дослідженню питань поліпшення фінансового забезпечення, зокрема, 
створення умов для фінансово стійкої діяльності господарюючих суб’єктів 
присвячено наукові праці як вітчизняних, так і зарубіжних учених, зокрема: 
Е.Альтмана, М. С. Абрютіної, І.О. Бланка, В.Х. Бівера, І.Т. Балабанова, О.І. 
Барановського, Ф.Ф. Бутинця, М. І. Баканова, Л. Бернстайна, М. Д. Білик, О. 
Г. Білої, О. М. Волкової, Т.В. Головко, А. Гропелі, Н.П. Дробот, В. А. 
Дубрової, Є.В. Калюги, І.І. Приймак, Г.В. Савицька, Г. А. Крамаренко, А.П. 
Ковальова, А.І. Ковальова, В.В. Ковальова, Т.М. Ковальчук, М.Я. Коробова, 
Л.А. Лахтіонової та інших учених. Незважаючи на значну кількість праць, 
присвячених проблемам оцінки та управління фінансовою стійкістю 
підприємств, практично відсутні розробки щодо формування цілісного 
процесу управління нею в сучасних умовах, що поглиблює актуалізацію 
дослідження в цьому напрямку [2, с.270-272]. 

Ринкова система господарювання обумовлює зміну форм та методів 
управління підприємством, вимагає нових підходів до визначення місця та 
ролі підприємства у розвитку суспільного виробництва. Успіх структурних та 
організаційних перетворень господарюючих суб’єктів багато в чому 
залежить від удосконалення методів управління їх діяльністю. Це стосується 
одного з найбільш складних, пріоритетних напрямків діяльності – фінансової 
сфери. Від її стану, як і від умілого використання фінансових інструментів, в 



96 

 

значній мірі залежить успішне функціонування кожного суб’єкта 
господарювання та перспективи його розвитку. Отже, за будь-яких умов, 
управління підприємством повинно бути ефективним, тобто забезпечувати 
йому конкурентоспроможність на ринку та інвестиційну привабливість, 
одним із елементів якої є фінансова стійкість [3, c. 342]. 

На основі дослідження та узагальнення різних методичних підходів 
щодо оцінювання фінансової стійкості підприємств виокремлено чотири з 
них, які визначино найфундаментальнішими: 

1) визначення рівня забезпеченості запасів у складі оборотних активів 
підприємства джерелами їх формування (цим узагальнюючим показником є 
надлишок або нестача джерел фінансування для формування запасів, який 
визначають як різницю між величиною джерел покриття та величиною 
запасів.  

2) обчислення певної кількості коефіцієнтів і на основі дослідження їх в 
динаміці та порівняння з нормативними значеннями вироблення певних 
висновків щодо фінансового стану підприємства (в якості основних 
визначено індикаторами оперативної стійкості коефіцієнти ліквідності 
(поточної, абсолютної та швидкої), індикаторами середньострокової стійкості 
коефіцієнти оборотності (ділової активності), а індикаторами, відповідно, 
довгострокової стійкості підприємства – коефіцієнти рентабельності.); 

3) застосування одного інтегрованого показника, який складається з 
декількох найбільш вагомих коефіцієнтів, визначення певних меж його 
значення для ідентифікації фінансової стійкості та фінансового стану 
підприємства; 

4) побудова розгорнутих уніфікованих аналітичних фінансових таблиць 
на базі бухгалтерської, фінансової та податкової звітності формат яких 
дозволяє возз’єднати ці форми задля проведення розгорнутого аналізу який, в 
свою чергу, дозволить говорити про конкретні показники за весь період, а не 
про напрями розвитку підприємства станом на звітні дати [3, c. 84-86]. 

Фінансову стійкість суб’єктів господарювання слід розглядати як 
комплексну категорію, що відображає рівень фінансового стану та 
фінансових результатів підприємства, здатність виконувати свої зобов’язання 
та забезпечувати розвиток діяльності при збережені кредито- та 
платоспроможності. 

Умовою життєздатності підприємства та основою його розвитку в 
конкурентному ринку є стабільність (стійкість). Саме фінансова стійкість 
підприємства є передумовою його економічного розвитку. 

В основі досягнення внутрішньої стійкості підприємства лежить 
своєчасне та гнучке управління внутрішніми факторами його діяльності, 
тобто головна роль в системі антикризового управління повинна належати 
широкому застосуванню внутрішніх механізмів фінансової стабілізації. 

З метою подолання фінансової нестійкості підприємств та зміцнення 
конкурентоспроможності доцільним є використання комплексного підходу 
до вдосконалення управління фінансами, основною спрямованістю якого є у 
короткостроковій перспективі – усунення проявів неплатоспроможності у 
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разі втрати конкурентних переваг; у середньостроковій – усунення причин, 
що генерують неплатоспроможність та адаптація до умов діяльності в 
конкурентному середовищі; у довгостроковій – забезпечення фінансової 
стійкості підприємства до впливу зовнішніх факторів конкурентного 
середовища. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 

На сьогоднішній день нестабільність факторів навколишнього 
середовища вимагає від підприємств детального прогнозування своєї 
стратегічної та поточної діяльності, врахування загроз і можливостей 
подальшого розвитку та досягнення поставлених цілей. Сучасність вимагає 
від менеджменту будь-якої організації вміння приймати відповідні 
управлінські рішення. Важливим елементом стратегічного планування, який 
вирішальною мірою може передбачати реакцію підприємства на вимоги 
зовнішнього середовища та підтримувати його відповідну поведінку на 
ринку, є бізнес-планування, яке можна розглядати як дієвий інструмент 
сучасного менеджменту, завдяки якому підприємства можуть визначити мету 
і завдання свого функціонування, розробляти систему заходів щодо 
поліпшення результатів діяльності або запобігання небажаним явищам [1, c. 
60]. 

Питання складання бізнес-планів з урахуванням економічної ситуації 
розглянуті у наукових працях відомих вчених: Н. Крилової, В.А. Чичина [1], 
К. Кіпермана, І.В. Ліпсіса, М.М. Алексєєва [2], Г.Д. Львовського, В.Д. 
Маркової, С.Ф. Покропивного [3], М. Муллей, О.І. Пальчик, Ю. Смаковська 
[4], Г. Пітерса, А.Р. Полякова, Х. Роузена, Ю.І. Скирко, В. Хруцького та ін. 

Бізнес-планування – це сучасний і досить популярний термін на сьогодні 
в бізнес-середовищі. Але розробка бізнес-планів і ведення діяльності в руслі 
постійного бізнес-планування з урахуванням всіх нюансів даного поняття 
(постійний моніторинг ринку, стану конкурентної середи, складання планів 
для впровадження будь-яких змін і т.д.) на вітчизняних просторах 
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знаходяться на відчутній відстані від європейських практик розвинених 
країн. 

Українське законодавство на сьогодні не закріплює обов’язковість 
розробки бізнес-плану. Останній є новим документом для більшості 
українських підприємств. Незважаючи на прагнення країни приєднатися до 
європейської спільноти та підвищити стандарти якості продукції, послуг та 
принципів ведення бізнесу, значно поширена позиція, яка заперечує 
доцільність розробки розгорнутого бізнес-плану і передбачає, як 
альтернативу, стисле техніко-економічне обґрунтування. Іноді вважається, 
що відсутність проробленого бізнес-плану може бути компенсована знанням 
«глибин» вітчизняного бізнесу й інтуїцією [2, c. 115]. 

Для такого стану подій в Україні існує багато передумов. 
Неконкурентоспроможність українських бізнес-планів пояснюється цілим 
рядом помилкового ставлення до цього питання перш за все зі сторони 
замовників бізнес-планів (під замовником розуміється юридична або фізична 
особа, яка володіє певною бізнес-ідеєю і прагне до її реалізації). Для цього 
необхідно знайти інвестора, якого можна залучити саме якісним бізнес-
планом. Цей документ власник ідеї може доручити розробити своїм 
внутрішнім спеціалізованим підрозділам, які частіше всього в дрібному та 
середньому бізнесі просто відсутні, або ж замовити у сторонньої організації, 
яка пропонує такі послуги, маючи висококваліфікованих досвідчених 
фахівців у сфері бізнес-планування та консалтингу [3, c. 235]. 

Бізнес-план повинен коротко та чітко відображати план реалізації 
проекту. Він дає змогу інвестору оцінити якість проекту та можливості 
учасників. Тобто це основний документ, переглянувши який, інвестор може 
прийняти рішення про вкладення своїх коштів у конкретну ідею. В той же 
час цей документ надає можливість особі, яка має певну бізнес-ідею, донести 
її до інвестора і отримати кошти на її реалізацію. Отже, можна зробити 
висновок, що даний документ являється корисним для кожного учасника 
бізнес-проекту і сприяє розвитку підприємництва та розвитку економіки і 
суспільства в цілому. Але дійсність і практичні аспекти відрізняються від 
теоретичних [4, c. 436]. 

Будь-який бізнес-план включає в себе три блоки: маркетинговий, 
організаційний і фінансовий. Перші два блоки бізнес-плану можна фактично 
розглядати, як підготовку вихідних даних для третього, фінансового. У 
маркетинговому блоці готуються вихідні дані для дохідної частини 
фінансового плану, в організаційному – для видаткової. Ось якщо всі ці 
цифри у вас є, тоді все готово для головного фінансового планування, 
оскільки в переважній більшості випадків саме там будуть зосереджені дані, 
що цікавлять інвесторів і замовників бізнес-плану. Фінансовий блок в 
обов'язковому порядку містить: 

- бюджет доходів і витрат, який ілюструє прибутковість проекту; 
- бюджет руху грошових коштів, який розраховується для визначення 

розміру інвестицій , термінів їх використання і повернення; 
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- розрахунок фінансових показників, що відображають прибутковість і 
стійкість проекту [5, c. 257]. 

Незважаючи на відсутність законодавчих актів, які прямо зобов’язують 
розробку бізнес-планів, сьогодні в Україні прийнята значна кількість указів, 
які формують ділове середовище підприємства. Функціонування в ньому 
передбачає необхідність розробки бізнес-плану для одержання фінансування 
проекту. Підвищення обізнаності підприємців і управлінців та переймання 
зарубіжного досвіду стосовно бізнес-планування приведе український бізнес 
на новий більш високий рівень розвитку. 

Наявність обгрунтованого бізнес-плану сприяє залученню капіталу, 
визначенню планів на майбутнє, ретельному вивченню передбачуваних 
ризиків і можливих труднощів, які можуть перешкодити практичній 
реалізації бізнес-проекту. Його впровадження дозволить значно підвищити 
ефективність діяльності підприємства, його конкурентоспроможність і 
скоротити витрати. 

В умовах ринкової системи господарювання бізнес-план – це активний 
робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та 
виконавчої діяльності підприємства. Бізнес-план дає змогу аналізувати, 
контролювати й оцінювати успішність діяльності в процесі реалізації 
підприємницького проекту, виявляти відхилення від плану та своєчасно 
коригувати напрямки розвитку бізнесу. 
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В умовах швидко прогресуючої глобалізації, прискорення науково-
технічного прогресу та посилення конкурентної боротьби визначальним 
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чинником успішного функціонування підприємства на внутрішньому та 
світовому ринках є його інноваційний розвиток. До того ж  наявність 
інноваційного потенціалу підприємства – це однин із ключових показників 
сприйнятливості підприємства до інноваційних перетворень. 

Варто зазначити, що інноваційний потенціал підприємства є 
результатом наявності ресурсів (що характеризують кількість і якість 
факторів виробництва в певних умовах), залучених для досягнення 
поставлених цілей. 

Дослідженню інноваційного потенціалу підприємства присвячені 
численні роботи науковці, серед яких: І. Рєпіна, Н. Тарнавська, О. Федонін, 
Л. Федулова, Н. Чухрай. 

Так, у загальному вигляді під інноваційним потенціалом найчастіше 
розуміють сукупність усіх наявних матеріальних і нематеріальних активів 
підприємства, що використовуються в процесі здійснення інноваційної 
діяльності. Він містить усі ресурси, що в змозі забезпечити досягнення 
конкурентних переваг підприємства з використанням інновацій: матеріальні, 
фінансові, кадрові, інформаційні, організаційні [1]. 

Складовими інноваційного потенціалу підприємства можна вважати 
наступні [3, с. 67]:  

1. Ринкова - відображає рівень відповідності можливостей підприємства 
зовнішнім ринковим потребам інновацій, які генеруються ринковим 
середовищем. За аналізом переважна більшість ідей нових товарів 
генерується на основі потреб ринку, але ж і більшість інноваційних 
прорахунків спричиняється саме ринковими чинниками.  

2. Інтелектуальна  -!визначає можливості генерації і сприйняття ідей, 
задумів і доведення їх до рівня нових технологій, конструкцій, 
організаційних і управлінських рішень. Це передбачає наявність фахівців, 
здатних до продукування нових знань і втілення їх в інновації, які 
відповідають потребам ринку.  

3. Кадрова - характеризується чисельністю персоналу, зайнятого у 
НДДКР (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи), його 
розподілом за фаховою підготовкою, підрозділами тощо. Кадрова складова 
забезпечується фаховою підготовкою персоналу підприємства на рівні, що 
відповідає сучасному розвитку науки і техніки.  

4. Техніко-технологічна - відображає здатність оперативно 
переорієнтувати виробничі потужності підприємства і налагодити 
економічно ефективне виробництво нових продуктів, які відповідають 
ринковим потребам. Ця складова характеризує відповідність матеріально-
технічного стану підприємства, наявність резервів чи можливості їхнього 
швидкого отримання, гнучкість обладнання і технологій, оперативність 
роботи конструкторських і технологічних служб.  

5. Інформаційна - відображає інформаційну забезпеченість 
підприємства, ступінь повноти і точності інформації, необхідної для 
прийняття ефективних інноваційних рішень. Характеризується наявністю 
комплексу технічних програмно-математичних, організаційно-економічних 
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засобів і спеціальних кадрів, що призначений для автоматизації процесу 
виконання завдань управління підприємством у різних сферах діяльності. 

 6. Інтерфейсна - характеризує можливість приведення у відповідність 
різноспрямованих інтересів суб’єктів інноваційного процесу (ступінь 
надійності взаємодії з суб’єктами інноваційного процесу).  

7. Науково-дослідна - характеризує наявність результатів науково-
дослідних робіт достатнього для генерації нових знань, здатність проведення 
досліджень з метою перевірки ідей інновацій і оцінки можливості їх  
використання у виробництві нової продукції. 

Можна виділити наступні основні фактори, що впливають на розвиток 
інноваційного потенціалу [2]: 

  1. чітке визначення потреб інновацій та визначення стратегії про 
випуск нової продукції; 

  2. визначення потенційної корисності відкриттів і її реалізація; 
  3. кооперація і комунікація як формальна система відбору проектів, що 

дозволяє оцінювати висунуті пропозиції з позиції специфічних фінансових і 
організаційних цілей; 

  4. достатній обсяг ресурсів і періодична оцінка інновацій з метою 
визначення моменту, коли будуть досягнуті спочатку поставлені 
організаційні завдання. 

Економічна оцінка ефективності використання інноваційного потенціалу 
повинна враховувати такі внутрішні фактори:  

- новизну і перспективність наукових розробок; 
-  кількість запропонованих і реалізованих наукових і технічних 

пропозицій;  
- економічний ефект, отриманий в народному господарстві в результаті 

використання завершених розробок і реалізованих робіт;  
- кількість, значущість відкриттів, винаходів і проданих ліцензій; 
- економічний ефект, отриманий в народному господарстві від реалізації 
- відкриттів і винаходів;  
- економію грошових і матеріальних ресурсів;  
- підготовку наукового персоналу. 
Таким чином, інновації втілюються як в матеріальному вигляді  (нові 

або покращені вироби, технології,  обладнання, матеріали,  джерела енергії 
тощо),  так і в нематеріальному вигляді (удосконалення організації праці і 
управління, підвищення кваліфікації кадрів). Уміння формувати й ефективно 
використовувати інноваційний потенціал стає вирішальним фактором 
забезпечення конкурентоспроможності та розвитку підприємств.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ НАФТИ 
ТА НАФТОПРОДУКТІВ 

 
Нафта є основним джерелом енергії в усьому світі, виробництво і 

споживання якої динамічно розвивається в зв'язку зі стрімким розвитком 
світової економіки. Сира нафта - є найбільш проданою сировиною у всьому 
світі, проте, будучи вичерпним ресурсом, вона вимагає до себе дбайливого 
ставлення. Недооцінювати роль нафти в даний час досить складно, так як 
вона використовується повсюдно і практично ніде не вживається в чистому 
вигляді. Однак основним напрямком її використання залишається паливно-
енергетична промисловість, але на сьогоднішній день все більше і більше 
виходить на перший план альтернативна енергія, яка витісняє з світового 
ринку нафту, так як на відмінну від нафти є невичерпним джерелом енергії і 
менш шкідливим для екології. 

Родовища нафти нерівномірно поширенні, що призвело до того, що 12 
держав, які є членами ОПЕК, володіють 85% всіх розвіданих запасів нафти. 
Безкрайня потреба в нафтових ресурсах багатьох країн призвела до великого 
руху капіталів і сировини на світовому ринку. Все більше набуває темпів 
споживання нафти країнами, що розвиваються, які не входять в ОЕСР. Серед 
лідерів в зростанні темпів споживання нафти є Китай і Індія. Головним 
фактором зростання споживання в цих країнах стала експансія автомобільної 
галузі в результаті активного зростання економіки і рівня життя населення. 
 Аналіз сучасного розвитку світового ринку є одним з найбільш дієвих 
методів управління. З його допомогою систематизується інформація про 
розвиток ринку протягом минулих періодів, його поточного становища, 
також можлива побудова прогнозу на майбутнє з урахуванням похибки на 
різні внутрішні і зовнішні чинники. Таким чином, на сучасному етапі 
розвитку нашої економіки питання аналізу світового ринку нафти є дуже 
актуальним з огляду на злободенність проблеми. Від того які будуть 
перспективи розвитку ринку в цілому залежить економіка багатьох країн. 

Сучасний стан світової господарської діяльності характеризується 
сильними інтеграційними процесами, що зачіпають практично всі 
міжнародні економічні сфери. Світовий ринок нафти не є винятком в даному 
питанні. Нафтова промисловість є однією з найбільш швидко розвиваючихся 
сфер сучасної економіки, вона гнучко відповідає на запити все більш 
розвиваючоїся глобалізації [1]. 

На даний момент можна сформулювати наступні висновки:  
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1. Нафта, будучи унікальною природною копалиною, має вкрай широке 
застосування в економіці і значно впливає на розвиток світової спільноти в 
цілому. Обмеженість нафтових ресурсів повинна стати основоположною 
проблемою в процесі вибору напрямків їх застосування - поступовий перехід 
на альтернативні види палива та повсюдна відмова від використання нафти в 
електроенергетичній галузі повинні привести до того, що нафта буде 
використовуватися лише в тих галузях, в якій реальної альтернативи не існує 
(наприклад: нафтохімічна промисловість).  

2. Вкрай низька еластичність попиту за ціною на нафту призвела до того, 
що ціноутворення на нафтовому ринку відірване від балансу попиту і 
пропозиції в реальному секторі.  

3. Існують різні погляди з питання собівартості видобутку нафти і рівнях 
граничних витрат виробництва в майбутньому додаткового бареля нафти. 
Великий діапазон значень ($ 40-110), отриманий різними організаціями в 
ході власних досліджень, призводить до висновку про неможливість точної 
оцінки виробничих витрат і фундаментального аналізу обґрунтованості 
ринкових котирувань.  

4. Основні споживачі і виробники нафти здатні за допомогою 
адміністративного ресурсу (ставки центральних банків, квоти ОПЕК, вимоги 
по заставі на деривативи тощо) прив'язувати коливання цін до деяких 
реперних точок, що дозволяє країнам-виробникам вирішувати свої соціальні 
завдання, а країнам імпортерів підтримувати зростання економіки і інфляцію 
на комфортному рівні.  

5. Крім політичної складової, ціноутворення на ринку нафти, прив'язане 
до біржових котирувань, визначається спекулятивною складовою. Як 
наслідок, помітний вплив роблять локальні фактори психологічного 
характеру. Велика частка високоліквідного спекулятивного капіталу на ринку 
нафти призводить до значних коливань котирувань.  

6. В останні роки стався великий скачок видобутку сланцевої нафти. 
Даний вид видобутку досить перспективний, оскільки може застосовуватися 
повсюдно, де розташовані вуглеводневі поклади [2]. 

З боку пропозиції в 2015 р факторами швидкого зниження цін на нафту 
стали високі темпи зростання видобутку сланцевої нафти в США і 
скорочення імпорту нафти з боку США. Ризики реалізації падіння цін на 
нафту підтримуються можливістю інтенсивного зростання пропозиції за 
рахунок повномасштабного виходу на ринок іракської нафти, зняття санкцій 
з Ірану і збереження високих квот видобутку країнами OPEC. 

В даний час країни OPEC і, перш за все, Саудівська Аравія, що не 
задіюють всі свої вільні потужності по збільшенню видобутку. Собівартість 
видобутку нафти на родовищах OPEC істотно нижче, ніж в інших регіонах 
планети, тому OPEC може досить легко змінювати рівень видобутку нафти, 
як в сторону зменшення, так і збільшення. За оцінками EIA (Energy 
Information Administration), вкладення в збільшення рівня видобутку на 1 бар. 
/ добу. складають всього близько 2,8 дол. Низька собівартість видобутку 
нафти в країнах Перської затоки і прагнення зберегти свою частку на 
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світовому ринку нафти збільшує ймовірність падіння нафтових котирувань 
нижче 40 дол. за барель до 2016 р [3]. 

Таким чином, тенденція розвитку світового ринку нафти не є 
однозначною. Нафта є вичерпним ресурсом, кількість світових запасів 
невпинно зменшується, через це вже сьогодні більшість країн хвилюється за 
своє майбутнє і шукає замінник їй. З розвитком альтернативних джерел і 
збільшенням частки електронних автомобілів, ринок нафти та 
нафтопродуктів коливається і спрогнозувати точні тенденціє немає 
можливості. 
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МІСЦЕ УКРАЇНИ У СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄС 

 
На сьогоднішній день, в умовах глобалізації актуалізуються проблеми 

забезпечення гідного рівня життя населення різних країн світу.  Політика 
країн ЄС спрямована на поєднання економічного зростання з підвищенням 
зайнятості, подолання бідності, високим рівнем соціального захисту та 
впровадження політики соціального залучення. Для досягнення цієї мети 
використовуються спеціальні програми фінансування, що спрямовані на 
вирішення соціальних проблем та проблем зайнятості в країнах ЄС. Для 
України надзвичайно важливим є дослідження основ впровадження та 
реалізації європейської соціальної моделі, особливо в умовах імплементації 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Дослідженню різних аспектів соціальної політики ЄС присвячені праці 
багатьох вітчизняних вчених, так загальним дослідженням становлення та 
розвитку соціальної політики ЄС займались Д. Богиня, М. Долішний, О. 
Крентовська, П. Шевчук, В. Шпідла, Л. Ярова тощо. 

Метою тез є дослідження соціальної сфери та порівняння соціальної 
політики України і ЄС. 

Соціальна політика ЄС реалізується як політика в сфері зайнятості і 
соціальних справ і нині включає три основні напрями: зайнятість, соціальний 
захист та соціальне залучення. Основна відповідальність щодо здійснення 
соціальної політики покладається на країн-учасниць. Реалізація соціальної 
політики ЄС відбувається на основі соціального діалогу за участю держави, 
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роботодавців та профспілок [1, с. 53]. 
За останні 10 років загальна допомога з боку ЄС для України становить 

1,072 млрд. євро та включає технічну допомогу через програму ТAСIS, 
макрофінансову допомогу та гуманітарну допомогу. 

Важливе значення для розвитку людського капіталу в Україні мають 
різноманітні програми, спрямовані на розвиток людини, зокрема програми у 
сфері вищої освіти. Співпраця України та ЄС у сфері вищої освіти 
розпочалась у 1997 р., коли під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було 
розроблено й ухвалено Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій, 
що належать до вищої освіти Європи [2]. 

Нині особлива увага приділяється саме системі вищої освіти, яка 
відіграє ключову роль у житті сучасного суспільства, сприяючи соціальному, 
культурному та економічному розвиткові, популяризації 
загальноєвропейських етичних і культурних цінностей та підготовці лідерів 
майбутнього. 

Європейська Комісія впроваджує цілий ряд міжнародних програм 
співпраці у сфері вищої освіти. На сьогоднішній день Україна бере участь у 
наступних програмах Європейської Комісії (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Аналіз діючих програм розвитку соціальної політики в Україні 
Назва програми Характеристика 

Програма «Темпус» Розроблена для підтримки соціальних та економічних 
перетворень в країнах-партнерах. Програма «Темпус» сприяє 
розвиткові в цих країнах систем вищої освіти шляхом 
максимально збалансованої співпраці з партнерами з країн ЄС. 

Програми «Erasmus» та 
«Erasmus Mundus» 

Програми співпраці та мобільності у сфері вищої освіти, 
спрямовані на розвиток Європейського Союзу як всесвітнього 
центру досконалості освітнього процесу. 

Програма «Жана Моне» Освітня програма, мета якої полягає у підвищенні рівня знань і 
поінформованості суспільства в ЄС і за його межами в 
питаннях європейської інтеграції через стимулювання 
викладання, дослідницької діяльності та дискусій на теми, що 
стосуються Європейського Союзу. 

Програма «Еразмус+» Програма Європейського Союзу на період 2014-2020 років, що 
підтримує проекти партнерства, заходи і мобільність у сфері 
освіти, підготовки молоді та спорту. Ця програма в Україні 
дозволяє навчатись студентам з України в країнах ЄС, 
проводити стажування та працювати закордоном, отримувати 
стипендії для навчання в ЄС, розвивати освітню сферу на 
основі вивчення передового досвіду. 

Програма «Молодь в дії» Програма ЄС, яка надає можливості міжнародної співпраці 
для молоді країн Європи, у тому числі й України. За 
підтримки Програми «Молодь в дії» молоді люди з України у 
співпраці з партнерами з інших країн можуть брати участь у 
молодіжних обмінах та міжнародній волонтерській діяльності. 
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Прододження табл.1 

Програма ЄС «Креативна 
Європа» (2014-2020 рр.) 

Загальними цілями програми «Креативна Європа» є: захист, 
розвиток та поширення європейської культурної та мовної 
різноманітності та популяризації культурної спадщини 
Європи. 

Програма ЄС та 
Східного партнерства 
«Культура і 
креативність» 

Покликана забезпечити підтримку культурних та креативних 
секторів і збільшити їхній внесок у сталий гуманітарний та 
соціально-економічний розвиток в Азербайджані, Білорусі, 
Вірменії, Грузії, Молдові та Україні. 

 
Крім того, ЄС проводить активну зовнішньоекономічну діяльність з 

метою сприяння соціальному прогресу, поширенню справедливої 
глобалізації, що спрямована на максимізацію вигод та мінімізації ризиків від 
глобалізації, сприяння ефективному соціально-економічному розвитку, 
обміну досвідом [4]. 

Важливим напрямом у розвитку співробітництва України з ЄС є 
науково-технічне співробітництво.  Україна буде співпрацювати з 
Європейським Союзом також в рамках програми «Горизонт 2020», яка 
орієнтована на підтримку дослідницької та інноваційної діяльності в усіх 
сферах суспільного життя – від фундаментальних наук до впровадження 
інновацій в реальний сектор економіки загальним фондом фінансування 
близько 80 млрд. євро. Участь в програмі не є безкоштовною та передбачає 
внесок, котрий розраховується відповідно до ВВП країни. Враховуючи 
складну фінансову ситуацію, європейською стороною були створені 
сприятливі фінансові умови для України – знижка у 95 % від суми внеску, а 
також можливість повернення 50 % від решти суми за рахунок інструментів 
міжнародної технічної допомоги.  

Важливе значення для України є реалізація Угоди про асоціацію з ЄС, 
яка почалася в 2016 р., яка матиме позитивні наслідки за кількома 
напрямами. Найперше, згідно з оцінками CEPS, Україна виграє як від 
лібералізації торгівлі, так і від лібералізації руху капіталу, причому цей 
виграш дорівнюватиме зростанню ВВП приблизно на 10 % в довгостроковій 
перспективі. Ціна капіталу може знизитись на 16,7 % у випадку низької 
еластичності взаємозамінності між працею і капіталом, і на 17,1 % у випадку 
високої еластичності, у той час як заробітна плата в Україні зросте на 8,9-
9,7% [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що Україна має значні можливості для 
розвитку людського капіталу під впливом співпраці з ЄС у сфері розвитку 
освіти, науки, культури, спорту для молодих людей. Фінансування цих 
суспільних сфер у ЄС протягом тривалих років знаходилось на високому 
рівні, перегляд стандартів надання освітніх послуг дозволив значно 
підвищити якість освіти, досягти зростання частки населення з вищою 
освітою. Це позитивно впливає як на освітню складову індексу людського 
розвитку, так і на інші його елементи. 
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КОНЦЕПЦИЯ «ИНДУСТРИЯ 4.0» 

 
Мир меняется ускоренными темпами, и трудно представить каким он 

будет через сто лет в будущем. Уже сейчас мы пользуемся такими 
достижениями человечества, о которых еще полвека назад и не следовало 
мечтать. Возникают новые типы экономики: информационная экономика; 
инновационная экономика; новая экономика; экономика знаний; экономика, 
основанная на знаниях, в рамках которых происходят кардинальные 
изменения модели бизнес-процессов конкурентоспособных предприятий.  

Наиболее значимой концепцией развития экономики и общества сегодня 
является  «Индустрия 4.0», которая  получила свое название от инициативы 
2011 года, возглавляемой бизнесменами, политиками и учеными, которые 
определили ее как средство повышения конкурентоспособности 
обрабатывающей промышленности Германии через усиленную интеграцию 
«киберфизических систем» в заводские процессы. [1] 

Цель движения «Индустрия 4.0» – объединить бизнес-ассоциации, 
сообщества и участников рынков ІТ-технологий, промышленных систем 
управления, инжиниринга и машиноприборостроения, ученых и педагогов с 
целью ускоренного развития украинских производств с высокой добавленной 
стоимостью. 

Подписание Хартии «Індустрія 4.0 в Україні»  инициировали две 
общественные организации – Ассоциация «Інноваційний розвиток України» 
(UAID) и «Ассоциация предприятий промышленной автоматизации 
Украины» (АППАУ). К движению уже присоединились: Майкрософт-
Україна, АББ Лтд, Люксофт-Україна, Фенікс Контакт Україна, «НРЕ 
Україна», ВГ «Техінсервіс», IT-Enterprise, Blockchain.fund, АрселорМіттал 
Кривий Ріг, Saturn Data International, УкрТрансНафта, Азов Контролз, uMuni, 
IBC, АППАУ, UAID, HUB 4.0 а также «Львівський завод радіоелектронної, 
медичної апаратури». 
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Участники договорились о взаимодействии в просвещении рынка, его 
информировании о технологиях 4.0, коммуникациях с европейскими и 
мировыми объединениями в области четвертой промышленной революции, 
разработке отраслевых дорожных карт, создании и развитии инновационных 
и хай-тек-кластеров и др. [2] 

Основой Индустрии 4.0 являются средства и технологии в любом их 
проявлении. В Украине информационные технологии (IТ) являются одним из 
приоритетных направлений экономики, в частности, потому что объем 
экспортируемой продукции и услуг в этом секторе экономики в 2015 
составил около $ 2500000000, большая часть из которых принадлежит 
аутсорсинговым компаниям. Количество IT-компаний составляет более 1000 
единиц, и существуют 100 научно-исследовательских центров. По 
количеству занятых специалистов в сфере IT (около 90 тыс. человек) и 
количеством ежегодных выпускников по IT -специальностям (около 15 тыс. 
человек) Украина является лидером среди стран Центральной и Восточной 
Европы. Украинские инженеры имеют высокую конкурентоспособность на 
зарубежном рынке труда.  

Однако для того, чтобы Украина заняла одно из ведущих мест среди 
стран-лидеров этой новой концепции развития экономики, необходимо 
постоянное взаимодействие органов государственной власти; промышленных 
предприятий; предприятий, которые являются лидерами в своей области; IT-
компаний; университетов; научных инновационных центров (технопарков), 
научно исследовательского центра и тому подобное. 

Для качественной подготовки специалистов нужно:  
1) сформулировать квалификационные требования к выпускникам 

высших учебных учреждений в контексте индустрии 4.0; 
2) разработать и осуществлять обучения согласно учебных планов и 

программ, отражающих последние тенденции развития мировой экономики;  
3) осуществлять мероприятия на разных уровнях по повышению 

интереса абитуриентов к специальностям, которые важны в индустрии 4.0, 
однако не являются популярными среди молодежи; 

 4) осуществлять постоянное повышение квалификации преподавателей 
путем, в частности, стажировку в ведущих международных и отечественных 
производственных (промышленных) и IТ-компаниях; 

5) актуально обновлять аппаратное и программное обеспечение 
учебного процесса; 

Все это требует значительных финансовых инвестиций. [3] 
Относительно отечественного IТ-рынка, то для удачного запуска 

Индустрии 4.0,  наряду с аутсорсинговыми компаниями (которые фактически 
производят инновационную продукцию или часть некоторого глобального 
проекта для иностранного заказчика и для Украины, такая продукция 
трансформируется лишь в виде экспортной выручки) необходимо 
поддерживать и развивать компании, которые  ориентируются на внутренний 
рынок и способны вместе с промышленными предприятиями создать 
законченный отечественный инновационный продукт в рамках Индустрии 
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4.0. Такой отечественный продукт принесет Украине как существенные 
имиджевые выгоды, так и значительные денежные поступления.[4] 

Между тем есть и некоторые проблемы в революции Индустрии 4.0. 
Футурологи давно обсуждают избыточную природу человеческого труда 

и последствия того, что машины займут наши рабочие места, и Индустрия 
4.0 только усугубляет эти страхи. Опасения идут от необоснованных до 
вполне подкрепленных прогнозами: за 20 лет 47% рабочих мест 
современного мира будут автоматизированы, и миллионы рабочих останутся 
без работы. 

Одно можно сказать точно: Индустрия 4.0 медленно, но верно входит в 
наш мир, и все свидетельствует о том, что мы с головой нырнем в умную 
окружающую среду, где все объекты будут постоянно связаны ради нашей 
выгоды. [5] 

Список использованных источников: 
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РИЗИКИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Для сучасного етапу розвитку суспільства та економіки характерна 

динамічність ринкових перетворень. В таких умовах підприємництво 
характеризується змінами економічної ситуації, посиленням чи 
послабленням конкурентної боротьби, чи спадами ділової активності. У своїй 
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діяльності підприємство намагається перевести невизначеність у ризик, 
оскільки невизначеність – це стан природи, а ризик – це похідна від стану 
невизначеності, яка описує можливості небажаної події. Таким чином, це дає 
можливість керувати невизначеністю та створює передумови для уникнення 
або зменшення розміру можливих втрат внаслідок непередбаченої ситуації. В 
цих умовах без врахування ризику в підприємницькій діяльності обійтися 
просто неможливо. 

Питанням ризику в підприємницькій діяльності займались такі 
економісти, як А.П. Альгін, О.С. Віханський, Г.Б. Клейнер, В.В. Вітлінський 
та ін..  

Освоюючи підприємництво, вступаючи на стежку бізнесу, обертаючись 
в ринковому середовищі, доводиться мати справу з підвищеним ризиком. 
Ефективність управління бізнесом в багатьох випадках визначається 
елементами невизначеності як внутрішнього, так і зовнішнього середовища 
функціонування, що знаходить відображення в широкому спектрі факторів 
ризику, що здатні за певних умов мати негативний вплив, значно обмежити 
зростання капіталізації компанії та вплинути на рівень її 
конкурентоспроможності. 

Теорія ризик-менеджменту виділяє наступні ознаки підприємництва, які 
необхідно брати до уваги при оцінці можливих наслідків ризику: 

- цільова спрямованість організації на отримання прибутку від своєї 
діяльності;  

- диференціація за видами підприємницької діяльності; 
- необхідність прийняття управлінських рішень з урахуванням наслідків 

ризику. [1, с. 130] 
Ризик представляється як можливість не тільки помилкових, але й 

навпаки, найбільш ефективних дій в умовах невизначеності. Наявність осіб, 
здатних до ризику, до прийняття рішень, є необхідною передумовою і 
засобом досягнення мети. Іншими словами, ризик - потенційна можливість 
для ефективної дії, рушійна сила розвитку, а перехід до ризикових дій - це 
можливий стимул отримання додаткового ефекту в процесі досягнення мети. 

Головним завданням ризик-менеджера є виявлення області та оцінка 
ступеню ризика, розробка і прийняття завчасних заходів щодо попередження 
нанесення шкоди компанії. Аналіз і контроль ризикових ситуацій різних 
видів і спрямованості дозволяють уникнути втрат і дають перші поштовхи до 
повноцінного розвитку бренду і компанії в цілому. [2, с. 368] 

В умовах фінансово-економічної нестабільності в більшості країнах 
світу підприємства вимушені ризикувати. В більшості випадків – ризики не 
справджуються, і як результат – підприємство перестає функціонувати на 
другому році існування.  

Одним з факторів, що негативно впливає на роботу компанії, є 
дублювання і розмитість функцій, в тому числі зон відповідальності. Щоб 
уникнути цього, необхідно розробити спеціальну програму. 

Програма управління ризиком - центральний інструмент системи 
управління ризиком, що документально відображає процес прийняття, 
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виконання і контролю управлінських рішень, які мінімізують негативний 
вплив на організацію або розмір збитків, викликаних випадковими подіями. 
Метою її розробки є забезпечення успішного функціонування фірми в умовах 
ризику. [3, с. 163] 

Отже, підприємницька діяльність на ринку завжди пов'язана з ризиками. 
Усунути ризики в діяльності господарюючих суб’єктів неможливо, оскільки 
вони являють собою елемент об’єктивної дійсності. Тому, для того, щоб 
досягти високого рівня конкурентоспроможності підприємству необхідно 
враховувати і оцінювати ризики. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ: 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ В 
УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

 
В умовах сучасного геополітичного устрою, проблемі забезпечення 

миру приділяється чимало уваги. При чому, вирішенням цього питання 
займаються переважна частина країн демократичного табору та ряд 
найвпливовіших міжнародних та наднаціональних організацій. Однією із них 
є Організація Північноатлантичного договору (НАТО). 

Дослідженням даної теми займалися наступні вітчизняні та зарубіжні 
науковці: В. Колодко, В. Ткаченко, Г. Балашов, А. Грищенко, О. Ляшенко,    
З. Бжезинський, Д. Руж Мон, В. Гжегож, В. Гринев, А. Гугель, А. Мошес та 
ін. 

Основна мета роботи полягає у дослідженні особливостей організації 
Організації Північноатлантичного договору, її структури, а також основних 
напрямків співробітництва України та НАТО.  

Організація Північноатлантичного договору (HATO - North Atlantic 
Treaty Association), яку також називають Північноатлантичним альянсом, 
була заснована 4 квітня 1949 року у місті Вашингтон, тому її ще називають 
«Вашингтонським Альянсом». Він передбачав взаємний захист і колективну 
безпеку. Колективна оборона залишається головним завданням Альянсу, а 
договір є безстроковим. Це був перший союз післявоєнного часу. Приводом 
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для його створення стала холодна війна, розмах якої весь час збільшувався. 
Оскільки західноєвропейські країни почували себе надто слабкими для 
індивідуального захисту, вони в 1947 році почали створювати структуру для 
співробітництва для забезпечення власного захисту. В березні 1948 року п'ять 
країн – Бельгія, Франція, Люксембург, Нідерланди і Великобританія 
підписали Брюссельський договір. Він і став основою для НАТО роком 
пізніше [1, с. 95]. 

З плином часу організація розширювала свою присутність у світі. На 
сьогодні до НАТО входить 28 країн, серед яких більшість країн, що входять 
до Європейського Союзу, а також США та Канада. 

Відповідно до Вашингтонського договору кожна держава-член Альянсу 
несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у 
системі колективної безпеки. У Ст. 5 ведеться про те, що збройний напад на 
одного або на кількох членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх 
членів. Такі безпрецедентні гарантії безпеки, територіальної цілісності, 
недоторканості кордонів та державного суверенітету не дає жодна з наявних 
на сьогодні колективних систем безпеки. 

Ухвалення всіх рішень в Альянсі відбувається на засадах консенсусу. 
Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних 
сил, у розпорядженні Альянсу є збройні сили країн-членів. Для міжнародних 
інвесторів НАТО є очевидним знаком стабільності, а отже, знаком більшої 
інвестиційної захищеності країн-членів. 

До головних вимог вступу тієї чи іншої країни до альянсу слід віднести 
наступне: 

–  ринкові відносини; 
–  достатньо сильні демократичні інститути; 
–  обов'язковий цивільний контроль над сферою безпеки й оборони; 
–  відсутність територіальних претензій і конфліктних ситуацій з 

країнами-сусідами; 
–  забезпечення прав людини як головний лейтмотив цього об'єднання 

[3]. 
Початком повноцінного співробітництво України та НАТО можна 

вважати приєднання у 1994 році нашої держави до програми Альянсу 
«Партнерство заради миру». Відтоді делегати від нашої країни почали 
активно використовувати свої важелі впливу для найбільш ефективного 
налагодження діалогу між Україною та НАТО. 

Основоположними документами, що продовжують визначати відносини 
між Україною та НАТО на сучасному етапі, є Хартія про особливе 
партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору 
(1997 рік) та Декларація про доповнення Хартії про особливе партнерство 
(2009 рік). 

В продовж усіх років співпраці, Україна прагнула набути повноцінного 
членства в Альянсі, підтвердженням чого є участь українських найвищих 
чинів та дипломатів у різноманітних зустрічах та самітах, які проводилися 
НАТО, а також участь українського контингенту (інженерний підрозділ 
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чисельністю 40 військовослужбовців та 18 одиниць автомобільної та 
спеціальної техніки) в операції у складі Багатонаціональних сил НАТО в 
Косово (КФОР) та національного персоналу (10 військовослужбовців) в місії 
НАТО «Рішуча підтримка» в Афганістані. Проте, з 2010 року, згідно із 
законом України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», за нашою 
державою було закріплено позаблоковий статус. Це означало, що про жодний 
вступ до Північноатлантичного альянсу не могло бути й мови. 

В результаті подій, пов’язаних із початком революції в Україні, в період 
«Революції гідності», було виявлено, що наша держава не спроможна 
власноруч захистити територіальну цілісність та незалежність власних 
кордонів. Свідченням цього є анексія Криму Російською Федерацією, яка 
завжди виступала проти співробітництва України з НАТО, та ескалація 
збройного конфлікту на Сході України. Вищезазначені події стали 
першопричиною виникнення кризових явищ в українській економіці, що 
спричинило девальвацію національної валюти, втрату частини національного 
доходу, високі темпи інфляції та зниження загальної платоспроможності 
населення. 

Саме тому, 23 грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла 
рішення про відмову України від позаблокового статусу, який виявився 
неефективним у контексті убезпечення держави від зовнішньої агресії та 
тиску. Після чого було знову активізовано роботу щодо набуття членства 
України в НАТО. 

Інтенсивний політичний діалог між Україною та Альянсом став 
передумовою для отримання матеріально-технічної підтримки для посилення 
її обороноздатності та спроможності захистити себе. Ця допомога надавалася 
на виконання рішень Уельського саміту НАТО (вересень 2014 року) для 
задоволення термінових потреб Україні, а також у стратегічному плані. 
Всього союзниками було надано матеріально-технічних засобів на суму 
близько 100 млн. дол. США [2]. 

Ще одним кроком на зустріч набуття членства України в НАТО стало те, 
що 26 лютого 2016 року Президент України підписав Закон «Про 
ратифікацію Угоди між Урядом України та Організацією 
Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в 
Україні», відповідно до якого Центр інформації та документації НАТО 
об’єднується з Офісом зв’язку НАТО в єдину дипломатичну установу. Це 
перший подібний випадок в історії НАТО [2]. 

Отже, сьогодні Організація Північноатлантичного договору є 
найпотужнішою безпековою організацією світу, яка здатна захистити 
інтереси країн-членів в розрізі геополітичних та міжнаціональних конфліктів, 
що в період глобальної боротьби за ресурси та забезпечення власної 
могутності окремими країнами є вкрай важливим. За нинішніх умов агресії, 
тимчасової окупації Криму, а також проведення РФ так званої «гібридної 
війни» проти України, взаємодія нашої держави з НАТО підпорядковується 
насамперед потребам максимального зміцнення обороноздатності 
Української держави та реформування її Збройних Сил. Зусилля 
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спрямовуватимуться на подальше наближення України до стандартів НАТО, 
що дозволить нашій державі у майбутньому відповідати критеріям, 
необхідним для приєднання до НАТО, в результаті чого будуть забезпечені 
умови захисту нашої країни від зовнішнього ворога. 
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РЕФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНО-ФІНАНАСОВОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Стрімкий розвиток процесу фінансової інтернаціоналізації в другій 
половині XIX ст. сприяв формуванню структурних елементів системи 
саморегулювання національних фінансових просторів, що відіграють 
важливу роль у перетворенні заощаджень в інвестиції і переміщенні грошей 
та капіталу з метою ефективнішого їх використання та зміцнення фінансової 
бази регіонів. Однією з найяскравіших форм прояву інтернаціоналізації 
фінансового простору є фінансова інтеграція в усіх її видах та рівнях прояву. 
Україна прагне долучитися до  фінансового простору Європейського Союзу , 
що сприятиме реалізації її національних економічних інтересів, оскільки 
успішний розвиток фінансового сектору є запорукою стабільного й 
ефективного функціонування всієї економічної системи України. 

Дослідженню процесів інтеграції у фінансовій сфері приділяється 
постійна увага у працях зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема О. 
Барановського, Т. Веклич, А. Вожжова, М. Головніна, В. Козюка, С Маркова,             
М. Чернівчан та інших. 

Метою даної роботи є дослідження напрямів реформування  валютно-
фінансової системи України в контексті інтеграції в Європейський валютний 
ринок. 

Механізм інтеграції України до європейського валютного ринку 
включає систематизацію елементів взаємодії суб’єктів національного 
валютного ринку з суб’єктами регіонального та світового валютних ринків 
шляхом конвергенції національних валютних політик, взаємодії з 
європейськими валютно-фінансовими і кредитними організаціями, 
організації діяльності комерційних банків на міжнародному валютному 
ринку на принципах співпраці з європейськими валютними центрами. 
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Національний банк України використовує монетарну стратегію 
таргетування обмінного курсу, застосовуючи як валюту-якiр долар США. 
Валютна інтеграція в ЄС піднімає питання про перегляд оптимальної 
валютної зони [1, с. 6-12]. Адже з’являється необхідність переорієнтації 
прив’язки обмінного курсу від долара США до євро через більшу 
відповідність монетарної інтеграції з блоком євро у відповідності з цілями 
економічного зростання України. 

Для реалізації євроінтеграційної стратегії необхідно формування дієвих 
інституційних основ валютно-фінансової взаємодії з ЄС, що обумовлюють 
першочерговість саме економіко-організаційних чинників взаємодії та 
визначають головні напрями реформування національного економічного 
управління в контексті адаптації його структури до європейських стандартів. 
Інституційно-господарські основи європейської інтеграції України повинні 
формуватися тільки виходячи з пріоритету національних інтересів, з метою 
ефективної реалізації в процесах регіональної взаємодії з ЄС власних 
порівняльних і конкурентних переваг, залучення в Україну необхідних 
технологічних і фінансових ресурсів. 

Основними складовими інституційного забезпечення мають стати: 
нормативно-правова основа (базова угода України з ЄС), поглиблення 
співпраці з європейськими банками розвитку, формування дієвих важелів 
регулювання руху товарів і послуг, інвестиційно-кредитних ресурсів і 
робочої сили. Реалізація таких цілей дозволить Україні інтегруватися в 
європейські структури не шляхом поглинання її економіки Європейським 
союзом як сировинного придатка, а внаслідок наближення, взаємної адаптації 
господарських структур і формування довгострокових взаємовигідних 
принципів економічного і політичного співробітництва [2]. 

Удосконалення функціональної структури економічного управління, 
стабілізація монетарної політики, реформування бюджетної політики вимагає 
від України вирішення нагальних взаємопов’язаних завдань: адаптації 
принципів валютно-фінансової та грошово-кредитної політики з вимогами 
ЄС; досягнення сталого економічного розвитку, враховуючи соціальні 
наслідки лібералізації ринку в умовах євроінтеграції. Водночас слід 
враховувати реальний стан інтегрованості економіки в світогосподарські 
процеси і стартове поле для європейської інтеграції України. Адже відтік 
капіталів у результаті політичної нестабільності або розгортання 
європейської боргової кризи може досить суттєво вплинути на показники 
зовнішньої ліквідності України і викликати зниження рейтингів країни. 

Ефективність грошово-кредитної політики в умовах взаємодії з 
Європейським Союзом визначається здатністю Національного банку України 
комплексно використовувати всі можливі важелі і методи впливу на розвиток 
вітчизняної економіки. Національний банк України використовує політику 
таргетування обмінного курсу з перспективами щодо переходу до режиму 
таргетування інфляції, що передбачає можливість вільного руху капіталу і 
вільного плаваючого курсу. 
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Отже, валютно-курсова політика України повинна передбачати поетапне 
пом’якшення регуляторних обмежень і поступове підвищення курсової 
гнучкості гривні у міру досягнення фінансової стабільності, нівелювання 
диспропорцій платіжного балансу, сталого розвитку валютного ринку і 
зростання попиту на національну валюту 
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Економічне зростання і добробут багатьох країн значною мірою 

залежать від міри розвитку нафтовидобувної промисловості. Проблеми 
розвитку процесів, які впливають ефективність діяльності нафтовидобувних 
підприємств, є актуальними для стабілізації економік нафтовидобувних стан. 

Очевидно, при експлуатації нафтових родовищ проблема підвищення 
ефективності нафтовидобутку набуває особливо великого економічного 
значення. Аби вирішити їх, необхідно створити певні організаційні й 
економічні умови у нафтовій галузі, що дасть змогу вдосконалити світовий 
ринок нафти. 

Світовий ринок нафти і нафтопродуктів є дуже тонкою і чутливою 
системою. Його «настрій» залежить від багатьох чинників: політичних, 
економічних, сезонних, регіональних тощо. Разом із тим він досить добре 
організований, має свої особливості, свої умови гри. Є дві форми торгівлі 
нафтою та нафтопродуктами: контрактна і спотова. 

Контрактна форма торгівлі передбачає ситуацію, коли покупець і 
продавець домовляються про поставки товару протягом визначеного періоду 
й часто за фіксованими цінами. У минулому контракти підписувалися на два, 
три і більше років, пізніше цей період скоротився, а ціни стали гнучкими. 

Спотова торгівля передбачає угоди короткострокові. Найчастіше 
спотова торгівля — це продаж одного танкера з нафтою чи 
нафтопродуктами. Тому ціни за угодою встановлюються на конкретний 
танкер на день угоди. За підрахунками спеціалістів, нині приблизно 50-55% 
угод, укладених на світовому ринку нафти і нафтопродуктів, відбувається на 
спот-умовах. 
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Саме багатофакторність нафтового ринку змушує його учасників 
використовувати гнучкі системи, слідуючи правилам гри. 

Нині на ринку нафти і нафтопродуктів присутні чотири головних 
учасника:  

1) великі нафтові компанії, практикуючі обидві форми торгівлі; 
вважається, що до них належать приблизно 40% спотового ринку; 

2) незалежні нафтові компанії; їм належать порядку 10-15% спотового 
ринку; 

3) нафтові трейдери [2]. 
Проблема розвитку транспортної інфраструктури ПЕК має особливе 

значення. Тож останнім часом пильна увага приділяється розвитку 
відновлення всього комплексу транспортної інфраструктури, передусім 
інфраструктури нафтового комплексу. 

Розвиток транспортної інфраструктури нафтового комплексу 
зумовлюється такими основними чинниками: 

- появою нових центрів видобутку нафти; 
- доцільністю формування нових експортних маршрутів нафти і 

нафтопродуктів; 
- необхідністю збільшення потужностей нафтоналивних терміналів для 

морських постачань нафти, експорту і імпорту; 
- необхідністю мати резерв нафтотранспортних потужностей задля 

забезпечення транзиту нафти системі трубопроводів [4]. 
Також важливу роль формування ринку нафти відіграють глобалізаційні 

процеси світової економіки. Світові нафтові ціни і курс долара виконують 
роль "клапана постійного тиску" для економічного зростання світової 
економіки. 

Нафта, газ і інші традиційні ресурси відіграють роль своєрідного 
стимулюючого чинника формування нового інноваційного процесу. 
Зростання їх ціни зумовлює гальмування і стабілізацію зростання 
традиційної економіки, що змушує прикладати активніші зусилля до пошуку 
нових інноваційних напрямів розвитку – інновація, підштовхувана 
депресією. Разом з тим, новий загальносвітовій інноваційний процес, вимагає 
щодо його формування напруження всіх світових фінансових ресурсів, у 
яких власне і виявляється новий етап глобалізаційних процесів. З появою 
нового, вже глобального, інноваційного процесу, темпи зростання світової 
економіки зростуть, одночасно станеться руйнація традиційних секторів 
економіки, і це становитиме основу гальмування динаміки із боку звичок і 
традицій [1]. 

Глобалізація світових енергетичних ринків є закономірним етапом їх 
еволюційного розвитку. Ринки енергоресурсів, будучи спочатку 
однопродуктовими і локальними, згодом еволюціонували у бік регіональних 
еліт і світових ринків окремих енергоресурсів (наприклад, нафти) і 
регіональних ринків енерготоварів чи енергетичних ринків (наприклад, 
європейський ринок електроенергії та газу). 
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Що ж до ролі нафти у світовій економіці та енергетиці, то переоцінити її 
в сучасному розвитку суспільства дуже важко. Вона є сировиною для 
виготовлення багатьох  синтетичних матеріалів. І хоча існуючі технології 
дають змогу одержувати продукти органічного синтезу із різних видів 
сировини — вугілля, газу та біомаси, їхню вартість, не враховуючи газових 
технологій, набагато вища, аніж при виробництві з нафти. Нафта, а вірніше, 
продукти її переробки — основне паливо для транспортних засобів. Варто 
сказати, що з нафтопродуктів нині виробляється 8% всієї світової 
електроенергії. 

Можна дійти невтішного висновку, що світової нафтовий комплекс 
протягом сто років був основою сформованого технологічного укладу, 
енергетичним двигуном сучасного індустріального розвитку. Перехід 
суспільства від індустріального розвитку до нового постіндустріальному 
типу, інформаційної економіки, неминуче супроводжується трансформацією 
всіх ринкових механізмів, включаючи сегменти світового товарного і 
фінансового ринків, у бік ефективного забезпечення економічного розвитку і 
створених нових факторних пропорцій у світовому й виробничому процесі. 

У недалекому майбутньому основною проблемою розвитку світової 
енергетики буде нестача енергетичних ресурсів, а можливість забезпечити 
необхідні обсяги виробництва палива й енергії за умов, щоб вартісні 
показники залишалися прийнятними споживачам і привабливими для 
виробників енергоносіїв буде практично неможливою [3]. 

Отже, у зв'язку з тим, що споживання нафти рік у рік збільшується, 
виникає реальна загроза виснаження нафтових запасів. У зв'язку з цим 
необхідно робити відповідні дії, щодо недопущення цього: 

- застосування таких технологій, що підвищують ефективність 
нафтовидобутку; 

- продовження термінів експлуатації виснажених нафтових родовищ; 
- відновлення фонду нафтових свердловин, які простоюють; 
- підвищення рентабельності і прибутку у діяльності нафтовидобувних 

підприємств. 
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СПІЛЬНА ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС ТА ЇЇ ПРАВОВЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Спільна торговельна політика ЄС є дуже важливою складовою політики 
ЄС. Ця політика значною мірою залежить від процесів, які відбуваються у 
світі: інтеграції, інтернаціоналізації, транснаціоналізації і глобалізації, що 
формуються під впливом економічних і політичних чинників і однозначно 
впливають на розвиток політичних стосунків ЄС з іншими країнами. 

На сьогоднішній день ЄС є одним з інтеграційних об'єднань, яке 
найбільш активно здійснює торгівлю на світовому ринку. Спільна 
торговельна політика (СТП) залежно від своїх цілей може поділятися на 
відносини рівноправного партнерства та співробітництва, відносини 
співробітництва з метою забезпечення політики сприяння країнам, що 
розвиваються, відносини з постсоціалістичними країнами і відносини з 
міжнародними організаціями (СОТ, ЮНКТАД та ін.). 

Питанню єдиної торговельної політики ЄС присвячено багато наукових 
праць, зокрема таких вчених: М. Мальського, М. Портера,     О. Єгорова, В. 
Рокоча, М. Кордона, Р. Москалика, Д. Дайнена та ін.  

Метою даної роботи є визначення передумов формування та загальної 
характеристики єдиної торговельної політики Європейського Союзу.  

Торговельну політику можна визначити як сукупність переговорів, 
імплементації, перегляду, захисту та поновлення торговельних законів, 
інститутів, практик щодо міжнародного обміну товарами, послугами, 
технологіями, людьми. Торговельна політика створює передумови для 
сприяння торгівлі та реалізації торговельних відносин. 

Термін «єдина торговельна політика» вперше з'явився в 1957 р. у 
Договорі про заснування Європейського Співтовариства. Цей документ чітко 
не визначає згадане поняття, а лише наводить окремі його елементи. 
Наприклад, Десмонд Дайнен трактує єдину торговельну політику як 
зовнішній прояв митного союзу, що став підґрунтям для побудови єдиного 
ринку й економічного та валютного союзу. Єдина торговельна політика 
базується на єдиних принципах щодо тарифних ставок, укладання тарифних і 
торговельних угод, уніфікації заходів з лібералізації, експортної політики та 
заходів із захисту торгівлі, зокрема й тих, що були прийняті у випадку 
демпінгу та субсидування [2]. 

Основним принципом торговельної політики вважається «принцип 
відкритої ринкової економіки з вільною конкуренцією». Формулювання 
цього принципу не конкретизується, однак дає можливість у поєднанні з 
цілями створення і розвитку ЄС гнучко використовувати визначені 
протекціоністські заходи, регулювати термін, форми та глибину відкриття 
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національних ринків ЄС, визначати основні параметри конкурентного 
середовища не лише в ЄС. 

Єдина торговельна політика охоплює такі сфери: 
− митне законодавство; 
− торговельні й митні угоди; 
− лібералізацію та протекціонізм (досягнення уніфікації заходів 

лібералізації та захисту торгівлі, що мають бути прийняті у разі демпінгу чи 
субсидування); 

− експортну політку. 
Остання сфера вирізняється тим, що в ній усе ще існують національні 

заходи сприяння країнами-членами ЄС своїй торгівлі. Передусім це 
стосується торговельного страхування [1]. 

Єдина торговельна політика характеризується цілями, які передбачають: 
− необхідність розвивати торгівлю між країнами-членами і третіми 

країнами; 
− підвищення конкурентоспроможності підприємств; 
− забезпечення потреб Співтовариства щодо постачання сировини 

та напівфабрикатів; 
− уникнення суттєвих порушень у функціонуванні економічних 

систем країн-членів та забезпечення раціонального розвитку виробництва і 
розширення споживання в межах Співтовариства. 

Використовуючи теорії зовнішньо-торговельної політики, можна не 
тільки обґрунтувати різноманітні види торговельної політики, а й пояснити, 
що: 

− при домінуванні в оформленні й розвитку 
зовнішньоекономічного сектора політики вільної торгівлі національні 
економічні структури зазнають відчутного впливу світових ринків, унаслідок 
чого національна структурна політика не є єдиним засобом впливу на 
формування структури національної економіки і її зовнішньоекономічної 
складової; 

− політика протекціонізму формується і розвивається під тиском 
національної структурної політики, що (залежно від форми протекціонізму) 
ослаблює або унеможливлює зворотний вплив економіки інших країн і може 
закріплювати сформовану структуру національної економіки. У кінцевому 
підсумку така політика протекціонізму посилює деформацію структури 
економіки даної країни, що виявляється у поглибленні невідповідності 
структури національної економіки вимогам науково-технічного прогресу та 
міжнародного поділу праці, закріпленні технічного й технологічного 
відставання, ослабленні абсолютних і відносних переваг країни, зниженні 
міжнародної конкурентоспроможності як окремих товарів, галузей, так і 
всього національного господарства, що своєю чергою й зумовлює низькі 
якісні показники зовнішнього сектора економіки та економічного розвитку 
країни; 
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− формування та розвиток зовнішньоторговельного сектора 
економіки відчуває на собі вплив національної структурної політики, 
спрямованої на захист національних економічних інтересів [4]. Тимчасовий 
характер захисних заходів галузевого, селективного або прихованого 
протекціонізму 

дає змогу не лише врахувати національно-державні економічні інтереси, 
а й стати активним учасником світогосподарських зв'язків. 

Крім того, торговельна політика, впливаючи на зовнішню торгівлю, 
спрямовує виробництво у найбільш доцільне для національної економіки 
русло, забезпечуючи виробництво та реалізацію суспільно необхідних 
продуктів. 

Із зростанням ролі новітніх технологій інноваційні проекти суттєво  
впливають на розвиток технологічних секторів економіки. Намагаючись 
здійснити інноваційний прорив, держави вдаються до так званої стратегічної 
торговельної політики [3]. Як наслідок, до запропонованих теорією Хекшера-
Оліна основних факторів, які визначають напрями зовнішньо-торговельної 
політики, а це праця, капітал і територія, додається ще один фактор – 
наявність сформованого державою середовища, що стимулює інновації. 

Отже, розвиток спільного, а згодом і єдиного ринку став базовою 
платформою формування ЄС як економіко-політичного угруповання та 
безпосередньою рушійною силою економічного розвитку всього 
Співтовариства; має важливе значення для відносно більш слабких економік 
в плані реалізації певних порівняльних переваг в масштабах спільного ринку, 
коли розміри національних ринків не могли забезпечити сталий розвиток 
відповідних галузей національної економіки.  Це має позитивне значення для 
країн з потужною економікою в плані підтримки високого економічного 
рівня і, відповідно, сталого економічного розвитку, оскільки дозволяє 
використовувати традиційні економічні зв’язки з країнами Європи на якісно 
новому рівні та відігравати впливову роль й поза межами ЄС. 
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА РОЗВИТОК 
БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ 

 
Характерною ознакою сучасного етапу світового розвитку є глобалізація 

економічних і політичних явищ і процесів. Глобалізація є основною 
тенденцією розвитку світової економіки, яка впливає на усі економічні 
процеси та здійснює значний вплив на функціонування національних 
банківських систем, які розпочинають входження у світовий фінансовий 
простір, що проявляється у посиленні процесів інтеграції окремих 
банківських установ. 

Проблемам впливу фінансової глобалізації на банківську систему 
присвячено багато праць вітчизняних і зарубіжних економістів, зокрема С. Я. 
Боринець, Д. С. Кідуела, З. О. Луцишина, Ю. В. Макогона, Р. Л. Петерсена, 
О. І. Рогача , Є. В. Савельєва, , А. В. Холопова та інших. 

Перехід України до етапу сталого економічного зростання передбачає 
розвиток міжнародних операцій банків. При цьому необхідно враховувати 
активізацію процесів глобалізації світової економіки, що характеризується 
появою нових світових ринків капіталу, розширенням діяльності 
транснаціональних банків і корпорацій, посиленням інтеграційних процесів, 
розвитком нових інформаційних технологій та засобів комунікації, активною 
діяльністю у світовому масштабі міжнародних фінансово-кредитних 
інституцій. Реагуючи на виклик часу, банківський бізнес набуває принципово 
нових рис, серед яких: консолідація банківського капіталу в національному і 
міжнародному масштабах на основі злиттів і поглинань з метою закріплення 
конкурентних позицій; скорочення частки традиційних банківських операцій 
та послуг на користь збільшення обсягів нових, які відповідають сучасним 
запитам клієнтів; підвищення ринкової вартості банку як основної цілі 
банківського менеджменту [3, с. 132].  

Можна виділити чотири рівні інтеграції банків у світовий фінансовий 
простір, які характеризуються конкретним набором міжнародних банківських 
послуг: початковий (здійснення міжнародних розрахунково-платіжних 
операцій); середній (надання послуг першого рівня, фінансування 
зовнішньоекономічної діяльності клієнтів, участь у крупних проектах 
іноземних банків, економічні відносини з експортними агенствами, 
іноземними партнерами клієнтів); розвинутий (надання послуг попередніх 
рівнів, консалтингових послуг з інвестування на міжнародних ринках, участь 
в організації великих інвестиційних проектів незалежно від національної 
приналежності клієнта, що потребує налагодження економічних відносин з 
іноземними банками, інвесторами, інформаційними і рейтинговими 
агентствами, біржами та позабіржовими учасниками торгівлі фінансовими 
інструментами); глобальний (надання всього спектра міжнародних 



123 

 

банківських послуг, що передбачає наявність різноманітних економічних 
відносин з учасниками світової фінансової системи). 

 Банківська система України на початковому етапі становлення і 
розвитку була мало привабливою для іноземного капіталу через наднизьку 
ефективність та надмірну концентрацію ризиків. Зараз в Україні функціонує 
30 банків з іноземним капіталом, з яких 11 - зі 100 %-м іноземним капіталом. 
Надходження іноземного капіталу у банківський сектор України є 
об’єктивним наслідком інтеграції вітчизняної економіки у світовий 
економічний простір [2]. 

Глобалізаційні процеси несуть в собі істотні ризики для вітчизняної 
банківської системи. Існує досить багато позитивних та негативних сторін 
присутності філій іноземних банків в Україні. По-перше, іноземні філії, які 
розгортають свою діяльність на ринках, що формуються, як правило, 
виявляються більш гнучкими з точки зору оптимізації витрат і забезпечують 
вищу прибутковість капіталу та активів. У такій ситуації місцеві банки 
змушені або адекватно відповідати зниженням витрат, або бути витісненими 
з ринку. Наявність такої конкуренції у перспективі позитивно вплине на 
ефективність тих вітчизняних банків, котрі прагнуть залишитися на ринку. 
По-друге, у деяких випадках філії іноземних банків стимулюють розвиток 
місцевих ринків капіталу. По-третє, філії іноземних банків можуть стати 
важливими гравцями у сегменті довгострокового кредитування. По-четверте, 
філії імпортують стандарти корпоративного управління, які на порядок вищі, 
ніж в українських банках, що передусім виявляється у меншій частці 
недоходних активів, і загальній вищій якості активів. По-п’яте, відкриття 
філій іноземних банків сприятиме притоку прямих іноземних інвестицій в 
Україну [4, с.89-90].   

Філії іноземних банків діють у правових рамках тих країн, де 
знаходяться ці банки. Наслідком цього може стати суттєве послаблення 
контролю і регулятивного впливу на них з боку НБУ і вітчизняного 
законодавства. Філії іноземних банків матимуть кращі можливості щодо 
обсягів ресурсної бази, асортименту послуг порівняно із вітчизняними 
банківськими установами. Це означає, що іноземні банки зможуть досить 
швидко опанувати значні сегменти вітчизняного фінансового ринку та 
залучити кращих клієнтів, пропонуючи більш вигідні умови обслуговування. 
Філії іноземних банків можуть зосередити свою увагу переважно на 
спекулятивних видах діяльності, де висока швидкість обороту капіталу та 
отримання прибутку від вкладених коштів. Вітчизняна банківська система і 
передусім органи банківського нагляду поки що не готові працювати саме з 
філіями іноземних банків. Це пов’язано із наявністю низки суттєвих проблем, 
таких як, формування консолідованої звітності, правил контролю.   

З поглибленням фінансової глобалізації зростає рівень ризиків для 
національної банківської системи, але водночас відкриваються і нові 
перспективи[2]. Наступним кроком має бути вдосконалення законодавства, 
стабілізація економіки та політики, що буде впливати на залучення інтересів 
інвесторів та збільшення рівня торгівельної активності. Зокрема, це може 
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передбачати такі заходи як: встановлення верхньої межі участі іноземного 
капіталу у банківській системі; заборона на відкриття філій банками із 
офшорних зон; обов’язкове виконання філіями зарубіжних банків усіх 
економічних нормативів; розширення повноважень НБУ щодо 
координування діяльності філій.  

Отже, щоб не втратити конкурентні переваги на світовому ринку 
капіталів, вітчизняні банки повинні постійно удосконалювати свої операції і 
послуги, нарощувати рівень капіталізації банківської системи і консолідації 
вітчизняного банківського бізнесу. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНІСТІ 
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Найбільш вживаним терміном для оцінки рентабельності та доцільності 

ведення бізнесу, в тому числі функціонування виробничих підприємств, є 
термін «ефективність». Ефективність діяльності підприємства залежить від 
того, наскільки об′єктивно і точно воно може виявити потреби споживачів, 
своєчасно задовольнити їх порівняно з конкурентами. 

Поняття даного терміну досить багатогранне, в силу цього, воно не може 
бути виміряне єдиним показником, який дозволив би зробити достовірний 
висновок про стан діяльності підприємства.  

Поняття ефективності підприємства - це економічна категорія, яка 
демонструє результативність його діяльності. Знання ефективності 
підприємства для керівництва необхідно в різних випадках: з'ясування 
стійкості свого становища на ринку, перспектив і напрямків розвитку 
підприємства, залучення інвестицій, купівлі та продажу підприємства, і т. д. 
При цьому дуже важливим є те, яким чином вимірювати ефективність - 
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визначити найбільш адекватний критерій ефективності, показник 
ефективності.  

Сьогодні оцінюють такі види економічної ефективності: діяльності 
підприємства в цілому та ефективність участі в капіталі підприємства 
(ефективність власного капіталу власника підприємства або ефективність 
інвестицій у статутний капітал підприємства його учасників). Подібні роз- 
рахунки здійснюються з метою підтвердження для кожного з учасників 
доцільності його участі в капіталі підприємства і належать до класу 
розрахунків доцільності інвестування. Розгляд проблеми ефективності під 
різними напрямами й оцінка її для різних цілей і користувачів інформації 
зумовлюють багатоваріантність підходів до визначення ефективності 
діяльності підприємства. На шляху до підвищення ефективності діяльності 
необхідно мінімізувати негативний вплив (за умов, що такий має місце) на 
навколишнє середовище й економіку держави. 

В умовах розвитку ринкових відносин економічна діяльність 
підприємства, яка намагається нарощувати свої конкурентні переваги та 
забезпечувати їх стійкість, використовує цільові орієнтири (сукупність 
результативних показників), приріст обсягу продажів і прибутку, оволодіння 
великим цільовим сегментом, пристосування характеристик товару, що 
виготовляється до потреб споживачів продукції підприємства. Такі 
орієнтири, зорієнтовують виробників на чітке оволодіння загальними 
поняттями, різними видами ефективності систем, а також сприйняття їх 
сутності. Лише у випадку чіткого розуміння ефективності можна 
застосовувати і додавати існуюче теоретичне поняття до управлінських 
рішень із метою досягнення операційного та стратегічного успіху в 
організаційній діяльності підприємства [1]. 

Для оцінки рівня ефективності потрібні як фінансові, так і нефінансові 
показники ефективності. Сутність проблеми підвищення ефективності 
полягає в тому, що на кожну одиницю витрат потрібно досягти 
максимального результату. Оцінка ефективності діяльності підприємства 
здійснюється за допомогою певних кількісних характеристик, які 
відображають відповідність результатів і витрат підприємства цілям 
діяльності, а також деяких якісних характеристик. Кожне підприємство 
відповідно до інтересів і цілей діяльності за критерієм ефективності формує 
систему конкретних прямих показників оцінки рівня ефективності, за якими 
оцінюється відповідність своїм цілям та інтересам. Слід зауважити, що 
чіткої, регламентованої системи показників із заданими кількісними 
значеннями їх параметрів, придатних для оцінки ефективності діяльності 
підприємств різних за видами економічної діяльності, формою власності, 
розмірами і цілями діяльності, не існує. 

Однак за кінцевим результатом неможливо визначити ефективність 
підприємства в перспективі. Можна всі ресурси вкласти в поточний річний 
виробіток, виключити нові розробки, навчання персоналу, мінімізувати 
підтримку основних фондів, і т. д. А в наступному році виявитися 
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підприємством без інноваційних технологій та з продукцією, що не 
користується попитом, зі зношеним обладнанням і без будь-яких перспектив. 

Поняття ефективності підприємства за аналогією можна зіставити з 
визначенням оптимальності згідно В. Парето, на думку якого, система 
оптимальна (ефективна) в тому випадку, якщо з поліпшенням становища 
одного або декількох елементів системи положення інших елементів 
погіршується. Іншими словами, стан учасника бізнесу в ефективній системі 
не може бути покращений за рахунок збільшення прибутковості 
(ефективності) інших учасників. Дотримання принципу комплексності та 
системності забезпечує повне і правильне розуміння розглянутого питання 
[2]. 

Ефективність підприємства як показник характеризується 
співвідношенням доходу і витрат. Досить повно характеризує ефективність 
підприємства не тільки досягнуті ним результати: чистий продукт, грошовий 
потік, але й ефективні принципи і норми організації управління, прийнятий 
організаційний порядок, компетенція персоналу, корпоративна культура, 
наявність нових ідей і розробок, наявність ефективного обладнання, і т. д. 
Підприємство як єдиний організм націлений на розвиток. Наявність 
максимальних, але обґрунтованих і досяжних цілей, ефективної стратегії, 
планів випуску і реалізації продукції, проектів розвитку, розподілу між ними 
ресурсів - забезпечує розвиток підприємства.  

Ефективне підприємство має таку організацію і систему управління, які 
дозволяють йому займати міцне і стабільне положення на ринку, лідируюче 
становище. І не тільки на даний момент, але і в найближчій, та в далекій 
перспективі, коли важливі не досягнуті раніше результати, а інновації [3]. 

Таким чином, для визначення ефективності підприємства необхідно 
вирішити три питання:  

- яка в даний момент і яка буде в перспективі ефективність підприємства  
- які цілі повинні бути поставлені і яка стратегія підприємства повинна 

бути прийнята для практичного досягнення його максимальних результатів.  
- яка в даний момент і яка буде в перспективі ефективність підприємства 

при прийнятій стратегії його розвитку.  
Отже, ефективність підприємства складна характеристика. Для того, 

щоб повноцінно проаналізувати діяльність підприємства, зробити чіткі 
висновки про його стан, необхідно розглядати систему показників в 
сукупності. Адже якщо той або інший показник залежить від іншого прямо 
або побічно, його значення змінюється. Показники, що характеризують 
підприємство, необхідно аналізувати як порівняльну динаміку. Оптимальним 
періодом для порівняння показників вважається відрізок часу в три–п’ять 
років. Саме за цей час можна чітко відстежити ту або іншу динаміку, виявити 
певні закономірності й сформулювати план дій щодо усунення існуючих 
відхилень. 
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ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ 

Економічні райони України  територіальна організація та управління 
господарством України, що передбачає розподіл території з урахуванням 
об'єктивних закономірностей територіального поділу праці, формування 
територіально-виробничих комплексів, етнічних та історичних особливостей 
регіонів тощо. В країні відсутня єдина загальноприйнята схема районування, 
існували різні варіанти котрі базувалися на наявному адміністративному 
поділі, проте переважна більшість науковців соціально-економічної географії 
окреслили 9-ть районів. Так, В. Поповкін у праці “Регіонально-цілісний 
підхід в економіці” (1993 р.) обгрунтував поділ України на 5 макрорайонів і 
10 мезорайонів. До макрорайонів за наведеною класифікацією відносяться:1. 
Центрально-український (Кіровоградська, Чернігівська, Житомирська, 
Київська, Черкаська та області);  

2. Донбас та Нижнє Придніпров’я (Донецька, Дніпропетровська, 
Луганська, Запорізька області); 

3. Слобідська Україна (Харківська, Сумська, Полтавська області); 
4. Причорноморський (Одеська, Миколаївська, Херсонська області та 

Автономна Республіка Крим); 
5. Західноукраїнський (Рівненська, Чернівецька, Волинська, Львівська, 

Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська, Вінницька, Хмельницька 
області)[2,с.23-25]. Удосконалення сітки економічного районування – 
безперервний процес, в основі якого лежить розвиток продуктивних сил під 
впливом науково-технічного прогресу, Концепції стійкого розвитку. На 
вдосконалення системи економічного районування впливає і трансформація 
правового, інвестиційного, економічного простору, а також науковий пошук і 
створення нових знань у галузі складних природничо-суспільних відносин та 
їх територіальної організації.  

Завдяки міжрегіональному обміну використовуються найбільш 
унікальні особливості природно-господарських регіональних комплексів, 
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відбувається взаємодоповнення економіки. Спеціалізацією в широкому 
розумінні є визначення економічного профілю (індустріальний, 
індустріально-аграрний, аграрний). Докладніша спеціалізація 
характеризується галузями, підгалузями і, навіть окремими виробництвами 
усередині сфери господарства. Таким чином, основою характеристики 
регіональної спеціалізації є високий рівень концентрації та висока питома 
вага даного виробництва у регіоні, а також ефективне обслуговування не 
лише свого, але й інших регіональних структур, активна участь у 
загальнодержавному поділі праці [3, c.14]. 

У сфері регіональної економіки має перебувати й зовнішньоекономічна 
діяльність, оскільки її форм, такі як вільні економічні зони, прикордонна та 
прибережна торгівля іноземний туризм, мають регіональний характер, а інші 
тісно пов’язані з рівнем розвитку інфраструктури, господарської культури та 
ділового сервісу регіону. Таким чином, господарство регіону є відкритою 
економічною системою, що функціонує на основі спеціалізації, 
міжрегіональної інтеграції, зміст яких реалізується через галузеві, між 
галузеві та міжрегіональні виробничо-економічні зв’язки[5, c.17-19].    

Для регіональної економіки характерні такі засади функціонування: 
- комплексність екологічного, економічного та соціального розвитку;  
- єдність процесів природокористування та охорони навколишнього 

середовища;  
- відповідність системи розселення демографічній ситуації та 

розміщенню виробництва;  
- цілісність системи соціальної інфраструктури; 
- поєднання територіального та галузевого управління об’єктами. 
Інтегральну характеристику регіону дає соціально-економічний 

потенціал. Його основу становить економічний потенціал, що 
характеризується величиною національного багатства, сукупного та 
кінцевого продукту, національного прибутку, вартості основних фондів, 
абсолютними розмірами виробництва життєво важливих видів продукції. Він 
визначає загальні можливості країни або регіону, їхню економічну 
спроможність 

Для визначення спеціалізації регіонів країни застосовуються такі 
показники:  

 – частка виробництва продукції галузей спеціалізації регіону стосовно 
загального по країні виробництва продукції відповідної галузі;  

 – коефіцієнт локалізації даної галузі (виробництва) на території регіону; 
 – коефіцієнт виробництва продукції на душу населення; цей показник 

обчислюється за виробництвом продукції у вартісному та натуральному 
вираженні й розраховується як відношення виробництва на душу населення 
того або іншого продукту в регіоні до аналогічного показника по країні; 

 – коефіцієнт товарності визначається як відношення вартості завезеної 
продукції до тієї, що виробляється у регіоні, а за деякими видами продукції; 

 – як відношення вивезення з району даної продукції до її виробництва у 
натуральних показниках[1, с.256].  
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Коефіцієнт локалізації - відношення частки регіону у складі всієї країни 
по галузі до частки регіону у складі всієї країни по промисловості. 
Коефіцієнти локалізації розраховуються зазвичай по чисельності зайнятих у 
галузі або за обсягом виробленої продукції. Аналіз структури господарського 
комплексу регіону проводять з метою визначення ефективності, стійкості, 
конкурентоспроможності регіональної економіки з точки зору економічного 
зростання, відтворювального процесу в регіоні. 

Отже, виробничо-спеціалізованими можна вважати галузі, що мають 
коефіцієнт локалізації та виробництва продукції на душу населення понад 
одиницю та продукція яких великою мірою задовольняє потреби інших 
регіонів країни[4, c.34]. 
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СУЧАСНІ НАУКОВІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ ТРАКТУВАННЯ 

СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ 
 

 З часом досягнення економічних і соціальних результатів та одержання 
прибутку керівники підприємств, приймаючи будь-яке рішення, свідомо 
йдуть на певний ризик. Як би не хотілося, його неможливо передбачити та 
цілком усунути. Проте ризик можна досліджувати, визначати ступінь і 
природу, оцінювати та аналізувати, обирати ефективні методи управління 
ним. Та перед здійсненням усіх цих важливих дій перш за все необхідно 
дослідити, що являє собою ризик. Аналіз попередніх публікацій. Дане 
питання досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як Вітлінський 
В. В., Гранатуров В.М., Верченко П.І., Машина Н.І., Лук’янова В.В., Альгін 
А.П., Івченко І.Ю., Мочерний С.В., Сенейко Ю.В., Підсолонко В.А. та інші. 
Метою є досліждення сучасних наукових поглядів на проблему трактування 
сутності економічного ризику. На початку ХХI ст. в країнах з ринковою 
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економікою активно проводилися дослідження з питання економічного 
ризику. Тоді і виникла нова галузь знань, наука про економічний ризик – 
управління ризиками. Зокрема, в Україні доктором економічних наук, 
професором В.Вітлінським була розроблена концепція теорії ризиків, яка 
була викладена в монографії «Аналіз, оцінка і моделювання економічного 
ризику». Вчений дав визначення категорії економічного ризику, ввів поняття 
«управління ризиками» як науки, сформував аксіоматику в економічній 
сфері, запропонував систему кількісних показників ступеня ризику та 
концептуальну схему управління ним, розробив ігровий розпливчастий метод 
аналізу ієрархій як метод інтелектуальної підтримки прийняття рішень. 

 Проведені ним дослідження стали основою, задали вектор розвитку 
управлінням ризиками в Україні, які широко відомі за її межами. Науковий 
доробок В.Вітлінського знайшов визнання в ряді провідних університетів 
багатьох країн світу. Продовжили дослідження економічного ризику доктор 
економічних наук, професор В.М.Гранатуров в своїй праці «Економічний 
ризик: сутність, методи вимірювання, шляхи зниження», кандидат технічних 
наук Н.І.Машина в праці «Економічний ризик і методи його вимірювання», 
кандидат фізико-математичних наук П.І.Верченко в праці 
«Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи)», 
доктор економічних наук, професор В.В.Лук’янова в праці «Економічний 
ризик», І.Ю.Івченко в праці «Моделювання економічних ризиків і ризикових 
ситуацій» та інші. Ризик є надзвичайно складним та багатоаспектним явищем 
не лише в економіці, але й у будь-якій іншій сфері життєдіяльності. Це 
пояснюється різноманітністю поглядів на сутність ризику, а також практично 
повним його ігноруванням в існуючому законодавстві. Так, законодавча база 
України не дає чіткого визначення, що таке “ризик”. Виділяє поняття “ризик” 
лише ст.1 Закону України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” вiд 
18.01.2001р. № 2245-III: ризик – ступінь імовірності певної негативної події, 
яка може відбутися в певний час або за певних обставин на території об'єкта 
підвищеної небезпеки і за його межами [1]. 

 Івченко в навчальному посібнику «Моделювання економічних ризиків і 
ризикових ситуацій» користується таким визначенням ризику: «Ризик – це 
ймовірність виникнення збитків чи недоодержання доходів порівняно з 
прогнозованим варіантом» [2]. Шутов П.В.  дає таке визначення: «Ризик – це 
загроза того, що підприємець понесе втрати у вигляді додаткових витрат або 
отримає доходи нижче тих, на які розраховував» [3]. В.Г.Пасічник, О.В. 
Акіліна в навчальному посібнику «Планування діяльності підприємства» 
стверджують: «сутність ризику полягає в тому, що кожному підприємству 
постійно загрожує втрата прибутку і платоспроможності при здійсненні 
господарсько- фінансової діяльності під впливом непередбачених змін 
внутрішнього середовища» . «Економічний енциклопедичний словник» за 
редакцією С.В. Мочерного подає своє визначення ризику: «Ризик – 
непередбачуваність і можливість настання подій з негативними наслідками 
(зазнати збитків, втратити вигоду тощо), зумовлених певними діями або 
рішеннями, які матимуть місце в майбутньому» [4].  
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Автори «Фінансово-економічного словника» А.Г. Загородній, Г.Л. 
Вознюк трактують поняття «ризик» як «усвідомлену можливість небезпеки 
виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, майна, грошей у 
зв’язку з випадковими змінами умов економічної діяльності, несприятливими 
обставинами».Деякі дослідники в сенсі поняття “ризик” акцентують увагу на 
ситуації неминучого вибору і невизначеності. Зокрема, А.П.Альгін, 
В.М.Гранатуров, А.С. Шапкін визначають ризик як «діяльність, зв’язану з 
подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, в процесі якої є 
можливість кількісно та якісно оцінити ймовірність досягнення очікуваного 
результату, невдачі і відхилення від цілі» [1]. Автори «Економічної 
енциклопедії» за редакцією С.В. Мочерного трактують ризик як «атрибут 
прийняття рішення в ситуації невизначеності». У наведених вище 
трактуваннях ризик розглядається як негативне явище, яке призводить до 
небажаних для підприємства наслідків. Лише незначна частина дослідників 
вважає, що ризик може мати і позитивний вплив на діяльність підприємства, 
а саме – можливість отримання доходів або ж нульовий результат від 
діяльності. Так, у підручнику «Антикризове управління» за редакцією Є.М. 
Короткової зазначено, що «поняття «ризик» в економічному сенсі передбачає 
втрати, збиток, ймовірність яких зв’язана з наявністю невизначеності (нестачі 
інформації, недостовірності), а також вигоду і прибуток, отримати які 
можливо лише при діях, обтяжених ризиком» [5]. 

 Автори П. Половкін, А. Зозолюк стверджують, що «Ризик – великий 
стимул для отримання додаткового прибутку, специфічного 
підприємницького доходу». Ю.В. Сенейко вважає, що «під ризиком слід 
розуміти можливість настання певної ситуації, яка може виникнути в будь-
якій діяльності і може відхилитись від поставленої мети (призвести до 
виникнення втрат або недоотримання прибутку) або залишитись незмінною». 
Дослідники В.А. Підсолонко, А.Ф. Процай, Т.Л. Миронова, В.О. Василенко 
розглядають ризик як «пізнавані в аспекті співвіднесення вигоди і втрати при 
невичерпній невизначеності відносин між дійсністю суб’єкта 
підприємництва і можливостями її трансформації в деяку майбутню, 
розпізнавану ним дійсність, що може виникнути із взаємодії причин і 
наслідків, випадкового і необхідного, внутрішніх і зовнішніх умов» [3]. 
Отже, як економічна категорія ризик являє собою подію, що може відбутися 
або не відбутися і яка може призвести до негативного (збиток), нульового та 
позитивного (вигода) результатів. Трактування поняття «ризик» деякими 
науковцями кардинально відрізняються від вищенаведених визначень, в яких 
акцентується увага на негативному чи позитивному результаті від діяльності 
обтяженої ризиком [5].  

Отже, сьогодні необхідно сформулювати таке визначення ризику, яке б 
відповідало змісту цього явища та було б зрозумілим для широких кіл 
студентів, дослідників, науковців. На нашу думку, ризик – це об’єктивно-
суб’єктивна категорія, яка відображає особливості сприйняття суб’єктами 
економічних відносин ймовірності настання певної ситуації, яка може 
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виникнути в будь-який час і в будь-якій діяльності в процесі здійснення дій 
або прийняття рішень та яка може призвести до непередбачених негативних 
наслідків (втрат прибутку, недоотримання доходів), позитивних наслідків 
(вигод) або ж до нульового результату.  
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФІНАНСОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
В умовах сьогодення для створення підприємства будь-якої 

організаційно-правової форми потрібно мати достатню кількість коштів – 
власного капіталу. Власний капітал виступає основою створення, стійкого 
розвитку, фінансової  стабільності підприємства, а також це основне джерело 
формування прибутку та доходів. 

Власний капітал є предметом досліджень  багатьох  зарубіжних та 
вітчизняних вчених та науковців, таких як: В. Е Ануфрієв, Дж.К. Ван Хорн, 
Ж.Б. Дюмарше, О. О. Гетьман, В. М. Попов, С.Ф. Голов, В.М. Пархоменко, 
Н.М. Ткаченко, І. Р. Поліщук. 

Власний капітал – це загальна вартість власних засобів підприємства, які 
належать йому на правах власності і використовуються для формування його 
активів. Розраховується сума власного капіталу як частина в активах, що 
залишається після вирахування його зобов’язань, тобто Вк = А–З. Власний 
капітал складається з таких капіталів:  

– статутного (реєстрованого);  
– пайового; 
– різних видів незареєстрованого;  
– додаткового сплаченого;  
– додаткового несплаченого;  
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– резервного (страхового);  
– нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);  
– неоплаченого;  
– вилученого.  
Ці складові відображають суму, яку власники (засновники) передали в 

розпорядження підприємства як внески, чи залишили у формі 
нерозподіленого прибутку, або суму, що її підприємство одержало у своє 
розпорядження ззовні (від інших підприємств) без повернення [1, c. 85]. 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів 
України 07.02.2013 р. № 73 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
28.02.2013 р. за № 336/22868 регламентує нову форму Звіту про власний 
капітал. Ця форма Звіту не зазнала значних змін, лише була відкоригована 
відповідно до змін у Звіті про фінансовий стан та Звіті про сукупні доходи. 
Статутний і пайовий капітали відтепер відображаються разом як 
зареєстрований капітал[3]. 

Виходячи з того, що сутність будь-якої категорії проявляється через 
функції, які вона виконує, доцільно розглянути такі функції власного 
капіталу: 

- самостійності і влади – розмір власного капіталу визначає ступінь 
незалежності та впливу його власників на підприємство;  

- відповідальності і захисту прав кредиторів – відображений в балансі 
підприємства власний капітал є для зовнішніх користувачів мірилом 
відносин відповідальності на підприємстві, а також захистом кредиторів від 
втрати капіталу;  

- довготермінового кредитування – перебуває в розпорядженні 
підприємства необмежений час;  

- фінансування ризику – власний капітал використовується для 
фінансування ризикових інвестицій, на що можуть не погодитись кредитори;  

- кредитоспроможності – у разі надання кредиту, за інших рівних умов, 
перевагу надають підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю і 
більшим власним капіталом;  

- компенсації понесених збитків – тимчасові збитки мають погашатись 
за рахунок власного капіталу;  

- розподілу доходів і активів – частки окремих власників у капіталі є 
основою у розподілі фінансового результату та майна у разі ліквідації 
підприємства [2, c. 43]. 

Управління власним капіталом пов'язане  із забезпеченням ефективного 
використання вже накопиченої його частини, але і з формуванням власних 
фінансових ресурсів, що забезпечують у майбутньому розвиток 
підприємства.  

Власні фінансові ресурси класифікуються за певними джерелами [3, c. 
39] (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства 

 
№ Джерела Склад джерела 

1 Внутрішні джерела 1. Прибуток, що залишається в розпорядженні 
підприємства; 

2.Амортизаційні відрахування від основних 
засобів і нематеріальних активів. 

3.Інші внутрішні джерела формування власних 
фінансових ресурсів 

2 Зовнішні джерела 1. Залучення додаткового пайового або 
акціонерного капіталу. 

2. Одержання підприємством безплатної 
фінансової допомоги. 

3.  Інші джерела формування власних 
фінансових ресурсів 

 
Отже, внутрішнім називається фінансування, якщо воно здійснюється за 

рахунок коштів, одержаних від діяльності підприємства. Початкове 
формування фінансових ресурсів відбувається в момент створення 
підприємства за рахунок статутного капіталу.  

Зовнішнє фінансування – це кошти, не пов'язані з діяльністю 
підприємства: 1) кошти, які мобілізуються на фінансовому ринку; 2) кошти, 
які підприємство одержує в порядку перерозподілу. 

Отже, власний капітал виступає основою для господарської діяльності 
підприємства, він є одним з найважливіших показників, що характеризує 
фінансовий стан підприємства. Основними елементами власного капіталу є 
статутний капітал, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток. 

Основним джерелом фінансування підприємства є внутрішні джерела, 
які у майбутньому забезпечать розвиток та ефективне функціонування 
підприємства. 
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ВПЛИВ ТРАНШІВ МВФ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 
Кредит від Міжнародного валютного фонду є важливою складовою всіх 

антикризових заходів українського уряду. Актуальність проблеми 
визначається процесом здійснення кредитування України Міжнародним 
валютним фондом за програмою Stand-by шляхом виділення траншів для 
оздоровлення вітчизняної економіки та виходу її з кризового стану.  

В останні роки співробітництво України та МВФ є однією з найбільш 
важливих проблем, яка обговорюється широким колом політиків, аналітиків 
та науковців. Дослідженням даної проблеми займаються вітчизняні та 
зарубіжні вчені, такі як: О.Г. Білорус, З.С. Варналій, В.К. Гальчинський, М.А. 
Дудченко, Л. Бальцеровича, П. Ван Бергейка, Дж. Вільямсона та ін. 

Метою тез є дослідження співпраці України з МВФ, окреслення 
позитивних та негативних сторін діяльності.  

В контексті розгляду співробітництва України з МВФ визначимо 
поняття «транш». Загальноприйнятим вважається, що «транш» (з фр. la 
tranche – черга, серія) – це частка кредиту, що надається на різних умовах 
через певний проміжок часу протягом терміну дії кредитної угоди. 
Використання першого траншу здійснюється у формі надання валютного 
кредиту одразу після укладення кредитної угоди. Кожен наступний транш 
видається, якщо виконані умови надання попереднього. На практиці 
міжнародного кредитування механізм кредитних траншів застосовується 
кредитором для контролю за допомогою спеціальних цільових орієнтирів за 
використанням кредитів позичальником. 

Історичний аспект свідчить, що Міжнародний валютний фонд був 
утворений у 1945 р. рішенням валютно-фінансової конференції ООН, яка 
відбулася у Бреттон-Вудсі, проте Україна приєдналася до організації 
набагато пізніше. 3 червня 1992 р. Верховною Радою України був прийнятий 
Закон України «Про вступ України в Міжнародний валютний фонд, 
Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Міжнародну фінансову 
корпорацію, Міжнародну асоціацію розвитку і Багатостороннє агентство по 
гарантіях інвестицій». Більш тісна співпраця України та МВФ почалася в 
березні 2004 р. Тоді рада директорів Міжнародного валютного фонду 
затвердила програму Stand-by для України строком на 12 місяців, згідно з 
якою країна може звертатися до організації з метою отримання кредиту у разі 
різкого погіршення платіжного балансу. Програма спрямована на 
забезпечення тривалої макроекономічної стабільності та підтримку сталого 
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економічного розвитку. Із 24 червня до 17 липня 2014 р. в Україні працювала 
місія Міжнародного валютного фонду, яка підготувала до реалізації програму 
співпраці за угодою Stand-by, що була попередньо укладена на підтримку 
проведення програм економічних реформ в Україні. За результатами роботи 
місії МВФ в Національному банку України відбулася прес-конференція 
Голови Національного банку України В. Гонтаревої та керівника місії МВФ 
Н. Георгієва, які окреслили основні положення угоди, прогнозовані 
макроекономічні показники та механізм її реалізації [2]. 

Загалом позитивний результат роботи місії МВФ в Україні свідчить про 
відновлення конструктивного діалогу та ефективної взаємодії українських 
державних органів з міжнародними фінансовими організаціями, переходу до 
нової якості взаємодії, яка ґрунтується на порозумінні та партнерстві. 
Зважаючи на те, що в минулі роки така співпраця фактично була обмежена 
лише форматом консультацій, це надзвичайно позитивний сигнал для всіх 
зацікавлених сторін, зокрема іноземних інвесторів, фінансистів, банкірів, які 
нині можуть бути впевнені у надійності України. 

Аналізуючи позитивні та негативні тенденції співпраці України з МВФ, 
можна буде констатувати напрямки впливу траншів на економіку нашої 
країни. Позитивним моментом співпраці з МВФ є зростання економіки 
країни шляхом інвестування. Це суттєво змінює суть кредитування, адже 
кошти залучаються не лише для покриття дефіциту бюджету, а й для 
здійснення інших функцій. Співпраця з МВФ засновується на довірі як на 
бажанні та результаті інвестування в приватний сектор, а також у деяких 
випадках у державний [3, с. 61]. При цьому, найбільшим негативним 
моментом співпраці з МВФ вважаються вимоги, які висуває організація для 
отримання траншів. Стосуються вони всієї фінансової сфери країни, і 
кожного окремо взятого громадянина. У вітчизняній бюджетній політиці 
Україні доводиться враховувати побажання фінансової організації, такі як 
збільшення пенсійного віку зокрема, і реформування пенсійної системи в 
цілому; збільшення тарифів за житлові та комунальні послуги для населення 
і підприємств, зменшення дефіциту бюджету та інші макроекономічні 
показники. Враховуючи це, щоб отримати додатковий транш, уряд буде 
змушений погодитись на всі умови МВФ. Потрапивши в залежність від 
міжнародної організації, український уряд втратить незалежність і 
самостійність у прийнятті рішень, а тим самим призведе до часткової втрати 
суверенітету. Велика вірогідність того, що Україна отримає необхідні суми 
існує. Власне уряд виконує основні вимоги МВФ, який зі свого боку надає 
кошти Україні, заробивши додаткові відсотки. При цьому зберігає доступ до 
фінансових звітів і можливість впливу на вітчизняні внутрішні процеси, 
опосередковано гарантувавши приватним європейським інвесторам 
повернення коштів з України. Така співпраця вигідна двом сторонам [3, с. 
63].  

За словами аналітиків, для погашення заборгованості за попередніми 
кредитами доведеться брати нові і у великих розмірах, у зв’язку з чим 
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Україна стане частиною фінансової піраміди. Крім того, тільки за рахунок 
залучення зовнішніх коштів економіка країни не може розвиватися.  

Тому основною ціллю уряду має стати не відновлення співробітництва з 
МВФ, а зміна економічної політики, яка б дійсно привела до стабілізації, 
вирівняння торгового і платіжного балансу, до зменшення зовнішній боргів. 
Потрібно розуміти, що кредити ніколи не можуть бути засобом для виходу із 
кризи [1, с. 29].  

Обійтися ж узагалі без кредитів Україна не може. Якщо Україна не 
прийме міжнародну допомогу, у якийсь момент цього року їй просто ні з 
чого буде віддавати старі борги, а отже, зрештою доведеться оголосити 
власне дефолт. Наслідки якого для громадян будуть значно болючішими, ніж 
економія заради реформ.  

Перший транш від МВФ Україна у 2014 р. отримала у розмірі $3,2 млрд. 
11 березня 2015 р. Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 
надання Україні SDR 12,348 млрд (близько $17,5 млрд) у рамкахнової 
програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF), про що 
свідчить прес-релізі Фонду [2].  

У вересні 2016 р. Рада директорів Міжнародного валютного фонду 
ухвалила позитивне рішення про продовження програми співпраці з 
Україною і виділення фінансової допомоги. Це рішення МВФ свідчить, що 
світ визнає – в Україні відбуваються реформи, відбуваються якісні зміни, 
країна рухається у вірному напрямку. 

Щодо четвертого траншу, 4 березня 2017 р. МВФ повідомив про 
досягнення угоди з владою України щодо меморандуму про економічну і 
фінансову політику. Це відкриває шлях для завершення третього перегляду 
програми розширеного фінансування EFF, за підсумками якого Україні може 
бути надано четвертий транш фінансування, об'ємом SDR734,05 млн 
(близько $1 млрд). 

Таким чином, співробітництво з МВФ сприяє підвищенню кредитного 
рейтингу країни на світовому фінансовому ринку, удосконаленню 
банківської та грошово-кредитної системи держави. У відносинах з МВФ 
Україна могла б обмежитись консультативною підтримкою фахівців МВФ. 
До такої практики відносин із МВФ перейшла достатня кількість країн, 
наприклад, Польща, Чехія, Угорщина після завершення фінансових програм, 
спрямованих на підтримку переходу національних економік до ринкових 
відносин. В перспективі співробітництва можуть бути знайдені й інші форми 
співробітництва. Головне, щоб Україна у відносинах з МВФ почувала себе 
рівноправним партнером.  
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БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК КЛЮЧОВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

В умовах ринкової системи господарювання жодне підприємство не 
може працювати прибутково без ретельно підготовленого плану. Досвід 
організації підприємництва свідчить, що планування діяльності організації 
набуває все більшого значення в умовах швидких змін у середовищі 
функціонування підприємства. Чим більш динамічним та невизначеним стає 
середовище діяльності, тим більше порядку має бути на самому 
підприємстві, тим більше уваги слід приділяти розробці стратегій та 
оперативних дій для їх реалізації. Відсутність чіткого плану є незаперечним 
свідченням незадовільного управління підприємством. Успіх 
підприємницького проекту, незалежно від його масштабів, сфери діяльності, 
форми організації бізнесу, неможливий без чіткого уявлення про 
перспективи діяльності, без опрацювання надійних орієнтирів і реального 
плану господарювання. Сьогодні планування на відміну від недавнього 
минулого не є способом примусу підприємства до строго певного виду 
діяльності з боку держави, а є основним інструментом формування стратегії 
його розвитку як самостійного господарюючого суб’єкта. 

Питання необхідності впровадження бізнес-планів розглянуті у 
наукових працях відомих вчених: Н. Крилової, В.А. Чичина [6], К. 
Кіпермана, І.В. Ліпсіса, Алексєєва М.М. [3], Г.Д. Львовського, В.Д. 
Маркової, Покропивного С. Ф., М. Муллей, О.І. Пальчик, Смаковська Ю. [5], 
Г. Пітерса, А.Р. Полякова, Х. Роузена, Ю.І. Скирко, В. Хруцького та ін. 

Бізнес-план – це письмовий документ, в якому викладено сутність 
підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано 
ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, 
а також особливості управління ним. У бізнес-плані формулюються 
перспективи та поточні цілі реалізації ідеї, оцінюються сильні і слабкі 
сторони бізнесу, наводяться результати аналізу ринку та його особливостей, 
викладаються подробиці функціонування підприємства, визначаються обсяги 
фінансових і матеріальних ресурсів для реалізації проекту [2, с. 69].  

Традиційно бізнес-план розглядається як інструмент залучення 
необхідних для реалізації проекту фінансових ресурсів. Такий план має 
переконати потенційних інвесторів у тому, що підприємницький проект має 
чітко визначену стратегію успіху та заслуговує на фінансову підтримку. Не 
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менш важливою є і внутрішня функція бізнес-плану, в межах якої можна 
виділити два напрямки його застосування:  

1) як інструменту стратегічного планування та оперативного управління 
діяльністю підприємства. Розробка бізнес-плану вимагає визначення не 
тільки стратегічних напрямків і цілей діяльності, а й оперативних дій для їх 
досягнення. Тобто бізнес-план є основою поточного планування всіх аспектів 
діяльності підприємства, він сприяє поглибленому усвідомленню 
працівниками особистих завдань, пов’язаних зі спільною для них роботою;  

2) як механізму аналізу, контролю й оцінки діяльності підприємства. 
Бізнес-план дає змогу аналізувати, контролювати й оцінювати успішність 
діяльності в процесі реалізації підприємницького проекту, виявляти 
відхилення по стадіях його виконання та своєчасно коригувати напрямки 
розвитку бізнесу [3, с. 103].  

Відтак з’являється можливість класифікувати бізнес-плани за певними 
ознаками:  

- за сферою бізнесу (виробництво, будівництво, роздрібна та оптова 
торгівля, надання послуг, посередницька діяльність тощо);  

- за масштабами бізнесу (великий, середній, малий);  
- за характеристиками продукту бізнесу (традиційний, принципово 

новий, виробничо-технічного чи споживчого призначення). 
 Крім того, залежно від типу інвестиційної ситуації в межах кожної 

класифікаційної ознаки можна виділити:  
а) повний бізнес-план комерційної ідеї або інвестиційного проекту — 

підготовка для потенційного партнера або інвестора результатів 
маркетингового дослідження, обґрунтування стратегії виходу на ринок, 
очікуваних фінансових результатів;  

б) бізнес-план фірми – визначення перспектив розвитку фірми на 
плановий період для ради директорів або зборів акціонерів, де 
обґрунтовуються необхідні обсяги інвестицій чи інших ресурсів; 

в) бізнес-план структурного підрозділу – підготовка для вищого 
керівництва компанії плану розвитку господарської діяльності підрозділу для 
обґрунтування обсягів ресурсів, що централізовано виділяються, або обсягів 
прибутку, що залишаються в його розпорядженні [4, с. 257]. 

Розробка бізнес-плану – це достатньо трудомісткий процес. Практика 
свідчить, що для розробки середньої складності бізнес-плану (залежно від 
досвіду та підготовленості підприємця) необхідно до 200 годин.  

Існують два підходи до розробки бізнес-плану. При першому підході 
автори ідеї (проекту) самі розробляють бізнес-план, залучаючи до цієї роботи 
менеджерів, маркетологів, юристів, фінансистів та інших спеціалістів і, 
зокрема, можливих інвесторів. Цьому підходу слід надавати перевагу. 
Другий підхід полягає в тому, що ініціатори бізнес-плану самі його не 
розробляють, а залучають для цього консалтингові фірми і експертів. Досвід 
вітчизняних і зарубіжних підприємств свідчить, що в розробці бізнес-плану 
обов’язково повинен брати участь керівник підприємства.  
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Існують певні особливості при розробці бізнес-планів для окремих 
підприємств і їх об’єднань. Можна виділити два основних підходи:  

1) при плануванні діяльності об’єднань підприємств спочатку 
розробляють плани для окремих підприємств, а потім ці плани з’єднують в 
один бізнес-план.  

2) спочатку розробляють загальний бізнес-план, а потім детермінують 
його для кожного підрозділу. При створенні нового підприємства в план 
включаються лише розрахункові показники. При вже існуючому бізнесі в 
план включаються звітні дані за попередні роки, з якими порівнюють 
показники планового року [5, с. 435].  

Нині в Україні найбільшого поширення набули такі західні методики з 
розробки бізнес-планів:  

1) UNIDO (Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку) для 
країн, що розвиваються, з підготовки промислового техніко-економічного 
обґрунтування і її електронна версія COMFAR;  

2) WORLD Bank (Всесвітній банк реконструкції та розвитку) та ін. [1, с. 
234].  

Таким чином, бізнес-план – це специфічний плановий документ, у якому 
відображені організаційно-фінансові заходи для забезпечення виробництва 
окремих видів товарів, робіт, послуг. План дає можливість визначити 
перспективи розвитку майбутнього ринку збуту, оцінити витрати на 
виготовлення й реалізацію потрібної цьому ринку продукції, визначити її 
потенційну прибутковість. План повинен також дати відповідь: чи доцільно 
здійснювати інвестування виробництва з погляду самооплатності витрат. 
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КАПІТАЛ  

 
В Україні, як і в багатьох інших країнах, важливе значення має проблема 

вдосконалення наявного людського капіталу та шляхи його максимально 
ефективнішого використання. Якість людського капіталу визначають рівень 
соціального і економічного розвитку країни та її майбутнє процвітання.  

Над проблемами інвестицій в людський капітал працювали  зарубіжні 
вчені: Г. Беккер, П. Бурд’є, П. Друкер, В. Петті, Д. Рікардо, Т. Шульц та ін. 
Людський капітал розглядали у своїх працях такі вітчизняні вчені: В. 
Антонюк, В. Близнюк, О. Добринін, В. Куценко, І. Петрова, Л. Тертична.  Д. 
Богиня та М. Семикіна розглядають мотиваційні аспекти інвестування у 
розвиток людського капіталу та основний чинник збільшення 
конкурентоспроможності робочої сили країни. 

В умовах революційних змін у виробничих та інформаційних 
технологіях, широкого використання на практиці досягнень науки і техніки 
матеріальні активи утворюють порівняно невелику частку надбання компанії 
та економіки в цілому. Основними ж ресурсами її розвитку дедалі більшою 
мірою стають люди та їхні знання, зростаюча компетенція кадрів.  Інвестиції 
в людей стали вважатися не менш важливими, ніж інвестиції в машини і 
обладнання.  

Інвестування в людський капітал – вкладення індивідів, фірм, держави, 
громадських організацій в основні активи людського капіталу (освіту, науку, 
здоров’я, виховання дітей, міграцію, мотивацію праці, пошук економічно 
важливої інформації) [1].  

Інвестування в людський капітал має позитивні наслідки як для 
конкретної людини, що отримує їх, так і для третіх осіб. Для працівника – це: 
підвищення рівня доходу, задоволення від роботи, покращення умов праці, 
покращення якості життя. Для роботодавця – це: підвищення продуктивності 
праці, скорочення втрат робочого часу і зростання ефективності 
виробництва, що в кінцевому результаті сприяє підвищенню 
конкурентоспроможності. Для держави – це: підвищення благополуччя 
громадян, зростання ВВП, підвищення економічної активності громадян. 

Джерелами інвестицій можуть бути: держава, недержавні суспільні 
фонди й організації, міжнародні фонди й організації, регіони, освітні заклади, 
підприємства, сім’ї та окремі громадяни. Держава застосовує і стимули 
(знижена система податків та субсидії тим, хто здійснює інвестиції), і 
примусові заходи (обов’язкова для всіх шкільна освіта, обов’язкові медичні 
профілактичні заходи), спрямовані на примноження людського капіталу 
нації. Особливо велика роль держави у двох найважливіших сферах 
формування людського капіталу – в освіті та охороні здоров’я. Єдиною 
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перепоною в покращенні людських ресурсів є недостатнє фінансування 
науково-технічного прогресу на витрати, пов’язані з оновленням знань [2]. 

Часто окремі підприємства стають найефективнішими виробниками 
людського капіталу, оскільки вони здійснюють підготовку персоналу 
відповідно до поточних і перспективних потреб виробництва, а також мають 
достовірну інформацію про перспективні напрями капіталовкладень у 
навчання та професійну підготовку. Інвестуючи в своїх працівників, 
підприємства активізують їхню трудову віддачу, підвищують продуктивність 
праці, скорочують витрати робочого часу, зміцнюють свою 
конкурентоспроможність. Кошти вкладаються в організацію професійної 
підготовки та підвищення кваліфікації, на профілактичні заходи для 
зміцнення здоров’я працівників, у цілому – на підвищення якості трудового 
життя.  

Для кожної країни людський капітал є одним із найважливіших 
показників розвитку. Витрати на інвестування в людський капітал можна 
поділити на три групи: 

- витрати на освіту; 
- витрати на охорону здоров’я; 
- витрати на міграцію.  
Подібно тому, як професійне життя окремої людини залежить від рівня 

її освіти, життя держави, її можливості виробляти товари і послуги, 
забезпечуючи високий рівень життя населення, залежить від освітнього рівня 
громадян. За оцінками спеціалістів, 60% приросту національного доходу у 
розвинутих країнах визначається збільшенням рівня освіти і об’єму знань 
суспільства. Американські вчені підрахували ВВП, вироблений 
працівниками, що провчилися 10,5; 12,5 і більше 14 років (як правило, рівень 
освіти вимірюється кількістю років життя, присвячених освіті). У результаті 
виявилось, що саме третя група населення дає більше половини ВВП [4]. 

Практика показує, що найбільш конкурентоспроможними є ті 
підприємства та організації, які постійно здійснюють інвестиції в розвиток 
персоналу. За статистикою, більшу частину коштів у навчання персоналу 
вкладають компанії, які займаються фінансами, страхуванням, нерухомістю, 
високими технологіями і транспортними послугами, і, як правило, меншу у 
сфері виробництва, охорони здоров'я, агрокультури, будівництва й освоєння 
родовищ. 

Інвестиції в охорону здоров’я є важливими зі сторони людини, і зі сторін 
держави, оскільки здоров’я впливає на демографічну ситуацію країни, 
розвиток продуктивних сил суспільства, є соціальним критерієм міри його 
розвитку та благополуччя. Сфера застосування інвестицій у галузі охорони 
здоров’я включає у себе проектування, будівництво, експлуатацію і 
управління інфраструктурою медичних установ; надання медичних послуг; 
розробку, виробництво і поширення нових медичних препаратів, нової 
медичної техніки, інструментів і устаткування. 

Витрати на міграцію і пошук економічно значимої інформації сприяють 
переміщенню робочої сили на підприємства і в регіони, де праця краще 
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оплачується, тобто туди, де людський капітал використовується 
продуктивніше, а ціна за його послуги вища. Рівень мобільності робочої сили 
залежить від багатьох факторів. Різниця у заробітній платі та кращі 
можливості в плані пошуку та умов праці є найважливішими мотивами, що 
спонукають громадян шукати роботу в іншому місці.  

Варто також відмітити, що зношування людського капіталу 
(накопиченого науково-освітнього потенціалу) відбувається інакше, ніж 
матеріально-речових ресурсів у перші роки функціонування людського 
капіталу за рахунок фізичного дозрівання робітника, а також за рахунок 
накопичення ним виробничого досвіду економічна цінність запасу його знань 
і здібностей не зменшується, як це відбувається з фізичним капіталом, а 
навпаки, зростає. Спостерігається процес підвищення цінності 
інтелектуального капіталу, процес його знецінення з протилежним знаком. 
Зазвичай темпи фізичного і морального зносу запасу знань і кваліфікації 
починають перекривати значення безперервно триваючого накопичення 
другого активу - виробничого досвіду – десь до кінця другого десятиріччя 
трудового стажу. Тільки з цього моменту починається процес знецінення 
людського капіталу в цілому з нормальним знаком, до того ж, темпи його 
набагато нижчі темпів амортизації основного капіталу [3]. 

Проте, не зважаючи на всі позитивні наслідки інвестування в людський 
капітал, все ж в Україні воно здійснюється недостатньо. Причини цьому 
різні: відсутність узгодженості наданих освітніх послуг з реальним попитом 
на ринку праці, проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних 
закладів, нестача коштів державного бюджету для інвестицій, відсутність 
мотивації навчатися в молодого покоління ті інші. 

Отже, інвестиції у людський капітал мають бути пріоритетним 
напрямом державної політики, оскільки ефективність суспільного 
виробництва прямо залежить від продуктивності праці фізично здорової 
людини, яка має належний професійний та інтелектуальний рівень. Тому 
сьогодні виникає дуже велика необхідність суттєвого збільшення державних 
інвестицій у людський розвиток та формування людського капіталу. 
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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; 

- 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 
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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-
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 
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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. 1). 

 
Таблиця 1  

Динаміка обсягу експорту та імпорту страхових послуг  
за 2010-2015 рр. (тис. дол. США) [4] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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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ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ: СТРУКТУРА І НАПРЯМКИ 

РЕОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Державне регулювання економіки здійснюється центральними та 
місцевими органами державного управління. Держави різняться між собою 
формами управління, державним устроєм, політичною системою, функціями 
органів влади. 

На даному етапі економічних реформ спостерігаємо відсутність 
належної координації між органами виконавчої та законодавчої влади з 
ключових питань розбудови держави, наслідком чого є зниження якості та 
ефективності системи державного управління економікою, цим визначається 
актуальність обраної теми дослідження.  

Державна влада в Україні реалізується за принципом її розподілу 
на законодавчу, виконавчу і судову. Функції, права та обов’язки державних 
органів України окреслені Конституцією, законами України та іншими 
нормативно-правовими актами. 

У сучасній українській державі інтегруючу функцію щодо гілок влади 
надано Президенту - главі держави. Президент України повинен сприяти 
узгодженості у діяльності органів державної влади, їх взаємодії з органами 
місцевого самоврядування. При будь-якій формі державного правління 
президент країни має безпосереднє відношення до виконавчої та 
законодавчої влади. 

Як глава держави Президент виступає у вирішенні внутрішніх проблем 
країни, арбітром при виникненні непорозумінь між законодавчою та 
виконавчою владою, має значні повноваження щодо виконавчої влади, є 
ініціатором з утворення, реорганізації та ліквідації міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, вирішує кадрові питання. Президент 
формує стратегію соціально-економічного розвитку країни, основні 
положення якої висвітлюються у посланнях до народу та щорічних 
посланнях Президента до Верховної Ради України. 

Апаратом Президента України є Адміністрація Президента України, яка 
здійснює організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-
аналітичне забезпечення діяльності Президента. Уряд України значною 
мірою залежить від Президента, який згідно з Конституцією призначає і 
звільняє його членів, у тому числі і прем’єр-міністра. Залежні від Президента 
і місцеві органи управління економікою - місцеві державні адміністрації. [1] 

Верховна Рада України розглядається як вищий законодавчий орган 
країни, який розробляє і приймає закони та інші законодавчі акти щодо 
регулювання економіки в цілому та окремих її сфер. З метою здійснення 
законодавчих робіт, підготовки і попереднього розгляду питань, що належать 
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до повноважень Верховної Ради України, утворені і постійно діють комітети 
- економічної політики, бюджету, фінансів, банківської діяльності, соціальної 
політики та праці, власності та інвестицій тощо. 

Система органів виконавчої влади включає структурні ланки трьох 
рівнів: 

1. Вищий рівень - Кабінет Міністрів України. 
2. Центральний рівень - міністерства, державні комітети, центральні 

органи виконавчої влади, прирівняні до державних комітетів, органи 
центральної влади зі спеціальним статусом. 

3. Місцевий або територіальний рівень, на якому діють органи 
виконавчої влади загальної компетенції - Рада Міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські 
державні адміністрації; органи галузевої та функціональної компетенції, які 
безпосередньо підпорядковані органам виконавчої влади або знаходяться у 
подвійному підпорядкуванні. 

Кабінет Міністрів України - вищий орган виконавчої влади, якому 
підпорядковуються міністерства, комітети, центральні органи, наділені 
спеціальним статусом. Кабінету Міністрів належить основна роль в 
управлінні економікою, забезпеченні реалізації законів, постанов та інших 
законодавчих актів. Основними міністерствами в Україні є міністерства 
економіки та з питань європейської інтеграції, фінансів, праці та соціальної 
політики, екології та природних ресурсів, транспорту, юстиції, освіти і науки, 
охорони здоров’я тощо. 

У структурі виконавчої влади важливе значення має Міністерство 
економіки та з питань європейської інтеграції, основними функціями якого є: 

- участь у реалізації соціально-економічної стратегії держави, 
визначення економічної політики; 

- формування пріоритетів розвитку національної економіки; 
- розробка програм розвитку країни; 
- координація зусиль міністерств і відомств. 
Характерною ознакою сучасного стану органів державного управління і 

влади є те, що рівень їх організуючого впливу на суспільні процеси не 
задовольняє потреби динамічного розвитку громадянського суспільства, 
формування нового соціально-економічного укладу та демократичної 
правової держави. За останні роки не вдалося досягти такого рівня організації 
влади, за якого її суб’єкти забезпечували б функціонально достатню і 
структурно несуперечливу систему управління та регулювання. Це 
виявляється у недосконалому стані всіх складових державного управління.  

Зокрема, Президент не став єдиним центром державного управління, 
оскільки не керує роботою уряду і не несе відповідальності за стан 
соціально-економічних процесів в державі. Уряд, в свою чергу, як центр 
виконавчої влади не здатний керувати дієво, оскільки не має міцного і 
стабільного політико-правового становища в державному апараті і не 
спирається на підлеглі місцеві органи. До того ж створений при Президентові 
апарат (Адміністрація Президента) дещо дублює діяльність урядових 
структур. [2] 



149 

 

Міністерства і відомства залишилися без належного керівництва зверху і 
без відповідальних виконавців на місцях. При цьому декларований 
функціональний принцип діяльності міністерств фактично заперечується 
створенням центральних відомств галузевого типу, внаслідок чого загальна 
чисельність підвідомчих уряду органів зараз є надто велика і приблизно така, 
як у Російській Федерації. 

Місцеві органи державного управління недостатньо дієздатні, оскільки 
внаслідок політики автономізації та незалежності місцевих рад фактично не 
вписуються у владно-виконавчу вертикаль. У той же час державний вплив 
центру через місцеві держадміністрації послаблений, а місцеве 
самоврядування не знаходить достатнього розвитку. [3] 

Оцінка діяльності органів державного управління всіх рівнів дає 
підстави для висновків про відсутність принципової згоди між органами 
виконавчої та законодавчої влади з ключових питань розбудови держави, 
нестабільність в організації виконавчої влади, втрати нею управлінських 
якостей. Тому проведення адміністративної реформи в Україні має важливе 
значення. Нова адміністративна система повинна будуватися на засадах 
єдності системи органів державної виконавчої влади; розумної централізації 
та децентралізації в їх відносинах; стабільності і політичної незалежності 
управлінського апарату від будь-яких впливів; посиленого розвитку 
законодавства; достатнього матеріально-технічного, фінансово-економічного 
та іншого забезпечення. 

Список використаних джерел:  
1. Гриньова В.М., Новікова М.М. Державне регулювання економіки: 

Підручник. - К.: Знання, 2008. - 398 с. - С. 20-22 - (Вища освіта  
XXI століття). 

2. Дідківська Л. І.  Державне регулювання економіки: навч. посібник / 
Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. – 6-е вид., випр.і доповн. – К. : Знання, 2007. 
– 214 с. – С. 45-47.– (Вища освіта ХХІ століття). 

3. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : Навч. посібник /  
Л. А. Швайка. – К : Знання, 2006. – 435с. - С. 3-90. – (Вища освіта  
ХХІ століття). 

 
Ольга Косолапова 

Науковий керівник: Хачатрян В.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ 

 
РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

В умовах соціально-економічної кризи роль фінансового планування 
підвищується, оскільки за допомогою планування підтримується ліквідність і 
прибутковість підприємства. На цей час більшість підприємств не мають 
чіткої методики оперативного фінансового планування і тому не можуть  
якісно планувати, контролювати й управляти фінансами навіть протягом 
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короткотермінового періоду, що призводить до фінансових проблем та 
збільшує ризик банкрутства.   

Чимало вітчизняних і зарубіжних дослідників звертали  увагу на роль 
фінансового планування  на підприємстві.  Серед них, зокрема, варто 
відзначити: Г. Висоцького,   А. Загороднього, Р. Слав'юка,  Р. Теличка, М. 
Алексєєва, А. Тейлора,  І. Бланка, Й. Вебера,  Дж. Сігела, У. Кінга та ін. 
Однак єдиної точки зору щодо визначення ролі фінансового планування на 
підприємстві немає. 

Метою даного дослідження є обгрунтування сутності  та ролі 
фінансового планування на підприємстві. 

Найважливішим фактором, що обумовлює масштаби та темпи розвитку 
підприємства, є обсяг та структура  фінансових ресурсів, які перебувають в 
його розпорядженні. Без визначення фінансових можливостей та перспектив 
забезпечення сталого фінансового стану підприємство не може досягти 
стабільного економічного розвитку. Саме тому зросла важливість 
перспективного, поточного та оперативного фінансового планування для 
забезпечення стійкого розвитку та підвищення рентабельності підприємств. 

В умовах соціально-економічної кризи недооцінка фінансового 
планування,  або ж його ігнорування призводить до значних економічних 
втрат та збитків, і в кінцевому рахунку – до банкрутства. 

Основною метою планування є забезпечення фінансових можливостей 
для успішної господарської діяльності, одержання необхідних для цього 
коштів і в кінцевому підсумку – досягнення високого рівня рентабельності 
[1].  

Фінансове планування являє собою  складний процес, який складається з 
наступних етапів:  

1) аналіз фінансової ситуації;  
2) розробка загальної фінансової стратегії підприємства;  
3) складання поточних фінансових планів;  
4) коригування, ув’язка і конкретизація фінансового плану;  
5) розробка оперативних фінансових планів [2]. 
Варто пам’ятати, що фінансове  планування  – специфічна сфера 

управління. На всіх етапах історичного розвитку воно потребувало 
особливих підходів щодо свого здійснення. Специфічність фінансового 
планування полягає в тому, що об’єктом фінансового планування завжди є 
діяльність держави, господарських структур і окремих громадян; 
предметною галуззю фінансового планування є фінансові ресурси, їхній рух 
при здійсненні відтворювальних процесів в економіці. Сферою застосування 
фінансового планування є створення, розподіл і перерозподіл фінансових 
ресурсів на всіх етапах від виробництва до споживання валового 
внутрішнього продукту. Фінансове планування відображає вартісний бік 
економіки, тобто в його основі зосереджена грошова оцінка явищ і процесів 
економічного життя суспільства, що дає змогу визначити найефективніші 
варіанти фінансового забезпечення планових показників, завдань і 
передбачуваних заходів [3]. 
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Основними завданнями фінансового планування є: 
- забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, необхідними для 

його нормальної господарської діяльності, включаючи розширене 
відтворення основних   засобів   підприємства,   формування   обігових  
коштів,  матеріальне  

стимулювання, забезпечення соціальних потреб працівників; 
- виявлення резервів у господарській діяльності підприємства та 

спрямування їх на підвищення ефективності виробництва; 
- здійснення контролю за господарсько-фінансовою діяльністю 

підприємства та за утворенням і використанням матеріальних, трудових і 
грошових ресурсів [3]. 

Таким чином, фінансове планування господарської діяльності в умовах 
соціально-економічно кризи є важливим напрямком управління діяльністю 
підприємства.  Фінансове планування є необхідним для збалансування 
видатків,  забезпечення передумов рентабельної роботи підприємства, 
фінансової стійкості, платоспроможності, кредитоспроможності та 
ліквідності боргових зобов'язань впродовж планового періоду. 
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 СУЧАСНИЙ СТАН СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖНАРОДНОГО 

ВАЛЮТНОГО ФОНДУ ТА УКРАЇНИ 
 

 Сучасний стан розвитку України пов'язаний зі значними викликами 
зовнішнього та внутрішнього характеру. Результатом фінансово-економічної 
кризи стали проблеми платіжного балансу, зниження ВВП, девальвація 
національної валюти, значне скорочення сировинних доходів, стрімке 
падіння індексу промислового розвиту, зростання інфляції, масове 
безробіття, відсутність соціальних гарантій, крах банківської сфери, 
скорочення можливостей доходів регіонів. Все це посилено політичною 
нестабільністю в зв’язку з тимчасовою втратою контролю над частиною 
території країни у поєднанні з різким зростанням витрат бюджету, 
детермінованою необхідністю збільшення фінансування оборони країни. 
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Україна з метою уникнення дефолту звернулася по допомогу 
до міжнародних фінансових організацій, зокрема міжнародного валютного 
фонду (МВФ). Залучення коштів від МВФ має неоднозначний вплив як на 
економіку так і на політичний стан країни, що спонукає до дискусії 
науковців, експертів та громадcкість щодо необхідності співпраці з МВФ, її 
оцінки та подальшого поглиблення відносин [5].  

Питання взаємовідносин України з МВФ постійно перебували і 
продовжують залишатись в центрі уваги науковців, політиків, урядовців. 
Дослідженням даної теми займаються такі вітчизняні та зарубіжні вчені: І.В. 
Антоненко, В.Г. Кабанов, І.В. Примаченко, В.В. Салтинський  та інші. 

Україна ввійшла до складу МВФ 3 вересня 1992 р., одночасно ставши 
членом Світового банку. Нашій країні виділено квоту у 10 678 акцій на 
загальну суму у 1,3 млрд. дол. США. Валютну готівку за членство України в 
банку на суму 7,9 млн. дол. внесли Нідерланди, що є країною-опікуном нашої 
держави в цій банківській структурі. Таким чином, Україна, починаючи з 
1994р., отримує від МВФ кредити stand by [2]. Особливість кредитів МВФ 
полягає в їхньому цільовому характері. Отримані кошти не можуть бути 
напряму вкладені у бізнес-проекти і слугувати для отримання доданої 
вартості, за рахунок якої можна буде оплатити користування ними. 

Загалом, потреба України в підтримці міжнародними фінансовими 
організаціями викликана такими причинами. По-перше, на сьогодні Україна 
фактично не має реального доступу на міжнародні фінансові ринки. Вона 
може отримати зовнішнє фінансування переважно з офіційних джерел. А 
головне офіційне джерело – це МВФ. По-друге, політика Фонду, яка 
проводиться в Україні і пов’язана з грошовою підтримкою, спрямована на 
стабілізацію соціально-економічної ситуації в Україні.  

Також співпраця з Міжнародний валютним фондом на сучасному етапі 
відкриває можливості для залучення фінансування від інших міжнародних 
фінансових установ (Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ) та урядів інших держав, у 
тому числі США, ЄС, Німеччини, Канади, Японії [3]. 

Подальша співпраця України з МВФ є об’єктивно необхідною та 
доцільною, оскільки:  

− кредитні ресурси МВФ значно дешевші, ніж ті , що залучаються 
на 

міжнародних ринках; 
− від характеру взаємовідносин з МВФ залежить інвестиційна 

привабливість держави для інших світових організацій, що координують свої 
дії з Фондом;  

− співпраця з Фондом сприяє інтеграції України у глобальну 
фінансову систему, в якій МВФ посідає провідне місце, і є кредитором 
останньої інстанції;  

− збільшуються можливості України щодо користування 
консультативними, експертними та аналітично-прогнозними послугами 
МВФ, що в умовах глобалізації має пріоритетне значення. 
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На сьогодні, Україна перебуває на шостому етапі співробітництва з 
Міжнародним валютним фондом. У 2014 році Фонд підписав дворічну 
програму stand-by кредитування України на суму 17,01 млрд дол. У 
минулому році Україна отримала 4,61 млрд дол. кредитів від МВФ [1]. Проте 
цю програму було переглянуто внаслідок погіршення макроекономічної 
стабільності країни. У кінці 2014 року Україна мала гірший кредитний 
рейтинг у світі після Аргентини. Це передбачало дефолт найближчими 
місяцями у разі неотримання країною фінансової допомоги. У 2015 році 
кредитний рейтинг України знаходився на тому ж рівні, а намір уряду 
реструктуризувати комерційних боргів в іноземній валюті був рівноцінним 
дефолту. Аналітики вважали, що дефолт по заборгованості уряду України в 
іноземній валюті практично неминучий. В результаті завершення переговорів 
уряду України з кредиторами по реструктуризації боргів, рейтинг країни був 
підвищений, що в короткостроковій перспективі означає знаходження 
України поза зоною ризику. 

Починаючи з 2016 року головною складовою плану Міністерства 
фінансів зі стабілізації економіки України та закладання підвалин для 
відновлення її зростання стала чотирирічна програма Механізм 
Розширеного Фінансування (Extended Fund Facility - EFF) обсягом $17,5 
млрд. Прийнята рішенням Ради Директорів EFF замінила собою програму 
Фонду Stand-by (була прийнята на період 2014-2016). EFF – об'ємніша і 
довготриваліша, ніж її попередниця. Замість двох років, термін кредитування 
зростає до чотирьох, повернення кредитних коштів збільшено майже в два 
рази (до 10 років). 

Україна зможе розраховувати на залучення 40$ млрд. з різних джерел. 
Частка Міжнародного валютного фонду в цієї допомоги становитиме 12,35 
млрд SDR (17,516 млрд доларів). Програма розширеного 
фінансування EFF  передбачає виділення МВФ Україні в 2015 році після 
першого траншу в 5 млрд доларів ще трьох траншів по SDR1,182 млрд 
(близько 1,63 млрд доларів за поточним курсом). У наступні три роки 
планується виділяти по чотири транші щорічно розміромSDR437,975 млн 
(близько 620-630 млн доларів) [4]. 

Позитивними наслідками кредитів МВФ можна вважати створення 
достатніх валютних резервів для повернення кредитів із відсотками. Але 
важливо, щоб при цьому країна зберегла самостійність у визначенні 
експортної спеціалізації, реалізації макроекономічної політики і не 
перетворилася на «залежну підсистему». Також в ідеальному випадку можна 
очікувати позитивні наслідки в довгостроковій перспективі у формі 
підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки та 
послаблення ознак дуалістичності її розвитку. Але окрім позитивних 
наслідків впливу кредиту stand by на економіку України є ще ризики появи 
негативних тенденцій і результатів: 

− формування «споживацького» стереотипу поведінки; 
− зростання державного боргу і перетворення проблеми його 

обслуговування на перманентну проблему запозичення; 
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− формування «примусової» спеціалізації експорту на сировинних 
товарах; 

− неспроможність сформувати засади довгострокової 
конкурентоспроможності національної економіки.   

      Отже, кредити, які Україна отримує від МВФ, мають як позитивні 
наслідки (можливість фінансування антикризової програми, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної економіки тощо), так і певні ризики (в 
основному пов’язані з зростанням державного боргу та труднощами його 
повернення). Тому необхідно створити умови на рівні МВФ для зменшення 
рівня ризику та поліпшення формування валютних резервів. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ 

ТОРГІВЛІ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ  
 

Важливою передумовою економічного та соціального зростання 
держави чи регіону в сучасних умовах господарювання виступає розвиток 
роздрібної торгівлі. Торгівля як галузь народного господарства займає 
провідне місце у системі відтворення, тому що:  

по-перше, забезпечує товарний обіг та еквівалентний обмін товарів у 
формі купівлі-продажу для задоволення потреб споживачів – фізичних та 
юридичних осіб [1];  

по-друге, забезпечує підтримку товаровиробників та сприяє підвищенню 
конкурентоспроможності як товарів, так і підприємств [2];  

по-третє, формує валовий внутрішній продукт та впливає на 
акумулювання коштів в державному та місцевих бюджетах [3];  

по-четверте, підтримує збалансованість виробництва і споживання на 
основі співвідношення попиту та пропозиції [4];  
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по-п’яте, забезпечує населення товарами та послугами і тим самим 
сприяє підвищенню якості життя [5].   

На даний момент часу роздрібну торгівлю можна назвати сферою 
людського господарювання, якій притаманна динаміка надзвичайного  
розвитку. З 2006 р. спостерігаємо стійку тенденцію до зростання роздрібної 
торгівлі (рис. 1) [9]. Протягом десяти років простежуємо позитивне зростання 
товарообороту роздрібної торгівлі майже у 5 разів. За останні три роки 
розвиток даного виду господарювання відбувається швидшими темпами в 
порівнянні з іншими, причиною такого ефекту є не стільки реальний приріст 
товарообороту, скільки номінальний пов'язаний із знеціненням національної 
валюти та росту цін. 

 
Рис. 1. Динаміка обсягів роздрібного товарообороту підприємств 

Чернівецької області протягом 2006-2016 рр. 
 
Цей період характеризується також посиленням конкуренції на 

роздрібному ринку, збільшенням кількості великих торговельних об’єктів 
вітчизняного та зарубіжного походження, внаслідок чого відбулося фактичне 
зменшення кількості роздрібних торговельних об’єктів на 15,5%  (рис. 2) [9].  

 

Рис. 2. Динаміка кількості підприємств роздрібної торгівлі в 
Чернівецькій області протягом 2006-2016 рр. 
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Якщо розглядати зміну співвідношення у структурі продажу 
продовольчих і непродовольчих товарів, то можна зазначити що суттєвих 
змін не відбулося (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Обсяги роздрібного товарообороту продовольчих і 
непродовольчих товарів протягом 2006-2016 років 

 
Продажі продовольчих товарів протягом 2006-2016 рр. становлять 

приблизно 35% від загального обсягу роздрібної торгівлі. Якщо ж 
порівнювати цей показник з 2000 роком – 45%, то спостерігаємо зменшення 
обсягу продовольчих товарів. Щодо товарів непродовольчих, то їх частка у 
товарообороті торговельної мережі є значно вищою [9]. Основною причиною 
цього на сучасному етапі є більш висока динаміка впровадження на ринку 
непродовольчих товарів нових розробок, які створюються в результаті 
науково-технічного прогресу. Це, зокрема, товари культурно-побутового 
призначення та господарського вжитку (радіотовари, товари зв'язку, 
електропобутові машини тощо) [6]. 

До основних проблем, які виникають в процесі здійснення роздрібними 
підприємствами торговельної діяльності, відносять: купівельну 
неспроможність населення, різкі зміни попиту на певні категорії товарів, 
скорочення асортименту вітчизняних товарів на прилавках магазинів, 
відсутність реєстраторів розрахункових операцій у всіх закладах роздрібної 
торгівлі, неефективне розміщення роздрібної мережі, необґрунтоване 
завищення цін, збільшення тіньового сектора на ринку роздрібної торгівлі, 
зростання концентрації торговельних підприємств та конкуренції між ними. 

У сучасних умовах перенасиченого товарного ринку часто на деякі 
категорії товарів різко змінюється попит населення, внаслідок цього 
відбувається зміна обсягів збуту роздрібних підприємств. Успіх 
торговельного підприємства залежить від того, наскільки оперативно воно 
здатне реагувати на ці зміни: задовольнити попит при його зростанні або 
позбутися зайвих товарних ресурсів при зниженні на них попиту. Швидко 
впоратись з цим завданням можуть такі роздрібні підприємства, які в силу 
невеликих обсягів реалізації швидко маневрують товарними ресурсами, що 
дозволяє забезпечити відчутну перевагу у конкурентній боротьбі [8]. 
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Розв’язання проблеми розвитку роздрібної мережі в Україні, та в 
чернівецькій області зокрема, пов’язане з підвищення ефективності 
діяльності внутрішньої торгівлі, через: 

1. Удосконалення процесу: 
- забезпечення доступності товарів для населення; 
- підвищення конкурентоспроможності галузі; 
- задоволення потреби населення; 
- запобігання необґрунтованому зростанню цін; 
- підвищення реалізації на внутрішньому споживчому ринку товарів 

вітчизняного виробництва. 
2. Удосконалення механізму управління: 
- удосконалення нормативно-правової бази; 
- посилення відповідальності за порушення правил торгівлі; 
- розвиток матеріально-технічної бази роздрібної торгівлі; 
- раціональне розміщення магазинів на території населених пунктів; 
- встановлення ефективного режиму роботи підприємств; 
зниження рівня тінізації процесів реалізації товарів споживчого [7]. 
Необхідними діями для покращення розвитку вітчизняної роздрібної 

торгівлі з боку держави є здійснення комплексу заохочувальних заходів щодо 
реалізації на внутрішньому споживчому ринку товарів вітчизняного 
виробництва, а саме: надання національним виробникам пільгових орендних 
умов; впровадження законодавчої вимоги, яка зобов’язувала б надавати 
роздрібним магазинам всіх форм підприємництва товарний чек при 
здійсненні розрахунків з купівлі товару; зниження рівня тінізації процесів 
реалізації товарів споживчого призначення за рахунок ефективного 
державного контролю [8], що позитивно вплине на діяльність 
господарюючих суб’єктів Чернівецької області. 

Незважаючи на нестабільну політичну та економічну ситуацію в країні, 
роздрібна торгівля в Чернівецькій області зберігає тенденцію до розвитку, а 
також  спостерігається значне посилення конкуренції в даній галузі, таким 
чином зумовлюється ріст товарообороту. Але через недостатній контроль з 
боку держави та недобросовісні дії суб’єктів господарювання порушуються 
правила торгівлі та зниження рентабельності торгівлі.  
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ІНТЕНСИВНІСТЬ РУХУ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Під час розвитку глобалізаційних процесів на міжнародному рівні, 

зростання впливу національних корпорацій, розширення міжнародної 
інвестиційної діяльності помітно активізувалася трудова міграція. 

Практико-теоретичні проблемні питання щодо процесу міграції 
досліджувались    видатними    українськими вченими зокрема:   В. Будкіним, 

М. Долішнім, О. Позняком, М. Романюком, Е. Лібановою,  
О. Малиновською, Н. Марченко, А. Мокієм, О. Хомреєм. 

Метою роботи є дослідження інтенсивного руху трудової міграції в 
Україні. 

На жаль, у переважно більшій частині країн світу безперервно 
розвиваються міграційні процеси, що включають міграцію 
висококваліфікованих кадрів. Сьогодні це досить актуальне питання, яке 
може перерости у катастрофу національного рівня. 

Для України дана проблема має особистий характер. Після 
проголошення незалежності України міграційні процеси серед населення 
країни помітно активізувались. Особливо актуальною є відсутність 
достатньої кількості інформації про масштаби і регіональні особливості 
міграції українців та кількісних потоків капіталу, розміри яких становлять 
велику частку соціально-інвестиційного економічного ресурсу країни [1, с. 
220]. 



159 

 

Безумовно, що потужні міграційні потоки в Україні пояснюють важке 
соціально-економічне становище, бідність, неможливість реалізувати себе на 
Батьківщині. Результатом чого стає те, що значна частина чоловіків, а в 
більшості жінок не в силах утримати сім’ю, забезпечити дітям якісну освіту, 
яка потребує достатньої матеріальної бази. Саме такі обставини змушують 
свідомих громадян покидати свою країну, щоб заробити відповідні кошти, 
але не кожен замислюється, які важкі часи очікують їх за кордоном. 

Важливою ланкою  аналізу інтенсивного руху населення є визначення 
чисельності окремих його груп, оскільки розвиток економіки країни 
орієнтується на населення як на основну частку продуктивних сил 
суспільства і як на кінцевого споживача матеріальних та духовних благ.  

Обчислення коефіцієнтів інтенсивності дає можливість привести різні у 
часі та просторі величини до однієї основи та отримати показники типу 
«інтенсивність руху прибулих трудових мігрантів на 1000 осіб населення», 
«інтенсивність руху вибулих трудових мігрантів на 1000 осіб населення», 
«коефіцієнт ефективності міграції» тощо. Розраховуються коефіцієнти 
інтенсивності відношенням абсолютної величини новоутворених соціальних 
сукупностей (прибулих або вибулих) на 1000 осіб населення. 

Інтенсивність руху трудових мігрантів залежить від функціонування 
ринку праці. За час участі країни у збройному конфлікті регіональні ринки 
праці характеризують дисбалансом між попитом і пропозицією вакантних 
посад. За даними Державної служби статистики України кількість вакансій, 
станом на 1 березня 2017 року скоротилася на 22 %. Зокрема, у Сумській, 
Закарпатській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях – на 21 - 
27 %, у Дніпропетровській – на третину, а у Чернівецькій області відбулося 
скорочення кількості вакансій на 41 % [2, с. 150]. 

Тому значно збільшилась і кількість українців, що залишають межі 
держави в пошуках кращої долі – так звана зовнішня трудова міграція. До 
речі, перший масовий відтік українців за кордон стався після досить 
тривалого періоду інтенсивної імміграції до країни після проголошення 
незалежності та до початку глибокої економічної кризи у 1994 році. 
Тимчасові пожвавлення в економічних процесах іноді стимулювали 
покращення сальдо міжнародної міграції, а проте кардинально ситуація не 
змінювалась. Наразі, офіційні дані міграційної статистики показують, що в 
2016 р. сальдо міграції хоча й залишалося додатнім (22,6 тис.) проте було на 
третину меншим, ніж у 2015 р. (32 тис.). І хоча в умовах війни це виглядає 
парадоксально, проте його стрімке зменшення, хоча й не демонструє реальну 
ситуацію, однак вказує на тенденцію: виїзд з України зростає, тоді як в’їзд 
скорочується. 

Відзначаємо і значні зміни міграційних настроїв українців. Так, 
відповідно до опитування проведеного компанією GFK Ukraine за запитом 
Міжнародної організації з міграції (МОМ), 8% громадян України (а це 3 млн 
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осіб) планують виїхати працювати за кордон найближчим часом. В 2016 році 
кількість таких осіб налічувала 1,2 млн. Одночасно відсоток українців, які не 
розглядають можливість виїзду на заробітки за кордон, скоротився з 55% 
(2016 рік) до 44%. 

Що стосується основних країн призначення трудової міграції, 
привабливість Росії скоротилася з 18% у 2016 році до 12% в поточному році, 
Польщі – зросла з 7% до 30% в 2016 році. Перше місце в рейтингу 
привабливості з Польщею ділить Німеччина, на другому місці – Італія (там 
хочуть працювати 19% потенційних трудових мігрантів). За ними йдуть 
США (15%), Великобританія і Росія (по 12%), Канада і Чехія (по 11%) [4]. 

Всього впродовж двох останніх років з України виїхало близько 
мільйона громадян. 

Особливої тривоги додає той факт, що кожен п’ятий українець готовий 
нелегально перетнути кордон задля працевлаштування в іншій країні. 

Нарахунок  прогнозування подальшого розвитку ситуації трудової 
міграції з України, відзначимо і швидке зростання кількості осіб, які 
здобувають освіту за кордоном, яке швидко зростає. Зокрема, значно зросла 
кількість українських студентів в Польщі, Чехії, Італії, Іспанії. Тут слід 
враховувати той факт, що діти заробітчан, які залучаються до навчання за 
кордон, становлять вже друге покоління мігрантів. А це також буде впливати 
на тенденції розвитку навчальної міграції. 

Та попри всю ситуацію, яка склалася, на нашу думку, однією з головних 
рис сучасного ринку праці є зростання внутрішньої міграції та вихід на ринок 
праці громадян з числа внутрішньо переміщених осіб, а також учасників 
антитерористичної операції, які потребують соціального захисту від 
безробіття. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ 
ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ 

 
В умовах кризових явищ в економіці на споживчому ринку відбуваються 

певні зміни і структурні зрушення, що стосуються як окремих видів товарів 
та їх груп, так і сегментів ринку. Встановлено, що при нестабільному та 
кризовому розвитку економіки золото виступає одним із найкращих способів 
вкладення коштів. Тому важливим аспектом золотовалютних відносин є 
інвестування в дорогоцінні метали, що протягом тривалого часу залишаються 
надійним та стабільним методом підвищення рівня економіки: зростання 
платоспроможності та забезпеченості країни. Підвищення ступеня 
волатильності валютних ринків змушує суб’єктів світового господарства 
повертатися до традиційної форми збереження резервів, що проявляється у 
зростанні попиту на золото. Тому питання дослідження стану й структури 
світового ринку золота наразі є актуальним. 

Важливе значення золота в економіці та його роль як важливого 
інструмента для інвестування зумовило постійну увагу різних дослідників. 
Серед зарубіжних авторів особливої уваги заслуговують праці: Бернстайна 
П., Велдона Г.Т., Готтельфа Ф., Джаджа Ф., Леселза Д., Медхокса С., Парке 
Л., Стіла Дж., Томсета М. Багато українських дослідників аналізують 
ситуацію щодо процесів становлення та розвитку ринку золота в Україні. Ці 
питання фігурують у дослідженнях таких вчених, як С. Варфоломєєв, В. 
Мельник, А. Святненко, Н. Вернер та ін., що торкаються питань оцінки та 
аналізу таких факторів, як: динаміка цін на золото, дохідність інструментів 
ринку золота, детермінанти ціноутворення на ринку дорогоцінного металу 
[2]. 

Особливістю золота є те, що воно є не тільки цінним сировинним 
товаром, але й реальним резервним і фінансовим активом. Під час коливань 
ринкової кон’юнктури та спаду економічних циклів вартість золота має 
тенденцію до збільшення. Для продажу на ринках дорогоцінні метали 
повинні відповідати Міжнародним стандартам якості, прийнятим 
Лондонською асоціацією ринку дорогоцінних металів (LBMA), що позначені 
в документах асоціації як стандарт London good delivery. 

Ціна золота знаходиться в тісному взаємозв'язку і з іншими ринками 
дорогоцінних металів, з ціною нафти та фондовими індексами фінансових 
ринків. Ціна золота на світовому ринку залежить від ціни нафти. Це можна 
обґрунтувати тим, що багато інвестиційних портфелів зібрано таким чином, 
що містять одночасно і золото і нафту. Ціна на золото залежить від зростання 
ціни на нафту, проте рівняння залежності є поліноміальним, що свідчить про 
нестабільну швидкість зміни ціни залежної величини, в даному випадку ціни 
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золота. Це пояснюється тим, що хоч і нафта з золотом є одними з основних 
індикаторів практично всіх процесів, що протікають у світовій економічній 
системі, проте за будь!якою волатильністю котирувань нафти стоять 
економічні та політичні події [5]. 

Видобуток золота у світі у 2016 році збільшився на 5% до 3 тис. тонн, 
проте світова пропозиція знизилася на 2% до 4,34 тис. тонн в основному за 
рахунок зниження вторинного виробництва на 14% до 1,37 тис. тонн. 
Основними виробниками золота є Китай, Австралія, Росія, США, Перу, ПАР, 
Канада, Мексика, Гана, Індонезія. 

Результатом курсових коливань, що спостерігаються останнім часом у 
співвідношенні ключових валют, стало збільшення частки золота в структурі 
світових резервів. Найбільший серед країн індивідуальний золотий запас 
сформувався в США (8 133,5 тонн). За даними World Gold Council 
власниками найбільшого золотого запасу є США, Німеччина, Італія, Франція. 

Світовий попит на золото у 2016 році впав на 15% до 3,756 тис. тонн 
порівняно з 2015 роком за рахунок зниження інвестиційного попиту вдвічі і 
покупок золота центральними банками на третину. У вартісному виразі 
попит впав на 28% до 170,422 млрд доларів, зокрема, за рахунок зниження 
середньої ціни золота на 15% до 1411 доларів за унцію. Ювелірний попит у 
світі зріс у 2016 році на 17% до 2,2 тис. тонн на 100,2 млрд доларів, проте 
інвестиційний попит знизився у два рази до 773,3 тонни на 35 млрд доларів 
[1]. 

Інвестиційний попит у світі знизився в результаті чистого відтоку з 
фондів ETF (Exchange Traded Fund), який склав 880,8 тонни золота на 40 
млрд доларів. Це пояснюється тим, що спекулятивні інвестори (в основному 
в США) продовжують позбавлятися від інвестицій у золото. Відтік з фондів 
ETF був частково компенсований зростанням попиту на зливки монет із 
золота [3]. 

Одним з найбільш поширених видів збереження та примноження своїх 
заощаджень для фізичних осіб є розміщення банківських металів на 
поточних чи вкладних рахунках. Як правило, відсотки на залишки 
банківських металів на поточних рахунках не нараховуються. Перевагою є 
те, що такий рахунок можна поповнити в зручний для клієнта час, 
прийшовши до банку з коштами чи власними банківськими металами, або 
зняти з свого рахунка зливки. Вкладник може продавати банківські метали, 
розміщені на рахунку, заробляючи на різниці курсів. Ще одним видом 
вкладень є золотий депозит. На такий вклад нараховуються від 0,5% до 6% 
річних. Іноді дохідність таких операцій може становити до 40%, враховуючи 
подорожчання металу на світовому ринку плюс відсотки за вкладами. В кінці 
терміну вкладник може забрати свій вклад та нараховані відсотки фізичним 
золотом або національною валютою за курсом продажу банківських металів 
за мінусом 2%. 

Дані щодо стану кон’юнктури ринку золота показують його 
волатильність, що пояснюється коливаннями інвестиційного попиту, 
інфляційними очікуваннями інвесторів, зменшенням золотовидобування, 
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зміною ролі центральних банків на міжнародному ринку золота. Як 
засвідчують дані про зміну світової ціни на золото, у період 2000–2001 рр. 
ринок золота характеризувався низькою волатильністю. Наразі динаміка  
характеризується стійкою тенденцією до зростання. Особливо нестійкими 
коливаннями та різким зростанням цін відзначається період 2006–2010 рр. Це 
пояснюється тим, що попит на золото постійно зростає як на інвестиційний 
інструмент і як на товар, який є сировинним ресурсом. У період світової 
економічної кризи на ціну золота впливав промисловий попит, який падав, і в 
результаті зумовив додаткову волатильність вартості металу, а з іншого боку 
– інвестиційний попит, що підвищував ціну на золото [4]. 

Отже, сьогодні золото набуває статусу інструмента інвестиційної 
привабливості. Це є процес вкладання тимчасово вільних коштів у золото 
відповідно до так званих правил, за якими працюють «гравці» на фінансових 
ринках і за якими аналізується діяльність ринку золота в цілому. Золоте 
правило інвесторів в світі полягає в наступному: 10-15% своїх вкладень 
необхідно здійснювати в золото. Разом з тим і деякі аналітики фінансових 
ринків вважають за потрібне 35-50% свого інвестиційного портфеля 
конвертувати в золото. Відповідно аналітичним прогнозам, у найближчі 
п’ять років дохідність золота може перевищити позначку в 500%. 
Враховуючи нестабільність світової фінансової системи, а також той факт, 
що світові запаси золота вичерпуються майже з кожним днем, ці прогнози в 
найближчому майбутньому можуть виправдатися. 

Список використаних джерел: 
1. Аналіз цінового тренда на ринку золота. Історія цінових злетів і 

падінь [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://www.dragmet.com.ua/uk/rynok-zolota-analiz-tsinovykh-tendentsiy-ta-
rozvytku-infrastruktury.html. 

2. World Gold Council / “Gold Demand Trends”, available at: 
www.gold.org/supply-and-demand. 

3. Дудчик О.Ю. Інвестування в золото: переваги та недоліки /  
О.Ю. Дудчик, А.В. Брівко, Н.Ю. Нежива // Видавництво "Молодий вчений". 
— 2013. — № 2 (02). — С. 22—26. 

4. Рынки золота [Электронный ресурс] / Financial services provided by 
InstaForex Companies Group Copyright. — Режим доступа : 
http://instaforex.com.ua/ru/gold.php.  

5. Чорне золото як індикатор світової економіки // Онлайн!трейдінг " 
InstaForex.com" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
https://www.instaforex.com/ua/heding.php/oil.php  

 
Тетяна Кричковська 

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

 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ 

З КРАЇНАМИ ОЧЕС 
 

На даному етапі Україна зацікавлена у формуванні багатовекторної 
політики в різних сферах міжнародного співробітництва. Найближчим 
стратегічно важливим у південно-східному напрямі для України є 
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Чорноморський регіон, актуальним є зміцнення власних позицій у такій 
міжнародній організації, як ОЧЕС. Це важливий напрям прискореного 
розвитку і модернізації України, а також ефективний важіль зміцнення її 
позицій у регіональному міжнародному середовищі. 

 Міжнародне співробітництво в Чорноморському регіоні здійснюється в 
двох формах – міжнародній (передбачає участь України як держави в 
інтеграційному об'єднанні у складі 12 країн – Організації Чорноморського 
економічного співробітництва (ОЧЕС) з відповідним узгодженням стратегії і 
тактики зовнішньоекономічної політики держави) та міжрегіональній (участь 
регіонів України в транскордонному регіональному об'єднанні – єврорегіон 
«Чорне море»). Ці форми міжнародного співробітництва є 
взаємопов’язаними, оскільки формування єврорегіональних утворень 
розглядається як один з напрямів діяльності ОЧЕС, до складу якого входять 
Азербайджан, Албанія, Вірменія, Болгарія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, 
Румунія, Сербія, Туреччина й Україна. 

Процеси, що сьогодні характеризують Чорноморський регіон, є 
відображенням загальних процесів формування нової структури 
міжнародних відносин. З одного боку, Чорноморський регіон є сферою 
інтересів провідних акторів, які в більшій мірі є конкурентними та лише 
частково спільними. З іншого – Чорноморський регіон є системотворчою 
ланкою в процесах регіоналізації сучасних міжнародних відносин: є мостом 
між Європою та Азією в глобальному контексті. З точки зору 
геоекономічного значення регіон є потенційно об'ємним ринком, фактично 
який має значні природні ресурси, науково-технічний потенціал та може 
стати ключовим місцем торгівлі між Європою, Близьким Сходом і Азією. 
Вже тільки ці чинники стали основою для виникнення регіональної співпраці 
між країнами, інтереси яких пов'язані з цим регіоном. Але тільки в 
останньому десятиріччі XX ст. були зроблені практичні кроки до посилення 
співробітництва держав на багатосторонній основі [2, с. 307]. 

Для України співпраця в межах ОЧЕС – це також можливість отримання 
певних політичних преференцій у Чорноморсько-Каспійському регіоні. Адже 
одним із пріоритетних завдань діяльності співробітництва є посилення 
взаємодії з ЄС, насамперед через спільну участь у заходах високого рівня 
країн – членів ЄС та ОЧЕС, розроблення механізмів співробітництва у 
конкретних галузях, залучення країн – членів ЄС, що мають статус 
спостерігачів в ОЧЕС, до практичної діяльності Організації. Пріоритетними 
напрямами діяльності України в ОЧЕС є участь у проектах, що стосуються 
розвитку транспортної інфраструктури, спільного ринку енергоносіїв, 
рекреації та туризму, впровадження інноваційних енергоощадних технологій. 
Таким чином, з позицій інтересів України ОЧЕС є важливим елементом 
розвитку довгострокової співпраці з Центральною Азією, Закавказзям, 
Близьким і Середнім Сходом. 

Важливо відмітити, що співробітництво в Чорноморському регіоні 
потребує сьогодні не розширення, а поглиблення, належної реалізації та 
використання вже існуючих механізмів. Програма головування України в 
ОЧЕС передбачає проведення низки заходів високого рівня з підготовки 
багатосторонніх документів, ініціатив зі співробітництва у конкретних 
сферах та затвердження проектів співпраці регіонального значення. Тож 
доцільно забезпечити присутність представників міжнародних впливових 
структур з метою залучення додаткових ресурсів для реалізації регіональних 



165 

 

проектів та приєднання до міжнародних проектів – ЄС, СОТ, Світового 
Банку, Організації з Економічного Співробітництва та Розвитку, ООН, 
Міжнародної морської організації, Продовольчої та сільськогосподарської 
організації ООН тощо [1, c. 110]. 

Крім того, існує можливість винесення питань регіональної важливості 
через ОЧЕС на порядок денний ЄС, ООН, ОБСЄ та ін., як спільної позиції 
держав-членів. Незважаючи на економічний характер організації, вона має 
можливості акцентувати увагу на суміжних сферах, важливих, зокрема, для 
України – енергетичній безпеці, інфраструктурі, транспортних коридорах, 
розвитку туризму, екології, міграції, тощо. 

Країни цього регіону завжди були і залишаються основними 
торговельними партнерами України. Зокрема, Росія і Туреччина посідають 
значні місця в зовнішньо-торговельному обороті України. Вони виступають 
основним пунктом призначення значних обсягів вітчизняної продукції (див. 
табл. 1). 

Так, за підсумками 2015 р., 12,7% усього товарного експорту з України 
припадало на Росію, 7,3% – на Туреччину, 1,5% – на Румунію, 1,4% – на 
Молдову і близько 1% – на інші країни регіону, загалом складаючи 26,8% 
експорту за всіма членами ОЧЕС. Слід зазначити, що сальдо торгівлі з ОЧЕС 
для України було позитивним і становило 852,7 млн дол. США. Негативне 
сальдо спостерігалось лише у торгівлі з Росією та Грецію, тоді як за 
дев’ятьма іншими партнерами ОЧЕС воно було на користь платіжного 
балансу України. 

З огляду на геоекономічні перспективи, Чорноморський регіон є 
надзвичайно важливим для України як для задоволення її економічних 
інтересів (вирішення проблем енергоносіїв, збільшення обсягів зовнішньої 
торгівлі, чіткої роботи транспортних комунікацій), так і для покращення 
національної безпеки. 

 
Таблиця 1 

Обсяги зовнішньої торгівлі України з країнами ОЧЕС 
у 2015 р.[3, c. 31] 

Країни 
Обсяги зовнішньої торгівлі, млн дол. США Частка у 

загальному 
експорті, % Експорт Імпорт Сальдо 

Росія 4829,9 7485,1 -2655,2 12,7 
Туреччина 2771,7 851,2 1920,5 7,3 
Румунія 569,9 316,9 253,0 1,5 
Молдова 524,3 41,2 483,1 1,4 
Болгарія 419,5 252,9 166,6 1,1 
Грузія 402,8 60,8 342,0 1,1 

Азербайджан 318,8 30,3 288,5 0,8 
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Продовження табл.1 

Країни 
Обсяги зовнішньої торгівлі, млн дол. США Частка у 

загальному 
експорті, % Експорт Імпорт Сальдо 

Греція 153,8 238,5 -84,7 0,4 
Сербія 105,9 83,3 22,6 0,3 
Вірменія 101,6 7,3 94,3 0,3 
Албанія 24,9 2,9 22,0 0,0 
Усього 10223,1 9370,4 852,7 26,8 

 
Отже, зважаючи на  історичні, соціально-економічні, політичні та інші 

передумови співробітництва держав Чорноморського регіону, участь України 
в ОЧЕС є  об’єктивним доповненням до її зовнішньополітичного курсу на 
євроінтеграцію. Розширення співробітництва та поглиблення зв’язків між 
державами-членами організації набуває все більшої актуальності сьогодні, 
адже саме завдяки йому Україна може ефективно реалізувати власні 
національні інтереси в економічній, політичній, екологічній та енергетичній 
сферах. 
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ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ: ЇХ СУТЬ ТА ПРИЧИНИ 

ВИНИКНЕННЯ 
 

Перед людством постійно виникають багаточисельні проблеми, що 
потребують невідкладного вирішення. Одні з них мають локальний характер, 
інші торкаються значних регіонів світу. 

На жаль, протягом тисячоліть людина посилено втручалася в природу, 
не думаючи про підтримку в ній рівноваги. Особливо ускладнилися 
відносини суспільства і природи в XX ст., коли в процесі науково-технічної 
революції різко зріс антропогенний вплив на навколишнє середовище. Через 
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інтенсивну індустріалізацію та урбанізацію на планеті господарські 
навантаження стали перевищувати здатність екологічних систем до 
самоочищення та відновлення. У відносинах людини і природи настала 
криза, яка викликала аналогічні проблеми глобального характеру. 

Зростання потреб сучасного господарства призводить до великих втрат у 
природі. Щорічно на земній кулі перетворюються на пустелю 6 млн гектарів 
родючих земель; 11 млн гектарів лісу вирубується, гине від пожеж або 
забруднення довкілля; внаслідок проживання в місцях інтенсивного 
забруднення хворіють десятки тисяч людей. Спостереження за кліматом 
дають змогу визначити зміни газової структури атмосфери, вивчати явище 
«парникового» ефекту, що посилюється внаслідок збільшення частки 
вуглекислого газу, випадання кислотних дощів, виснаження озонового 
прошарку, який оберігає життя на Землі від жорсткого ультрафіолетового 
випромінювання Сонця. 

Катастрофічних розмірів набуло забруднення морів і океанів. Стічні 
води промислових підприємств і міст, змиті з полів добрива і отрутохімікати 
потрапляють у річки. Великим джерелом забруднень став морський 
транспорт, особливо нафтовий. Через забруднення води гине рослинність, 
тваринний світ морів, порушуються процеси глобального газо- та 
теплообміну між океаном та атмосферою. 

- Негативні наслідки антропогенного впливу на географічну оболонку 
такі значні і масштабні, що їх уже визначають як екологічну кризу. 
Екологічна криза – це порушення взаємозв'язків в системі географічної 
оболонки або незворотних явищ у біосфері, що викликані антропогенною 
діяльністю і загрожують існуванню людини як виду. Наприклад, 
погіршується енергетична, мінерально-сировинна та продовольча 
забезпеченість земної цивілізації, зростає забруднення довкілля, є небезпека 
зміни генетичного фонду людства. 

Найбільш логічний шлях подолання екологічної кризи полягає в 
усвідомленні того, що захист географічного середовища полягає в організації 
раціональнішого використання природи. 

Проблема раціонального використання мінеральних ресурсів у 
промисловості. В ній найбільш яскраво проявляється основнe протиріччя 
економіки – між необмеженістю попиту людини і обмеженістю наявних 
ресурсів у природі. Є небезпека вичерпання або виснаження відомих і 
доступних для використання ресурсів Землі (залізної руди, нафти, газу, міді, 
нікелю, марганцю, хрому, алюмінію). Це змушує освоювати бідніші 
родовища, які часто розташовані у важкодоступних районах. 

Розв'язання цієї проблеми вимагає комплексного використання 
сировини, впровадження ресурсозберігаючих технологій, регенерації 
вторинних ресурсів. Позаяк розвиток виробництва невід'ємно зв'язаний з 
експлуатацією природних ресурсів, то в економічних і технічних рішеннях 
мають враховуватися екологічні аспекти. Особливо гострою на цьому тлі є 
проблема раціонального розвитку енергетики. 

Проблема раціонального використання земельних ресурсів та 
виробництво продовольства: освоєння та раціональне використання 
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сільськогосподарських угідь, розвиток сільськогосподарської науки, пошук 
вирішення організаційних, політичних та соціально-економічних питань. 
Розвиток агровиробничої сфери пов'язаний з посиленням антропогенного 
впливу на географічне середовище і стимулюється загостренням 
демографічної ситуації на планеті. Розв'язання проблеми неможливе без 
використання науково-технічного прогресу. 

Усвідомивши наближення глобальної екологічної катастрофи, світове 
суспільство вживає заходів щодо її відвернення. Екологічні питання стали 
актуальними як для окремої країни, так і для всього міжнародного 
співтовариства. 

В діяльності природоохоронних органів окремої країни поєднуються 
створення системи природокористування, яка діє на засадах обраної 
екологічної політики держави, і певної науково обгрунтованої системи 
захисту природи. Основними еколого-господарськими напрямами охорони 
природи є такі: 

- а) використання очисних споруд, в тому числі біологічних; 
- б) відбір і вирощування рослин, які поглинають забруднювачі; 
- в) створення маловідходних і безвідходних технологій виробництва; 
- г) використання здатності природи до самоочищення. 
Таким чином, створені великі всесвітні і регіональні організації з 

охорони навколишнього середовища, їх налічується понад 200. Провідною є 
спеціалізована установа – Програма 00Н з навколишнього середовища 
(ЮНЕП) з штаб-квартирою в Найробі (Кенія), яка покликана координувати і 
частково фінансувати дії держав в цій діяльності. Важливу роль під час 
розробки екологічної політики має обмін інформацією. Створена міжнародна 
довідкова система джерел інформації довкілля (ІНФОТЕРРА) 
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ЗНАЧЕННЯ І СПОСОБИ ПРИСКОРЕННЯ ОБІГУ ОБОРОТНИХ 

КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

 Оборотні кошти є частиною  капіталу підприємства, що вкладено в 
його поточні активи. Основне призначення оборотних коштів - забезпечення 
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безперервного процесу виробництва і реалізації продукції, повноти і 
своєчасності фінансування комерційної діяльності. 

Негативним фактором в процесі  функціонування підприємств 
незалежно від їх форм власності є нестача оборотних коштів, яка 
супроводжується низьким рівнем їх використання. Прискорення оборотності 
оборотних коштів зменшує потребу в них, дозволяє підприємствам 
вивільняти частину оборотних коштів  для потреб виробництва чи  для 
нарощування  виробітку продукції. 

При невеликій кількості  оборотного капіталу господарська діяльність не 
підтримується на належному рівні, звідси – можлива втрата ліквідності, 
періодичні збої в роботі і низький прибуток. Унаслідок прискорення обігу 
оборотних коштів вивільняються матеріальні елементи оборотних коштів, 
менше потрібно запасів сировини, матеріалів, палива, залишків 
незавершеного виробництва, а отже, вивільняються і грошові ресурси, 
раніше вкладені в ці запаси. Вивільнені грошові ресурси розміщуються на 
розрахунковому рахунку підприємства, в результаті чого поліпшується їх 
фінансовий стан, поліпшується його платоспроможність. Таким чином, роль 
прискорення обороту оборотних коштів у формуванні прибутку є дуже 
високою і визначає необхідність постійного управління цим процесом з 
метою підвищення ефективності управління оборотним капіталом в цілом. 

У процесі використання  виробничих запасів шляхами прискорення 
обігу можуть бути: 

- прискорення науково-технічного прогресу; 
- ефективне управління дебіторською заборгованістю; 
- організовувати використання вторинних ресурсів; 
- своєчасне оформлення документації та прискорення її руху 
- застосовувати при формуванні виробничих запасів принцип 

оптимального співвідношення ціни та якості; 
- удосконалювання системи розрахунків; [1, с. 56]. 
Кількість обортних  коштів в українських підприємствах змінюється в 

залежності від галузі господарювання (табл. 1).  
Одним із актуальних завдань реформування податкової системи у 

напрямі сталості економічного зростання є внесення до цієї системи змін, які 
б мінімізували “вимивання” оборотних коштів підприємств у зв’язку зі 
сплатою податків. За формування податкової системи слід мінімізувати 
оподаткування результатів діяльності капіталу як таких, підвищуючи рівень 
оподаткування для коштів, які виводяться з виробничого обороту. Зокрема 
корисною видається практика диференціації ставки податку на прибуток для 
розподіленого та нерозподіленого капіталу, яка існує у деяких європейських 
країнах та заохочує інвестування в розвиток виробництва.  
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Таблиця 1 
Оборотні кошти  українських підприємств  за видами економічної 

діяльності  у 2015 році [2, ст. 25] 
Галузь 

господарства 
Поточні 
фінансові 

інвестиції, млн. 
грн. 

Грошові 
кошти, 
млн. грн. 

Витрати 
майбутніх 

періодів, млн. 
грн. 

Дебіторська 
заборгованість, 

млн. грн. 

Всього 249932,8 248656,1 60485,6 1962772,1 
 

Сільське, лісове та 
рибне 

господарство 

1565,3 
 

9445,1 
 

2313,8 151461,0 

Промисловість 13560,7 
 

59446,3 
 

15687,3 595111,0 

Будівництво 18277,3 
 

8117,7 3108,1 92131,7 

Торгівля 75670,7 70412,3 
 

17630,9 575447,3 

Фінансова 
діяльність 

78188,9 20193,6 878,6 124933,6 

 
 Проаналізувавши дану таблицю можна побачити, що найбільше 

поточних інвестицій владається у такі галузі  господарства як  фінансова 
діяльність (31,2 %) та торгівля (30,2%). Найбільша кількість грошових коштів 
знаходиться у таких галузях як торгівля (28%) і промисловість (24%). 
Галузями господарства в яких підприємства здійснюють найбільше витрат 
майбутніх періодів є торгівля (29%) та промисловість (26%). А величина 
дебіторської заборгованості переважає у промисловості (30,3%) та торгівлі 
(29, 3%). Можна помітити, що величина дебіторської заборгованості значно 
перевищує величину решти оборотних коштів. Це є показником того, що 
українські підприємства мають проблеми з розрахунками, які пояснюються 
відсутністю  у них оборотних коштів.  

Ефективність використання оборотних коштів залежить від багатьох 
чинників. Серед них можна виділити зовнішні чинники, що роблять вплив 
незалежно від інтересів і діяльності підприємства, і внутрішні, на яких 
підприємство може і повинно активно впливати. До зовнішніх чинників 
відносяться: загальна економічна ситуація, особливості податкового 
законодавства, умови отримання кредитів і процентні ставки по ним, 
можливість цільового фінансування, участь в програмах, що фінансуються з 
бюджету [3, с. 27]. 

Значний розрив між моментом виникнення податкових зобов’язань і 
моментом надходження коштів на рахунок продавця за реалізовані товари 
призводить до істотного відволікання оборотних коштів підприємств, що 
може спричинити банкрутство частини з них. Податок на додану вартість у 
багатьох випадках змушує підприємство перераховувати кошти в бюджет ще 
до того, як вироблена продукція реалізована, що в умовах інфляції зобов’язує 
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суб'єктів господарювання мати власних оборотних коштів значно більше, ніж 
необхідно для процесу виробництва і збуту. 

На період іммобілізації оборотних коштів підприємства, спричинений 
сплатою ПДВ, також впливають тривалість виробничого циклу, швидкість 
реалізації продукції, тривалість податкового періоду, форми розрахунків 
(попередня оплата, акредитивна форма, вексельна форма), вчасність 
відшкодування з бюджету (компенсація або зарахування за рахунок).  

Заходи реформування податкової системи, які сприятимуть збільшенню 
оборотних коштів у підприємств: 

– обґрунтованого зниження рівня податкового навантаження на суб'єктів 
оподаткування; 

– трансформації механізму «транзитного» ПДВ; 
– збереження економічно обґрунтованих пільг для стимулювання;  
– обмеженого кола пріоритетних галузей та видів діяльності; 
– спрощення податкової системи розумним скороченням кількості 

податків; 
– звільнення від оподаткування прибутку, який інвестується в межах 

України. 
Отже, прискорення обороту оборотних коштів дозволяє вивільнити 

значні суми і таким чином збільшити обсяг виробництва без додаткових 
фінансових ресурсів, а засоби, що вивільняються, використовувати 
відповідно до потреб підприємства. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ 

 
Поняття економічне становище країни та економічна безпека 

підприємств тісно пов’язані між собою. Так за період кризи 2013-2017рр. в 
Україні значно скоротилася кількість підприємств малого та середнього 
бізнесу. 
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Питання економічної безпеки підприємства досліджували чимало 
зарубіжних та вітчизняних вчених, економістів: О.І. Барановський, І. О. 
Бланк, О. І. Захаров, П. Я. Пригунов, В. С. Сідак, М. І. Камлик, В. М. Геєць, 
М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк, С. М. Шкарлет та ін. 

Кожен з них, досліджуючи це питання, розумів поняття «економічна 
безпека підприємства» по-різному. Так, скажімо, О.В. Іващенко та П.М. 
Четвєріков вважають, що «економічна безпека – це результат комплексу 
складових, орієнтованих на усунення фінансово-економічних загроз 
функціонування та розвитку підприємства і забезпечення його фінансової  
стійкості  й незалежності, високої конкурентоспроможності технологічного 
потенціалу, оптимальності та ефективності організаційної структури, 
правового захисту діяльності, захисту інформаційного середовища, 
комерційної таємниці, безпеки персоналу, капіталу, майна та комерційних 
інтересів» [2]. 

І.М. Грищенко у своїх працях визначив економічну безпеку 
підприємства як такий стан його функціонування, за якого забезпечується 
неодмінний розвиток у відповідності до заздалегідь визначених 
(задекларованих) цілей і завдань; спроможність зберігати стійкість до 
внутрішніх та зовнішніх загроз; здатність задовольняти потреби зацікавлених 
агентів. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства 
розглядається як сукупність управлінських, економічних, організаційних, 
правових і мотиваційних способів гармонізації інтересів підприємства з 
інтересами суб'єктів зовнішнього середовища, за допомогою чого з 
урахуванням особливостей діяльності підприємства забезпечується 
одержання прибутку, величина якого достатня для перебування підприємства 
в економічній безпеці [1, c.125].  

Інакше кажучи, економічна безпека – це ефективна організація 
функціонування підприємства, що зводить до мінімуму внутрішні та 
зовнішні загрози. Дбаючи про роботу організації, варто пам’ятати, що 
внутрішні загрози не менш небезпечні ніж зовнішні та система економічної 
безпеки підприємства повинна взаємодіяти на правовій основі з державною 
системою безпеки. 

Оскільки в 2013 році Україну сколихнула торговельна війна з Росією, 
першими «під удар» потрапили підприємства, що співпрацювали з нашим 
східним сусідом. Значний вплив на Український бізнес справили: складна 
політична ситуація, ряд реформ проведених на вимоги Євросоюзу, зокрема в 
сфері торгівлі. 

Покращити економічну безпеку підприємства можна двома шляхами: 
− розробка і здійснення комплексу управлінських заходів, що 

націлені на уникнення  або зменшення збитків структурних підрозділів 
підприємства та його працівників. Цей спосіб на сам перед передбачає зміни 
в кадровій політиці, інформаційній діяльності підприємства та безпеці 
експлуатації будинків, споруд, майна та приміщень; 

− проведення комплексу заходів для виявлення чинників, що 
загрожують безпеці організації та їх усунення. 
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Зазначимо, що в умовах кризи другий метод не актуальний, оскільки він 
направлений на попереднє виявлення майбутніх ризиків та їх мінімізацію. 
Перший спосіб призначений для реабілітації роботи підприємства в умовах 
кризи. Оскільки, його заходи спрямовані на зменшення негативних наслідків 
економічної стабільності. 

Оцінити рівень економічної безпеки підприємства можна за допомогою 
загальної методології. Економічна наука розробила, а господарська практика 
випробувала загальну методологію оцінювання рівня економічної безпеки 
підприємства. Його пропонується оцінювати на підставі визначення 
сукупного критерію через зважування й підсумовування окремих 
функціональних критеріїв, які обчислюються порівнянням можливої 
величини шкоди підприємству та ефективності заходів щодо запобігання цій 
шкоді. 

Отже, в умовах кризи більше шансів вижити має підприємство, що може 
адекватно оцінити свою економічну безпеку та відповідно до отриманого 
результату вжити заходів для захисту та покращення діяльності. 
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 УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ  

 
Міграцією робочої сили називається переміщення працездатного населення 

із одних країн в інші терміном більше ніж на один рік, викликане причинами 
економічного, політичного чи іншого характеру.  

Кількість мігрантів у світі продовжує зростати з року в рік. У 2015 році вона 
сягнула  244 млн. осіб. Для порівняння варто зазначити, що у 2010 році цей 
показник становив 222 млн., а в 2000 році – 173 млн.  

Якщо говорити про ситуацію безпосередньо в Україні, то за останні 20 років 
за кордон виїхало від 7 до 15% економічно активних громадян. Певний відсоток 
із них залишився за кордоном назавжди, інша частина – продовжує працювати й 
планує повернутися в Україну, маючи кращі економічні можливості [2, c. 116]. В 
Україні дослідженням проблем трудової міграції в різних аспектах займалися 
Козар В.В., Кудлак В.Я., Горбачова І.В., Дорошенко Г.О., Абрамова І.О. та інші. 

Значно змінилася ситуація з географією трудової міграції: дедалі більше 
українців надають перевагу роботі в країнах ЄС або ж готові покинути континент 
у пошуках кращого місця роботи. Натомість традиційно найбільший ринок 
трудової міграції до Росії поступово скорочується, хоча досі українці найбільше 
зароблених коштів передають саме з цієї країни.  
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Що стосується основних країн призначення трудової міграції, то 
привабливість Росії скоротилася з 18% у 2011 році до 12% в 2016 році, Польщі – 
зросла з 7% в 2006 році до 30%. Перше місце в рейтингу привабливості разом із 
Польщею ділить Німеччина, на другому місці – Італія (там хочуть працювати 
19% потенційних трудових мігрантів). За ними йдуть США (15%), 
Великобританія і Росія (по 12%), Канада і Чехія (по 11%) [4, c. 220]. 

Тимчасові пожвавлення в економічних процесах іноді стимулювали 
покращення сальдо міжнародної міграції, а проте кардинально ситуація не 
змінювалась. В 2014 р. сальдо міграції хоча й залишалося додатнім (22,6 тис.) 
проте було на третину меншим, ніж у 2013 р. (32 тис.) [2, c. 115]. І хоча в умовах 
війни це виглядає парадоксально, проте його стрімке зменшення, хоча й не 
демонструє реальну ситуацію, однак вказує на тенденцію: виїзд з України 
зростає, тоді як в’їзд скорочується. 

Відзначаємо і значні зміни міграційних настроїв українців. Відповідно до 
опитування проведеного компанією GFK Ukraine за запитом Міжнародної 
організації з міграції (МОМ), 8% громадян України (а це 3 млн осіб) планують 
виїхати працювати за кордон найближчим часом. Для порівняння в 2011 році 
кількість таких осіб налічувала 1,2 млн. Одночасно відсоток українців, які не 
розглядають можливість виїзду на заробітки за кордон, скоротився з 55% (2011 
рік) до 44% [1, c. 32].  

Для того, щоб краще зрозуміти проблему еміграції робочої сили за межі 
території України, ознайомимось зі світовими тенденціями. Як показано на рис.1 
у 2000 р. Україна за кількістю емігрантів займала  п’яте місце у світі, позаяк у той 
час за кордоном перебувало шість мільйонів українців. Якщо звернути увагу на 
те, які країни займають лідируючі позиції: Російська Федерація (загальна 
чисельність населення у 2000 році – 146 890 128), Мексика ( 102 037 50), Індія (1 
014 003 800), Китай (1 265 825 048), то стає очевидним, що в Україні дуже висока 
частка емігрантів, оскільки кількість населення у 2000 р. склала 49 429 800 осіб, 
що 2-3 рази менше за чисельність населення у перелічених країнах.  

 

 
Рис  1. ТОП-10 країн світу з найбільшою кількістю емігрантів за 2000 рік  

[3, c. 55] 
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Що ж стосується ситуації  в 2015 році, то на рисунку 2  можна побачити, що 
Бангладеш змістив Україну на шосту позицію, яку вона розділила разом із 
Пакистаном.  Кількість емігрантів за 10 років залишилася на відмітці 6 млн, але 
зросла  в тисячному еквіваленті, тобто ніяких суттєвих змін на краще не 
відбулося. 

 
Рис. 2. Топ-10 країн світу з найбільшою кількістю емігрантів за 2015 рік  

[3, c. 56] 
За даними Міністерства соціальної політики в 2016 році середній заробіток 

трудового мігранта в місяць складає 930 доларів США, тоді як в Україні – 140 
доларів. Це і є основною причиною міграції, що безпосередньо пов’язана з таким 
явищем, як низька якість життя. Найбільший відтік мігрантів спостерігається 
саме з тих областей, в яких наявна надлишкова кількість робочої сили, себто це 
такі області як Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Рівненська, 
Тернопільська та Чернівецька. 

Трудові мігранти з України представлені майже виключно особами у віці 
20-49 років, а максимальний рівень участі у трудових міграціях спостерігається у 
віці 25-29 років. Найчастіше трудовими мігрантами стають особи з професійно-
технічною та повною середньою освітою [4, c. 218]. Найбільшою проблемою в 
процесі дослідження трудової еміграції з України є відсутність достовірної 
статистичної бази. Більшість українських громадян використовують нелегальні 
шляхивиїзду та працевлаштування за кордоном, саме тому статистика процесів 
трудової міграції в Україні носить здебільшого приблизний характер, що 
базується на непрямих даних та експертних оцінках. У 2014 р. грошові перекази 
до України знаходились майже на рівні обсягу прямих іноземних інвестицій та 
становили 5,2 млрд. дол. США, що майже в 8 разів вище за зовнішню допомогу 
розвитку для України. Згідно з деякими припущеннями, українська економіка 
втратила б приблизно 7 % свого потенціалу без стимулюючого впливу грошових 
переказів мігрантів. 

Таким чином, Україна є одним  із основних експортерів робочої сили у 
Європі. Активна трудова міграція наших співвітчизників спостерігається 
протягом всього періоду незалежності. На даний момент Україна займає шосту 
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позицію серед країн з найбільшим відтоком робочої сили, але, варто зазначити, 
що в більшості країн, що входять до першої десятки чисельність населення 
більша, ніж в Україні, що знову ж таки слугує доказом того, що за кордон емігрує 
дуже велика частка українців. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНІСТІ РИМСЬКОГО КЛУБУ В 

КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ВИМІРУ 
 

Задля того, щоб досягнути послаблення найбільших світових загроз та 
забезпечети сталий розвиток людства необхідно внести ряд істотних змін до 
системи цінностей, реалізувати принцип гуманізації суспільних ідей, 
поглядів, переконань щодо глобальної військової, економічної, екологічної 
політики, способів вирішення глобальних проблем сучасності. Цим 
обумовлена необхідність дослідження глобалістичної свідомості, історії її 
наукового аналізу, участі у цьому процесі діячів міжнародних організацій, 
серед яких важливе місце посідає, заснований у 1968 році А.Печчеї, 
всесвітньовідомий Римський клуб, чия діяльність безпосереднього 
орієнтована на запобігання та вирішення глобальних проблем людства.  

Свій внесок у дослідження Римського клубу та наслідків його діяльності 
внесли Горбатенко В., Колісніченко Р., Юсупова О., Похресник А. та інші. 

Метою даної роботи є аналіз внеску Римського клубу в дослідження 
глобалістичної свідомості. 

Римський клуб належить до найвідоміших центрів світової 
футурологічної думки, себто дана організація займається прогнозуванням 
майбутнього і на основі наявних на сучасному етапі даних  намагається 
запропонувати варіанти розв’язання проблем, що вже існують або можуть 
виникнути у найближчому майбутньому.  
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Римський клуб був створений у 1968 році за ініціативою західних 
вчених А. Печчеї і О. Кінга як міжнародна неурядова організація, не 
пов’язана з політичними партіями, класами, ідеологіями. Він об’єднує 
близько ста відомих учених, менеджерів, підприємців, політичних діячів із 
різних країн світу. Штаб-квартира організації знаходиться в Парижі. У 
Римського клубу немає штату й формального бюджету. Його діяльність 
координується виконавчим комітетом, що складається із 12 осіб [1, c. 53]. 

Крім дійсних, до Римського клубу входять почесні й асоційовані члени. 
Його роботі сприяють більше 30 національних асоціацій Римського клубу, 
які ведуть у своїх країнах пропаганду його концепцій. Однією з таких 
організацій є Українська асоціація Римського клубу. У 2005 р. вона була 
офіційно зареєстрована як громадська організація, діяльність якої спрямована 
на популяризацію в українському суспільстві ідей Римського клубу та їхній 
розвиток в умовах викликів, що постали перед Україною; формування 
сучасної стратегії розвитку України в контексті глобалізації та європейського 
цивілізаційного вибору; сприяння впровадженню в Україні принципів 
«сталого (збалансованого/гармонійного) розвитку» та «екосоціальної 
ринкової економіки»; підтримку процесу постіндустріальної модернізації 
України. Асоціація тісно співробітничає з Європейським центром підтримки 
Римського клубу (Відень, Австрія) і національними асоціаціями Римського 
клубу в Європейському Союзі. Членом Римського клубу був український 
вчений Богдан Гаврилишин (1926-2016 р.), котрий став основоположником 
Української асоціації Римського клубу; почесним членом – президент 
Національної академії наук України академік Борис Патон [3, c. 170].  

Вагомим у діяльності Римського клубу є ряд принципів, якого 
дотримуються всі його члени  (рис. 1) [2, c. 170] 

 
 

Рис. 1. Принципи Римського клубу 
Проекти Римського клубу і подібні їм моделі завдані та вирішені в 
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реалізується в дійсності надполітика, за якою стоять конкретні організації та 
люди. Мондіалізм суперечить «традиційним» етнічним та соціокультурним 
поглядам та спрямований проти них. 

Тривоги членів клубу щодо подальшого розвитку людства знайшли 
відображення вже в першій доповіді «Межі росту» (1972), підготовленій 
Денісом Медоузом з колегами на основі моделі «Світ-3», розробленої 
професором Масачусетського технологічного інституту Джеєм Форестером. 
Автори, зокрема, зазначали, що людина побачила межі світової системи й ті 
обмеження, які вони накладають на чисельність населення Землі та 
діяльність людей. Сьогодні більше, ніж будь-коли, людина прагне все 
швидше нарощувати кількість оброблюваної й населеної землі, виробництва, 
споживання, затрат та ін., сліпо вірячи, що середовище її існування витримає 
подібну експансію, що інші поступляться їй місцем, що наука і техніка 
ліквідують всі перешкоди на її шляху. Члени Римського клубу мають на меті 
встановити той рівень, на якому прагнення до росту світового співтовариства 
розвиватиметься від зниження соціальної і політичної напруги до 
підвищення рівня життя кожної людини. Другою метою було допомогти 
визначити й дослідити основні чинники, що впливають на довгострокову 
поведінку світової системи, та їх взаємодію. Їх мета – попередити про світову 
кризу, яка може виникнути, якщо дозволити цим тенденціям розвиватися в 
тому ж напрямку, і тим самим запропонувати внести зміни в політичні, 
економічні, соціальні системи, щоб виключити можливість подібних криз [1, 
c. 54].  

Варто зазначити, що «Межі росту» – це перша і найпопулярніша книга, 
видана Римським клубом. Всього, станом на 2016 рік було видано 42 книги, 
що стосуються найважливіших проблем людства на даному етапі його 
розвитку. До них належать книги стосовно перспектив людства у 
майбутньому, економічного зростання та проблем економіки загалом, 
особливостей інтеграції та глобалізації, досягнення добробуту, обмежень в 
приватизації. Особлива увага, починаючи з 2010 року приділяється 
екологічним проблемам.  

На початку 21 століття загострення ряду міжнародних проблем, таких як 
зростання глобальної нерівності, наслідки кліматичних змін та надмірне 
використання природних ресурсів, підтвердили, що основні ідеї Римського 
Клубу виявилися правильними і відродили інтерес до діяльності Клубу: 
безмежне споживання і зростання на планеті з обмеженими ресурсами не 
можуть тривати вічно і стають дійсно небезпечними. Отож, не дивно, що 
одна із останніх книг, виданих Римським клубом, «Переосмислення 
процвітання» (2016 р.)  Грема Макстона та Йоргена Рандерса, в якому 
описуються ідеї авторів стосовно того, яким чином можна забезпечити 
процвітання усіх країн світу, зменшити пенсійний вік, показники безробіття 
та нерівності у розвитку різних регіонів світу, але при цьому забезпечити 
економічний розвиток та приділяти увагу екологічним проблемам.   

Отже, на даному етапі спостерігається відродження інтересу до 
діяльності Римського клубу, котрий в минулому набував максимальних 
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значень в період так званого «футуролічного буму» (1960-1970 р.). Тенденція 
до відродження інтересу зумовлена, перш за все, тим, що на багатьох 
проблемах економічного, екологічного та соціального характеру Римський 
клуб наголошував ще тоді, коли вони не стояли настільки гостро перед 
світовою спільнотою. На даний момент члени Римського клубу активно 
намагаються знайти ефективні способи вирішення нагальних проблем 
людства і публікують досить змістовні та багатогранні праці з цього приводу. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

У сучасних умовах торгівля активно впливає на розвиток економіки, 
ринкових процесів у сфері товарного обертання, сприяє підвищенню 
конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів і задоволенню попиту 
населення на товари і послуги, поліпшенню якості життя населення. 

Протягом останніх років дослідження механізму функціонування 
споживчого ринку і його ролі в забезпеченні розширеного суспільного 
відтворення зробили багато українських вчених. При цьому недостатньо 
глибоко досліджені питання тенденцій сучасного розвитку роздрібної 
торгівлі в Україні. Наразі роздрібна торгівля відіграє значну роль в економіці 
України. 2011 р. характеризується збільшенням обсягу роздрібного 
товарообігу в Україні. Це зумовлено тим, що українці у своїй більшості 
змінили свої споживчі переваги, і тепер віддають переваги не ринкам, а 
супер-, гіпер- і іншим підприємствам типу маркет. Найбільш попитом зі всіх 
існуючих видів магазинів користуються продуктові магазини.  

Рівень розвитку роздрібної торгівлі – це найважливіший індикатор, що 
відображає соціально-економічні процеси, які відбуваються в регіоні, 
динаміку зміни рівня життя населення. Статистичні дані й експертні оцінки 
свідчать про загальний підйом купівельної спроможності, що почався, в усіх 
сегментах споживчого ринку. Перетворення соціально-економічних 
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стосунків, що відбуваються в країні, підвищують значимішими послуги 
роздрібної торгівлі, що зумовило необхідність усебічного вивчення, 
осмислення нових аспектів їх розвитку. Ринкові перетворення в економіці 
істотно впливають на формування ринку послуг і розвиток торгівлі.  

Обсяг роздрібної торгівлі за дванадцять місяців 2016р. склав майже 1,2 
трлн гривень  В Україні (без урахування тимчасово окупованій території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частині зони проведення 
АТО на Донбасі) оборот роздрібної торгівлі за січень-грудень 2016 р. склав 1 
трлн 159 млрд 271,9 млн гривень, що на 4% більше показників відповідного 
періоду 2015 року (у порівнянних цінах). Про це повідомляє Державна 
служба статистики (Держстат). При цьому обсяг роздрібного товарообороту 
підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, за звітний 
період склав 546 млрд 669,2 млн грн, що на 4,4% більше даних за січень-
грудень 2015 р. Обсяг роздрібного товарообороту за грудень склав 54 млрд 
743,1 млн. грн., що на 3,9% більше показника грудня 2015 р. Нагадаємо, в 
січні-листопаді 2016 р. роздрібна торгівля зросла на 3,7%. 

Згідно наведених Державною службою статистики даних, лідерами за 
торговим оборотом стали місто Київ (84,5 млрд грн.), Дніпропетровська (46,6 
млрд грн.), Харківська (45,5 млрд грн.), Одеська (37,4 млрд грн.) та Львівська 
(31,4 млрд грн.) області.Найнижчу активність торгівлі зафіксовано в 
Луганській (4,5 млрд грн.), Чернівецькій (8,3 млрд грн.) і Тернопільській (9,7 
млрд грн.) областях. Окуповані райони Донецької, Луганської областей та АР 
Крим до уваги в дослідженні не бралися.  

Основні сучасні формати, що забезпечують динамічний розвиток 
торгівлі, є торгові мережі. Рейтинг найбільших торгових мереж в Україні 
представлений на (рис. 1). 

 

 
Рис 1. Рейтинг найбільших торгових мереж в Україні 
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Аналізуючи рис. 1, можна зробити висноки, що лідерами ринку є чотири 
продовольчі ритейли – це ТОВ «АТБ-Маркет», Fozzy Group, ЗАТ «Фуршет», 
ТОВ «Український Ритейл», або 72,7 % ринку. Безперечним лідером за 
кількістю відкритих магазинів виявилася компанія «АТБ-Маркет» (м. 
Дніпропетровськ). За минулий рік ця мережа дискаунтерів поповнилася 156 
торговельними точками. Головним конкурентом мережі «АТБ» за ознакою 
«кількість магазинів» залишається компанія «Fozzy Group» (м. Київ), що 
розвиває мережі супермаркетів «Сільпо», магазинів біля будинку «Фора» і  

гіпермаркетів «Фоззі». Розвиток роздрібних торговельних мереж, 
підвищує значимість застосування цінової стратегії та розширення 
додаткових послуг. Роздрібні мережі у продовольчій і в непродовольчій 
торгівлі прагнуть наблизити рівень обслуговування до західноєвропейських 
стандартів, розширюють торговельний асортимент, забезпечуючи 
максимальний комфорт для покупця, який зможе придбати все необхідне в 
одному місці. 

Послуги роздрібної торгівлі сприяють структурним перетворенням в 
економіці, активізації виробництва споживчих товарів, розширенню 
міжрегіональних і міждержавних господарських зв’язків, розвитку території, 
роздрібного товарообігу, зростанню доходів суб’єктів ринку, залученню 
торговельного капіталу, поліпшенню якості життя населення.  

Сфера послуг роздрібної торгівлі посідає вагоме місце в економіці та в 
житті суспільства. Основним напрямом цієї сфери є максимальне 
задоволення потреб людини не лише у високоякісній продукції, але й у 
послугах. Специфіка послуг роздрібної торгівлі полягає в тому, що вони 
виробляються і споживаються здебільшого одночасно і не підлягають 
зберіганню. Через це дані послуги зазвичай базуються на прямих контактах 
між виробниками та споживачами.  

На підставі загального аналізу стану ринку роздрібної торгівлі в Україні 
можна виділити наступні тенденції його розвитку: 

1. Зміна форматних пріоритетів споживачів. Останніми роками 
активізувався розвиток невеликих торговельних об’єктів, які розташовані в 
центральній частині міст і на житлових масивах (формат “магазин біля 
будинку”). Це пояснюється переважно тим, що великі формати неефективні 
для щоденних покупок. 

2. Посилення уваги до цінової гнучкості. Ціна товару, як відомо, є 
однією з детермінант успіху роздрібного торговельного підприємства. 
Сучасний споживач у своїй поведінці всі більше орієнтується на зниження 
своїх витрат. 

3. Розширення додаткових послуг. Підвищення привабливості магазинів 
можливе не лише за рахунок цінової політики, а й шляхом збільшення 
контурів обслуговування, надання покупцям найбільш широкого переліку 
супутніх послуг. Це обумовлює суттєве зростання значущості сервісної 
політики в процесі управління діяльністю торговельного підприємства. 

4. Підвищення якості товарного асортименту. При формуванні 
асортименту провідні світові компанії спираються на результати вивчення 



182 

 

запитів покупців і враховують новітні тенденції, що притаманні поведінці 
сучасного покупця  

Таким чином, торгівля в Україні і надалі розвиватиметься високими 
темпами, а отже, і сфера послуг роздрібної торговельної мережі. Навіть 
негативні тенденції в українській і світовій економіках можуть вплинути 
лише на плани розширення діяльності, а не на зростання сфери. 
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МАШИНИ І ОБЛАДНАННЯ ЯК ОБ’ЄКТИ ОЦІНКИ 
 

Достовірна оцінка основних засобів, зокрема машин та обладнання, має 
велике значення для об’єктивної характеристики ресурсів підприємства і 
результатів його фінансово-господарської діяльності. Оскільки неправильна 
оцінка машин та обладнання може призвести до великих негативних 
наслідків: неточного розрахунку амортизації, собівартості і відпускних цін 
продукції, робіт, послуг, прибутковості, рентабельності та прибутку; 
спотворення сум нарахованого податку на прибуток; спотворення 
відображення в балансі діючих обсягів основних засобів; неправильного 
підрахунку деяких техніко-економічних показників, що характеризують 
використання основних засобів, дане дослідження є надзвичайно актуальним. 

Дана проблема розглядалась у працях таких провідних вчених і  
практиків,  як  А.П. Ковалев, А.А Кушель, В.С. Хомяков, Ю.В. Андріанов, 
Б.Є. Лежанький, І.В. Корольов, С.М. Чемерикин. 

Метою тези є дослідження об’єкта оцінки машин та обладнання, його 
складу, методичних підходів та методів оцінки. 

Як об'єкт оцінки, машини та обладнання являють собою рухоме майно 
(власність). На відміну від об'єктів нерухомості (будинків та споруд), вони не 
пов'язані тісно з землею і можуть бути пересунуті (відкріплені від 
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нерухомості) без завдання непоправної фізичної шкоди як самим собі, так і 
об'єктам нерухомості. 

Виділяються три цілі оцінки машин і обладнання: 
1. Незалежна від інших видів майна оцінка машин і обладнання. Як 

об’єкт такої оцінки звичайно виступають окремі інвентарні одиниці, що 
являють собою закінчені предмети або комплекси предметів із усіма 
пристосуваннями, принадлежностями, що відносяться до об’єкта оцінки. 
Метою визначення їхньої ринкової вартості є купівля-продаж, надання в 
оренду, лізинг, заставу і т. ін. У цьому випадку має місце оцінка «розсипом».   

2. Оцінка безлічі умовно-незалежних одна від одної одиниць машин і 
обладнання як один із етапів оцінки (переоцінки) основних фондів. У цьому 
випадку має місце оцінка «потоком» або «групова оцінка». 

3. Оцінка машин і обладнання як один із етапів оцінки підприємства в 
цілому (при його купівлі-продажу, перерозподілі прав власності або 
ліквідації) [1, с. 62]. 

За  таких  умов  первинними  об'єктами  оцінки,  як правило,  
виступають  уже не  окремі  інвентарні  одиниці,  а  цілі  технологічні  
комплекси,  що  складаються  з машин  і  допоміжних  пристроїв  з  
урахуванням  наявних  виробничо-технологічних зв'язків  як  між  їх  
окремими  елементами,  так  і  з  оточуючою  їх  інженерно-технічною 
інфраструктурою. 

Машини та обладнання поділяються на: (рис. 1) 
Аналізуючи даний рисунок, можна сказати, що машини та обладнання 

поділяються на силові та робочі машини й обладнання (призначені для 
механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці з метою зміни 
його форми, властивостей, стану або положення); енергетичне обладнання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Класифікація машин та обладнання 
 (генератори, що виробляють теплову й електричну енергію і двигуни, 

які перетворюють енергію будь-якого виду в механічну); транспортні засоби 
(пристрої, призначені для переміщення людей і вантажів); інформаційне 
обладнання (призначене для перетворення, передавання та збереження 
інформації); виробничий і господарський інвентар (предмети технічного 
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призначення, що приймають участь у виробничому процесі, але не належать 
ні до машин, ні до обладнання) [2, с. 199]. 

Машини та обладнання оцінюють використовуючи доходний, витратний 
та ринковий (порівняльний) методичні підходи. 

Доходний підхід полягає у визначенні поточної вартості об'єкта майна 
як сукупності майбутніх доходів від його використання і реалізується в 
методах дисконтування грошових доходів, прямої капіталізації доходів, 
рівноефективного аналога та ін. 

Витратний підхід базується на принципі заміщення і при оцінці машин 
та обладнання передбачає розрахунок витрат на відтворення або заміщення 
точної копії об'єкта оцінки чи його аналога, за вирахуванням утрат від усіх 
видів зносу, старіння та знецінення. При його використанні застосовують 
методи питомих цінових показників, статистичного моделювання, аналогово-
параметричний, аналізу й індексації калькуляцій, поелементного розрахунку 
витрат,  індексний. 

Порівняльний ( ринковий) підхід ґрунтується на визначенні ринкової 
вартості машин та обладнання масового і серійного виробництва шляхом 
використання методів відсотка відновлювальної вартості, аналогового 
порівняння, прямого порівняння продажу [3, с. 509]. 

Отже, можна зробити висновок, що оцінка машин та обладнання на 
підприємстві відіграє вагоме значення. Машини і обладнання оцінюють, 
застосовуючи доходний, витратний, порівняльний (ринковий) методичні 
підходи, для незалежної від інших видів майна оцінки машин і обладнання, 
оцінки умовно-незалежних одна від одної одиниць машин і обладнання як 
один із етапів оцінки (переоцінки) основних фондів, оцінки машин і 
обладнання як один із етапів оцінки підприємства в цілому. 
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Забезпечення умов для досягнення запланованого обсягу товарообороту 

значною мірою залежить від ефективності асортиментної політики 
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торговельного підприємства з підбору для реалізації окремих видів та 
різновидів товарів, планування та регулювання асортиментної структури 
товарообороту. Поняття «асортимент» характеризує склад товарної маси, що 
реалізується торговим підприємством та являє собою повний перелік товарів 
у розрізі груп, видів, різновидів, артикулів та інших якісних відмінних ознак. 

Вивчення елементів, основ та завдань асортиментної політики є 
важливим завданням сучасних науковців. Особливо слід відзначити наукові 
роботи таких відомих авторів, як Ф. Котлер, Г. Армстронг, О. С. Молнар, 
Є.П. Голубкова. Певні наукові розробки з питань формування товарної 
політики на виробничих підприємствах і роздрібної торгівлі досліджували 
такі автори, як В.В. Апопій, Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна, Н.Б. Ткаченко. 
Практика показує, що потрібні глибокі наукові дослідження з питань 
організації асортиментної політики підприємства, перш за все, її формування 
в нових умовах господарювання. 

Асортиментна політика – це один з найголовніших напрямів діяльності 
торговельного підприємства. Цей напрям має особливе значення в сучасних 
умовах розвитку економіки, оскільки сучасні споживачі висувають підвищені 
вимоги до якості, асортименту товару та зовнішнього оформлення товару  
[1, с. 54]. 

Формування асортиментної політики відбувається з урахуванням цілого 
ряду факторів: стан попиту та очікування споживачів, технологічні 
можливості підприємства, наявність аналогів товарів на ринку збуту. Тому 
при розробці асортиментної політики основними проблемами є: інновації, 
забезпечення конкурентоздатності товару, оптимізація товарного 
асортименту, товарна марка, створення ефективної упаковки, життєвий цикл 
товару, позиціонування товару на ринку. При формуванні асортиментної 
політики також доречно враховувати, що товари можуть розрізнятися за 
видом та періодом використання, функціональним призначенням, 
надійністю, зручністю використання, обслуговуванням, гарантією [2, c. 56]. 

Можна впевнено стверджувати, що роль підприємства на ринку 
змінюється: відбувається перехід торговельних підприємств до активної 
ринкової поведінки, розробки асортиментної політики на засадах маркетингу. 
Її найважливішим елементом стає перегляд асортименту продукції, а в 
окремих випадках істотне перепрофілювання підприємств торгівлі. 
Основною спонукальною причиною змін стали вимог ринку – зрушення в 
попиті і зростання собівартості продукції, підвищення попиту на нові товари, 
відповідно зменшення на товари, що активно продавались у минулих 
періодах. Торгівля починає переорієнтовуватися на продукцію, що 
користується попитом і є більш рентабельною. Однак, зворотним боком 
процесу стало падіння рівня обслуговування як у роздрібній, так і у гуртовій 
мережі. Перебудовуючи асортиментну політику, торговельні підприємства 
намагаються заздалегідь зорієнтувати об'єми продукції на конкретного 
покупця та їх групи. 

Асортиментна політика торговельних підприємств України повинна 
враховувати динаміку факторів підвищення купівельної спроможності 
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населення, попит споживачів, поведінку конкурентів, загальний рівень 
достатку не лише території, де знаходяться торговельні площі, а й країни 
загалом. 

Ринкова економіка спрямовує торговельні підприємства на завоювання 
міцних позицій, виявлення можливих конкурентів і досягнення конкурентних 
переваг. Перевага над конкурентами здобувається за рахунок пропозиції 
споживачам більш високого рівня обслуговування, додаткових послуг, що 
пропонуються покупцям, зваженої політики ціноутворення, можливості 
ідентифікації постійних клієнтів торговельної мережі та ін. Аналіз 
конкурентів потребує оцінки напрямів, сильних та слабких сторін їх 
діяльності і спектру можливих дій для підвищення свого положення як у 
окремому сегменті споживачів, так і у комплексі [3, с. 126]. 

Підвищення конкуренції між торговельними підприємствами потребує 
комплексного підходу до процесу управління асортиментною політикою, що 
у ринковій економіці гарантує стабільне місце на ринку та підвищення 
прихильності споживачів. Споживчий попит є основним фактором, який 
впливає на формування асортименту, і направлений на максимальне 
задоволення попиту населення і разом з цим – на активний вплив на попит в 
сторону його розширення. Формування асортименту і споживчий попит в 
своєму розвитку взаємозв’язані. 

Суттєвим фактором формування асортименту являється ціна товару. 
Покупець обов’язково визначає для себе граничну ціну, або діапазон цін в 
границях якого він збирається заплатити за покупку. Тому одним із критеріїв 
раціонального формування асортименту товарів в магазині є забезпечення 
співставлення товарів з різною ціною. 

Від складу і своєчасного оновлення асортименту товарів у підприємстві, 
в значній мірі, залежить ступінь  задоволення попиту, витрати потреб 
населення, які пов’язані з покупкою товарів. Відсутність в підприємстві 
окремих товарів, їх вузький або нестабільний асортимент, що не відповідає 
запитам покупців, породжують незадоволений попит, збільшуючи витрати 
часу населення на пошук необхідних товарів, негативно відбивається на 
економічній ефективності. Тому при формуванні асортименту товарів 
важливою вимогою являється максимальне задоволення попиту покупців при 
мінімальних витратах часу на здійснення покупки і забезпечення ефективної 
роботи підприємства. 

Формування асортименту також залежить від асортиментного переліку 
товарів підприємства. Розробка кожним конкретним торговим підприємством 
асортиментного переліку товарів і здійснення контролю за його дотриманням 
веде до кращого обслуговування покупців цільового ринку і створення 
стійкого асортименту. У випадку виявлення відсутності в продажу товарів, 
які передбачені асортиментом, підприємство повинне приймати заходи з їх 
постачання в магазин. Наявність асортиментного переліку дозволяє не тільки 
раціонально регулювати асортимент товарів, але і систематично 
контролювати його повноту і стабільність [4, c. 145]. 
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Отже, основними проблемами при розробці асортиментної політики є: 
позиціонування товару на ринку, забезпечення конкурентоздатності товару, 
інновації, оптимізація товарного асортименту, життєвий цикл товару. Тому 
на підприємстві має бути добре продумана асортиментна політика, яка не 
лише дозволить оптимізувати процес оновлення товарного асортименту, але 
й слугуватиме керівництву підприємства свого роду вказівником загальної 
спрямованості дій, дасть змогу контролювати ситуації, які виникатимуть в 
ході торговельної діяльності. 

Список використаних джерел: 
1. Економіка торговельного підприємства : підручник для вузів / 

[Мазараккі А. А. та ін.]. – К. : Хрещатик, 2005. – 800 с. 
2. Молнар О. С. Асортиментна політика торговельних підприємств у 

ринковій економіці України / О. С. Молнар // Держава та регіони. – 2008. –  
№ 3. – С. 145–150. 

3. Пелішенко В. П. Маркетинговий менеджмент : [навч. посіб.] / 
Пелішенко В. П. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 200 с 

4. Смолін І. В. Стратегічне планування розвитку організацій /  
Смолін І. В. – К. : Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 344 с. 

 
Ольга Мамедова 

Науковий керівник: Давидюк Л.П., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 
Актуальність теми дослідження викликана потребою аналізу 

ефективних моделей економічного розвитку країн-лідерів з метою 
використання їхнього досвіду для України. Економічний розвиток Китаю, 
США, Німеччини та Швеції привертають увагу багатьох експертів, як 
вітчизняних так і зарубіжних. Важливу роль у теоретичному дослідженні 
даної теми відіграють праці таких вчених-економістів: Ламперта Х. [1], 
Ніколенко С.С. [2], Рамзанова Ж.Ш. [3], Соскіна О.І. [4]. 

Науково-практичний інтерес до наявних у світовій економіці 
національних моделей виникає, коли в тій чи іншій країні відбувається 
реформування стратегії і механізму економічного розвитку і виникає 
проблема вибору найбільш досяжного і пріоритетного зразка наслідування.  

Першою відомою моделлю є соціально-економічна модель США. Дана 
модель характеризується традиційною економікою, в якій держава створює 
необхідні умови для розвитку бізнесу, підтримує підприємницьку активність; 
питома вага держави в виробничому ВВП відносно невелика. Державне 
втручання в економіку обмежена. Але можна виділити декілька напрямів 
втручання держави в економіку – це емісія грошей та грошове регулювання 
як привілей держави; створення і підтримка правової бази ринкових 
відносин; підтримання конкурентного середовища і заходи, спрямовані на 
недопущення монополізації економіки; забезпечення так званих «суспільних 
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благ»; мінімізація негативних побічних ефектів від ринкової дійсності. Ці 
характеристики є основою економічної моделі США. Але в останні 
десятиліття важливого значення набувають наступні тенденції [4, c. 40]. 

По-перше, США все більшу увагу приділяє диверсифікованому і 
серійному виробництву, яке здатне у короткі терміни адаптуватися до змін. 
Поставлена мета досягається за рахунок розповсюдження нових поколінь 
техніки. 

По-друге, структура американської економіки стає все більш 
наукоємною, що пояснюється, в першу чергу, значним збільшенням витрат 
на НДДКР (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи). 

По-третє, Сполучені Штати стали приділяти увагу інформації. 
Інформаційна інфраструктура перетворилася в найважливіший елемент 
виробничої інфраструктури. 

По-четверте, що стосується власності, то тут більш 80% всіх доходів 
створювалося в корпоративному сільському господарстві. 

Також увагу слід приділити соціально-економічній моделі Німеччини, 
яка іменована «дивом». Головним ідеологом «німецького дива» був 
професор, а згодом Федеральний канцлер, Л. Ерхард. Приватну ініціативу і 
конкуренцію в поєднанні з активною роллю держави Ерхард вважав 
важелями у відродженні економіки. Найважливішим елементом соціального 
ринкового господарства вважався дрібний і середній бізнес і політика 
держави спрямовувалась на його підтримку. Дані реформи надали великий 
позитивний ефект на економіку Німеччини. 

Основними характеристиками німецької економічної моделі є: 
- «змішана економіка», в якій досить вагома частка державної 

власності; 
- макроекономічне регулювання здійснюється не тільки методами 

грошово-кредитного регулювання та податково-бюджетної політики, але й 
охоплює інші сфери економіки (структурна, інвестиційна політика) і 
трудових відносин; 

- особливе значення для державних органів має підтримку 
конкурентних відносин в економіці, яке забезпечується засобами структурної 
політики і сприяння розвитку малого та середнього бізнесу; 

- висока частка держбюджету у ВВП; 
- розвинена система соціальної підтримки населення [1, c. 66]. 

Увагу вчених привертає ще одна з економічних моделей – шведська 
модель. Цей термін з'явився в кінці 60-х років минулого століття. У цей 
період у Швеції спостерігалися швидке економічне зростання, проведення 
реформ і соціальна безконфліктність. Шведська модель ототожнювалася з 
найбільш розвиненою формою добробуту держави. Розглянута модель 
характеризувалася поєднанням ринкових відносин та регулювання з боку 
держави. В шведській економічній політиці явно виділялися дві мети: повна 
зайнятість і вирівнювання доходів. 

Економісти визначають шведську модель як поєднання повної 
зайнятості і стабільності цін за рахунок проведення обмежувальної 
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економічної політики. Таким чином, можна говорити про те, що шведська 
модель – це дуже ефективна соціально-економічна модель [5]. 

Також особлива увага приділяється розгляду азіатської моделі 
економічного розвитку, що спирається на своєрідний симбіоз держави і 
бізнесу. 

Суть східно-азійської моделі наздоганяючого розвитку полягає в 
перерозподілі фінансових ресурсів від споживання до інвестицій. 

Основний механізм – штучно занижена процентна ставка в банківській 
системі. Через неї населення, чиїм основним інструментом накопичення 
заощаджень є депозити, отримує на свої заощадження низький дохід. У той 
же час, ставка по кредитах також встановлюється на низькому рівні. Це дає 
бізнесу дешеві кошти для запуску тих чи інших інвестиційних проектів. В 
результаті, інвестиції – створення нових і розширення існуючих виробництв 
та об'єктів інфраструктури – зростають прискореними темпами. У країнах, 
бідних капіталом, в яких нові виробництва дають більшу віддачу, а об'єкти 
інфраструктури критично необхідні, цей підхід дуже ефективний і 
призводить до високих темпів економічного зростання [3, c. 70]. 

В даний час, соціальна або ж азіатська модель реформ і його 
спрямованість у Китаї забезпечила як політичну стабільність, так і 
досягнення хороших показників у ході проведення реформ, що не вдалося 
зробити іншій країні. Такі країни як Японія, Південна Корея, Сінгапур, 
Тайвань, В'єтнам та інші – використовують дуже схожу модель розвитку, яка 
так і називається азійською. Азіатська модель економічного розвитку – 
модель, яка спирається на своєрідне спільне існування бізнесу і держави. 
Особливістю східно-азійської моделі можна віднести високу ступінь 
втручання держави в економіку, за допомогою підтримки найбільш важливих 
галузей і секторів промисловості. 

Слаборозвинені країни можуть досягти успіху в тому випадку, якщо 
зуміють знайти ще не зайняту нішу на світовому ринку, якщо зможуть 
забезпечити виробництво нових прогресивних видів виробництв, які в силу 
різних обставин не можуть забезпечити інші країни. 

Що стосується малого і середнього бізнесу, на який припадає основний 
тягар вирішення проблеми зайнятості в країні, то і тут необхідна політика 
державної підтримки, оскільки без неї в умовах нестачі умінь, технологій, 
фінансових коштів приватного сектору не вижити [2, c. 67]. 

На сьогоднішній день дані економічні моделі є для України прикладом 
успішної стратегії економічного розвитку. Однак необхідна адаптація 
структурного реформування економіки до справжньої дійсності і цей досвід 
може бути корисний для майбутніх змін. 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ 

 
В сучасних умовах господарювання ефективність діяльності 

підприємств значною мірою залежить від їх економічного розвитку та 
конкурентоспроможності на споживчому ринку. Саме тому, важливо 
створювати умови для досягнення високих кінцевих фінансових результатів, 
а також глибоко розбиратися у способах формування конкурентної стратегії 
підприємства.  

Актуальність обраного напряму дослідження зумовлена необхідністю 
забезпечення на  підприємстві ефективного розвитку, що в свою чергу, 
дозволить досягти стійкого фінансового стану. Пріоритетність тієї або іншої 
мети обирається підприємством у залежності від положення на даному 
сегменті споживчого ринку та від досконалості управління підприємством, 
яке має бути адекватним конкурентним ринковим умовам. Вибір теми 
дослідження обумовлений необхідністю пошуку шляхів підвищення 
конкурентоспроможності підприємства в ринковому середовищі.  

Найбільш ґрунтовно проблеми системи управління 
конкурентоспроможністю та розробки конкурентних стратегій підприємств 
розглянуті у працях вітчизняних і закордонних учених: Л.Л. Антонюка, Л.В. 
Балабанова, М. Портера, Р.А. Фатхутдінова та інших. 

Економічні процеси, які відбуваються у державі в цілому та сфері 
бізнесу зокрема, диктують нові вимоги до управління підприємством як 
відкритої системи, яка, враховуючи внутрішні можливості, повинна постійно 
пристосовуватися та швидко реагувати на потенційні загрози зовнішнього 
середовища. Динаміка ринкових процесів, загострення конкуренції суттєво 
знижують ефективність розроблених бізнес-планів, які не містять в собі 
гнучкого механізму реагування на постійні зміни середовища. Тому, на 
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сучасному етапі процеси формування конкурентної стратегії розвитку 
підприємств знаходяться у площині наукових досліджень сучасних аспектів 
управління підприємством, що перебувають у полі зору зарубіжних і 
вітчизняних науковців.  

Існуючий стан проблеми, а також трансформаційний характер 
вітчизняної економіки свідчать, що найбільш важливими теоретичними 
аспектами, які потребують подальшого розвитку, є визначення основних 
елементів та обґрунтування технології формування стратегії розвитку 
підприємства; систематизація та узагальнення сучасних методик 
стратегічного аналізу та формування комплексної системи оцінки 
ефективності стратегічної моделі підприємства.  

Формування конкурентної стратегії являє собою можливість 
підприємства  ефективно розпоряджатися власними й позиковими ресурсами 
в умовах конкурентного ринку. Окремі автори визначають 
конкурентоспроможність підприємства –  це рівень його компетенції 
відносно підприємств-конкурентів у нагромадженні та використанні 
потенціалу певної спрямованості, а також його окремих складових: 
технології, ресурсів, менеджменту (особливо – стратегічного поточного 
планування), навичок і знань персоналу тощо, що знаходить вираження таких 
результуючих показниках, як якість продукції, прибутковість, 
продуктивність тощо [1-3]. 

Для посилення конкурентних позицій слід дотримуватись наступних 
вимог: 

1) визначити завдання конкурентної поведінки; 
2) узгодити параметри конкурентоспроможності на рівні продукту, 

самого підприємства, регуону (країни) та обґрунтування міжнародні 
пріоритети конкуренції; 

3) взяти участь у побудові галузевих кластерів підтримки конкурентних 
позицій окремих підприємств; 

4) оцінити можливі конкурентні ризики на основі аналізу факторів 
зовнішньої і внутрішньої конкуренції. 

Сучасну інтернаціоналізовану конкуренцію слід розглядати з погляду 
зацікавлених учасників ринку, об’єктів, а саме продуктів, які стають 
предметом конкурентної боротьби, і методів, що відображають тип 
конкурентних відносин. Суб’єктами конкуренції в умовах глобалізації 
виступають не тільки підприємства різних форм власності, організаційної 
структури, величини, сфери діяльності, міжнародні компанії, наднаціональні 
структури та міжнародні організації. Важливим учасником ринку є фізичні 
особи, які також активно впливають на стан конкурентних відносин. 
Споживаючи ту чи іншу продукцію, кінцеві споживачі сприяють посиленню 
або, навпаки, послабленню конкурентних позицій інших учасників ринку. А, 
отже, реалізація економічних інтересів конкуренції залежить не тільки від 
активних, діючих, учасників ринку, а й від пасивних, тих, що сприймають 
результати підприємницької діяльності та конкурентної активності інших. 
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Таким чином, маркетингова конкурентна стратегія являє собою набір 
засобів реалізації його маркетингових цілей і правил поведінки в обраних 
стратегічних сферах бізнесу, спрямований на визначення тих сильних сторін 
підприємства, за рахунок яких воно може успішно конкурувати на цільовому 
ринку та які здатні надати конкретному підприємству конкурентні переваги. 
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В умовах глобалізації світогосподарських зв’язків, сфера послуг 
динамічно розвивається та постає найбільш перспективним сектором 
економіки серед розвинутих країн. Для таких країн характерними є тенденції 
збільшення обсягів виробництва послуг, зростання доходів від сервісної 
діяльності, зростання зайнятості в цій сфері, збільшення експорту та імпорту 
послуг. Зміни, які відбуваються в сервісному секторі у світовому масштабі 
мають вагоме значення, тому сучасну економіку інколи визначають як 
«сервісну» або «економіку послуг».   

Тому, ця тема має надзвичайно важливе значення в Україні, адже сфера 
послуг у нашій країні з кожним роком розширюється і приносить все більше 
й більше доходів. За допомогою зовнішньої торгівлі послугами національна 
економіка взаємодіє з господарствами інших країн.  

Дослідженню міжнародної торгівлі, аналізу експорту та імпорту послуг 
присвячені праці багатьох економістів-науковців, серед яких: В. Зайцев,     
Ю. Мельник, С. Карпенко, Т. Циганкова, В. Козик, В. Любецький,             
В. Новицький, О. Богомолов, А. Румянцев та інші. 

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей розвитку сфери 
послуг в Україні, аналізі структури експорту та імпорту послуг в Україні за 
попередні роки. 

Сферу послуг утворюють різноманітні і різнорідні галузі діяльності, які 
створюють матеріальні та нематеріальні послуги, що дає підстави стверджу-
вати про неї як про сукупність економічно неоднорідних ринкових сегментів, 
тобто як цілісну систему, складниками якої є різні види послуг, які потрібні 
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населенню та суспільству для нормальної життєдіяльності загалом та для 
задоволення потреб кожної людини зокрема [1].  

Сфера послуг в Україні представлена такими видами послуг: 
транспортні, подорожі, комунікаційні, телекомунікаційні, послуги 
будівництва, страхові, фінансові, комп’ютерні та інформаційні, роялті і 
ліцензійні, особисті, культурні та рекреаційні. Станом на 2014 рік, у 
структурі загального обсягу реалізованих послуг найбільшу питому вагу 
займали послуги транспорту та зв’язку. Послуги з інформації та телеко-
мунікацій за значимістю займали друге місце. Близько двох третин цих 
послуг припадало на послуги телекомунікацій. 

На відміну від торгівлі товарами, де основним ринком збуту і 
найважливішим регіоном за імпортом для України виступають країни СНД, у 
торгівлі послугами роль європейських партнерів помітніша. Найбільшими 
ринками збуту українських послуг виступають такі європейські  країни: 
Велика Британія, Швейцарія, Німеччина, Кіпр, Бельгія, Естонія, Австрія, 
Франція, Польща, Нідерланди [2]. 

У 2013 році відбулось скорочення експорту послуг до країн СНД, що 
сприяло зростанню експорту деяких видів послуг до Європи. Найсуттєвіше 
зріс експорт роялті, а також телекомунікаційних та інформаційних послуг. 
Проте імпорт транспортних, особливо авіаційних послуг, зменшився, але 
продовжує зростати попит українських громадян на закордонні туристичні 
послуги. 

Як повідомляє Державна служба статистики України, позитивне сальдо 
зовнішньої торгівлі за січень-грудень 2016 р. становило 4 млрд 326,7 млн 
дол. проти позитивного сальдо в 4 млрд 213,6 млн дол. за відповідний період 
2015 р. Таким чином, за 12 місяців позитивне сальдо зовнішньої торгівлі 
послугами збільшилося на 113,1 млн дол., або на 2,68%. 

За 2016 р. експорт послуг склав 9 млрд 631,4 млн дол., а імпорт - 5 млрд 
304,7 млн дол. Порівняно з 2015 р. експорт скоротився на 1,1% (на 105,2 млн 
дол.), а імпорт - на 4% (на 218,3 млн дол.). Коефіцієнт покриття експортом 
імпорту послуг становив 1,82 (за 12 місяців 2015 р. - 1,76) [3]. 

Частка експорту послуг країнам ЄС у 2016 році склала 30,6% від 
загального обсягу експорту, а частка імпорту скоротилася до 44%. 

Найбільші обсяги експорту послуг станом на 2016 р. припадали на 
Російську Федерацію (32,1%), Швейцарію (6,9%), США (6,8%), Німеччину 
(5%), Великобританію (4,7%), Кіпр (2,4%), Польщу (2,3%), Об'єднані 
Арабські Емірати, Віргінські острови та Ізраїль (по 1,8%).  

Головними партнерами в імпорті послуг у 2016 р.  були США (12,8%), 
Великобританія (10,3%), Російська Федерація (9,4%), Німеччина (6,3%), 
Туреччина (4,9%), Кіпр (4,6%), Швейцарія (3,7%), Польща (2,5%), 
Словаччина (2,1%), Австрія (2%) та Китай (1,8%). 

Особливістю торгівлі послугами з ЄС українських партнерів є їх 
позитивне, на відміну від торгівлі товарами, сальдо. Якісно змінилася 
структура продажу і купівлі послуг України в ЄС упродовж 2000-х років: 
якщо на початку періоду головною статтею експорту були транспортні 
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послуги, на які припадало майже 81 % всього експорту до ЄС, то на 2014 р. 
частка транспортних послуг в експорті зменшилася до 58 %, натомість зросла 
роль різних ділових, професійних і технічних послуг, фінансових послуг, 
страхових і комп’ютерних. В імпорті різко зросла частка фінансових послуг, 
комп’ютерних, особистих, культурних і рекреаційних послуг. Зменшилася 
питома вага імпорту державних послуг і транспортних [2]. 

Отже, на сьогоднішній день міжнародна торгівля послугами в Україні 
знаходиться на стадії інтенсивного розвитку. Проте для досягнення більш 
позитивних результатів необхідно збільшити розвиток туристичних, 
фінансових, ділових, науково-дослідних, будівельних послуг. Ця сфера 
зовнішньоекономічної діяльності є серйозним потенціалом для збільшення 
експорту країни і тому заслуговує особливої уваги. Для того, щоб розширити 
участь України у світовій торгівлі послугами необхідно розробити відповідні 
стратегії діяльності в системі міжнародного поділу праці. Реалізація стратегії 
переходу сфери послуг на інноваційно-інвестиційну модель розвитку дасть 
змогу активізувати всі види економічної діяльності у виробництві та 
реалізації послуг, стане однією зі складових частин економічної безпеки 
країни. 

Список використаних джерел: 
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 
2. Корчун В.С. Особливості зовнішньої торгівлі послугами України з 

країнами ЄС / В.С. Корчун // Актуальні проблеми міжнародних відносин і 
зовнішньої політики країн світу: Міжнародна науково-практична 
конференція, 11 липня 2013 року. – Луцьк, 2013. – С.238-249. 

3. Профіцит зовнішньої торгівлі України послугами в 2016 році 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.rbc.ua/ukr/news/profitsit-
vneshney-torgovli-ukrainy-uslugami-1487157088.html 

4. Пугачевська К.Й. Сфера послуг в Україні: особливості розвитку та 
стратегічні перспективи / К.Й. Пугачевська // Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету. − 2014. − с. 52-55. 

 
Віталіна Мельник 

Науковий керівник: Супрун С. Д., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Конкурентоспроможність  підприємства  являється  одним  із 
важливих аспектів ринкового середовища,  характеризує можливість 
підприємства адаптуватися до умов ринку і посісти провідне місце і втримати 
його якомога довше. В даний час ринок  перенасичений підприємствами, 
які  створюють аналогічну продукцію, але  втримуються лише ті, які мають 
найвигідніші конкурентні переваги  відносно інших підприємств. Економічна 
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криза та посилення  конкурентної боротьби вимагають від вітчизняних 
підприємств комплексного підходу щодо  формування конкурентних переваг 
та реалізації високоефективної конкурентної стратегії [1, с.34].   
 Одним із першочергових завдань вітчизняних  підприємств, особливо в 
період фінансової нестабільності, є підвищення рівня 
конкурентоспроможності на вітчизняному ринку. Конкуренція на ринку стає 
все жорсткіша, йде суперництво між  товаровиробниками за вигідніші умови 
виробництва та реалізації продукції, за одержання найвищого прибутку та 
інших переваг, ця конкуренція  здійснюється різними методами та може 
виступати в різних формах. Тому виникає необхідність в постійному пошуку 
нових шляхів для підвищення  конкурентоспроможності підприємства. 
 Дослідженням проблем конкуренції та забезпечення конкурентоспромо
жності економічних суб'єктів займалися такі зарубіжні вчені, як Д. Абель,  
Г. Гамель, К. Ендрус, Р. Ешенбах, Ф. Котлер, М. Портер, Д. Рікардо, А. Сміт, 
Р. Солоу, Й. Шумпетер. Свій внесок у  дослідження питань 
конкурентоспроможності економічних суб'єктів зробили такі вітчизняні 
економісти, як В. Андрійчук, В. Апопій, С. Бабенко, В. Будкін, 
І. Бураковський, З. Варналій, О. Власюк, А. Гальчинський, Я. Гончарук,  
М. Долішній.            
 У сучасному трактуванні конкуренція - це боротьба за обмежений 
обсяг платоспроможного попиту споживачів, що ведеться підприємствами на 
доступних їм сегментах ринку. Конкурентоспроможність підприємства 
означає його здатність до ефективної господарської діяльності та 
забезпечення прибутковості в умовах конкурентного ринку. Іншими слова, 
конкурентоспроможність підприємства  це  здатність  забезпечувати  випуск  
і реалізацію  конкурентоспроможної   продукції. Конкурентоспроможність 
продукції - це сукупна відносна характеристика продукції, яка відображає її 
відмінність від продукції конкурента, комплекс споживчих і вартісних 
характеристик товару, що забезпечує задоволення конкретної потреби 
покупця та визначє його успіх на ринку, в умовах широкої пропозиції до 
обміну інших конкуруючих товарів-аналогів [2, с. 23].  
 Конкурентоспроможність - це порівняльна оцінка властивостей товару, 
що виражає його вигідні відмінності від товару-конкурента за рівнем 
задоволення потреби та за витратами на її задоволення. Підприємство має 
конкурентні переваги, коли воно краще своїх суперників використовує 
конкурентні чинники та може залучати потенційних споживачів. Джерела 
конкурентної переваги різноманітні: виробництво продукції найвищої якості, 
надання покупцям кращих послуг, досягнення мінімального, у порівнянні з 
конкурентами, рівня витрат, вигідне географічне розташування, розробка 
виробу, що виконує визначені функції краще конкуруючих аналогів, 
виготовлення більш надійної та довговічної продукції та надання покупцям 
більшої цінності за ті ж гроші (комбінація високої якості, відповідних послуг 
і прийнятних цін). Все це означає намагання підприємства надати 
споживачам те, що вони вважають найкращою цінністю: найкраща якість, 
низька ціна або унікальність товару, за який варто заплатити більшу ціну. 
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Фундаментальною причиною успіху одних і невдач інших підприємств є 
наявність або відсутність у підприємства конкурентних переваг. 
 Конкурентоспроможність визначає активне використання потенціалу 
підприємства, його здатності випередити конкурентів як в  данний час, так і в 
майбутньому. Конкурентоспроможність не являється постійною 
характеристикою підприємства, тобто зі змінами у зовнішньому та 
внутрішньому середовищах змінюються порівняльні конкурентні переваги 
щодо інших підприємств галузі. Можна вважати, що 
конкурентоспроможність підприємства - це поняття відносне, оскільки його 
можна визначити лише порівнявши окремі характеристики підприємства з 
характеристиками інших підприємств однієї галузі [3, с. 432].   
 Основні фактори, які впливають на конкурентоспроможність 
підприємства, умовно можна розділити на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх 
факторів відносять: політичну обстановку в державі, законодавчу базу, 
економічні зв'язки, наявність конкурентів, розміщення виробничих сил, 
наявність сировинних ресурсів, загальний рівень техніки та технологій, 
систему управління промисловістю, концентрацію виробництв. Внутрішніми 
факторами є: система та методи управління фірмою, рівень технологій 
процессу виробництва, рівень організації процесу виробництва, система 
довгострокового планування, орієнтація на маркетингову концепцію, 
інноваційний характер виробництва. Підвищення конкурентоспроможності 
підприємства необхідно розглядати як довгостроковий послідовний процес 
пошуку й реалізації управлінських рішень у всіх сферах його діяльності, 
здійснюваний планомірно, відповідно до обраної стратегії довгострокового 
розвитку, з урахуванням змін у зовнішньому оточенні та стану засобів самого 
підприємства, і  внесенням  відповідних  корректив [4]. 
 До організаційних заходів, що підвищують рівень 
конкурентоспроможності підприємства, відносять: забезпечення 
пріоритетності продукції; зміну якості виробу і його технічних параметрів з 
метою обліку вимог споживача та його конкретних запитів; виявлення 
переваг товару порівняно із замінниками; виявлення недоліків товарів 
аналогів, які випускають конкуренти; вивчення заходів конкурентів з 
удосконалення аналогічних товарів; виявлення й  використання цінових 
факторів підвищення конкурентоспроможності продукції; нові пріоритетні 
сфери використання продукції; диференціація продукції, що забезпечує 
відносно стійкі переваги споживачів, які віддаються певним видам 
взаємозамінних товарів; вплив безпосередньо на споживача, шляхом 
штучного обмеження надходження на ринок нових товарів, проведення 
реклами, надання грошового або товарного кредиту. Підвищення 
конкурентоспроможності підприємства і збільшення його частки на ринку, 
можна досягнути за допомогою таких шляхів: подати на ринок новий вид 
продукції; знизити ціни на продукцію або послуги; через рекламу 
представити привабливіший вид товару; продавати товар через більшу 
кількість торгових представників і т. ін [4].      
 Отже, забезпечення рівня високої конкурентоспроможності означає, що 
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всі ресурси, які використовує підприємство, більш продуктивніші і  
приносять більший прибуток, ніж його ринкові конкуренти. З цього слідує, 
що підприємство займає стабільне місце на ринку товарів та послуг і його 
продукція користується постійним попитом споживачів. Керівництво 
підприємства повинно вміти простежувати зміни, що відбуваються в  
умовах господарювання, і проводити різноманітні перетворення в політиці 
ведення виробництва та реалізації товарів. Такими перетвореннями 
можуть бути: диверсифікація виробництва, вихід на нові ринки, зміна 
товарної політики, зміна організаційно-правового статусу підприємства, 
створення спільних виробництв, впровадження нових технологій, 
модернізація форм збуту продукції.  
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РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 
Сучасну економіку важко уявити без активної та ефективної 

інвестиційної діяльності. Залучення інвестицій, у тому числі іноземних, 
сприяє розвитку науково-технологічного прогресу, економічному зростанню, 
створенню додаткових та збереження існуючих робочих місць, активізацію 
підприємницької діяльності тощо. Проте аналіз статистичних даних показує, 
що інвестиційна привабливість України досить низька. Ця проблема є 
актуальною саме у сучасний період, так як Україна знаходиться не у 
найкращому економічному становищі, і потребує підтримки іноземних країн. 
Багато вчених схиляються до думки, що для підвищення інвестиційної 
привабливості національної економіки необхідно створити сприятливий 
інвестиційний клімат. 

Питання впливу іноземних інвестицій на економічне становище країни 
належить до недостатньо вивчених в економічній літературі та економічній 
науці. Проблемі міжнародної інвестиційної діяльності присвячено цілий ряд 
фундаментальних праць Дж. Мілля, А. Маршалла, Г. Марковіц, Дж. Кейнса, 
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Е. Хансена, Р. Харрода, М. Фрідмана, Д. Тейлора та ін. [2., c. 54]. На 
сучасному етапі розвитку вітчизняної економічної науки вплив іноземних 
інвестицій на економіку України досліджувався в працях таких вчених, як 
О.В. Гаврилюк, В.М. Геєць, О.М. Головня, К.Є. Двойних, А.А. Пересада,  
К.С. Малько, В.В. Смирнов та ін. Незважаючи на певне коло наукових праць, 
присвячених цій проблемі, продовжують існувати невирішені питання, 
пов’язані з роллю іноземного капіталу в розвитку України, питання 
взаємозв’язку видів іноземних інвестицій, шляхів оптимізації інвестиційного 
клімату та багато інших [2., c.56]. 

Проблема залучення інвестицій за останній період стала особливо 
актуальною та необхідною для економіки України. Держава на даний момент 
свого існування не в змозі забезпечити надходження обсягу коштів, 
необхідного для зростання валового внутрішнього продукту. Для України 
необхідність залучення іноземних інвестицій обумовлена низкою причин. 

1. Відсутність надходження обмежених внутрішніх заощаджень і 
сприяння фінансуванню на мікрорівні, мезорівні та макрорівні; 

2. Недостатність обміну досвідом, управлінськими та виробничими 
технологіями, патентами, ліцензіями; 

3. Прагненням українських підприємств, за участю іноземного капіталу, 
мати доступ до зовнішніх ринків; 

4. Перевагою прямих іноземних інвестицій, в  порівнянні з 
портфельними інвестиціями та міжнародними кредитами, у більш 
стабільному та прогнозованому характері інвестування [6] 

Проаналізуємо динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку 
України протягом 2010-2016 рр (Таблиця 1.) 

Таблиця 1 
Динаміка прямих іноземних інвестиції в економіці України 

протягом 2010-2016рр. 
Роки Прямі іноземні. 

Інвестиції в 
Україну 

Прямі іноземні 
інвестиції з України 

Сальдо 

2010 6495 736 +5759 
2011 7207 192 +7015 
2012 8401 1206 +7195 
2013 4499 420 +4079 
2014 410 111 +299 
2015 2961 -51 +3012 
2016 3130 6 +3124 

 
Згідно даним можна зробити висновок що прямі іноземні інвестиції не 

мають закономірності та систематичності, що приводить до нестабільної 
економіки країни. 

Протягом тривалого періоду часу країна програє конкуренцію на 
міжнародних ринках капіталу іншим країнам, попри наявність у неї 
конкурентних переваг, а саме: природно-кліматичних умов, вигідного 



199 

 

географічного розташування, кваліфікованої робочої сили, потенціалу 
економіки та багато інших. Інвестиційний потенціал вітчизняного приватного 
сектору країни ще дуже низький для здійснення великих інвестиційних 
проектів. Це стосується як українських банків, так і інших фінансових 
організацій. На сьогодні, більшість з них згодні фінансувати короткострокові 
проекти, вартість яких відносно низька. Реально ж, більшість українських 
підприємств потребують докорінної реконструкції та переоснащення. 
Вартість таких інвестиційних проектів сягатиме десятків і сотень мільйонів 
доларів.  Саме тому уряд України змушений докласти багато зусиль для  
залучення іноземних інвестицій та покращення економічної ситуації країни. 

Залучення інвестицій може здійснюватись різноманітними способами, 
все залежить від відносин між інвестором та об`єктом вкладення коштів, 
загальним економічним середовищем. До головних способів належать: 
додаткова емісія акцій, залучення коштів міжнародних фінансових 
організацій, створення спільних підприємств та проведення конкурсів, які б 
передбачали зобов’язання щодо розвитку підприємств [4., c. 32]. 

Надзвичайно привабливою вважається перспектива залучення 
додаткових коштів за допомогою вторинної емісії акцій. Проте, це може 
стосуватися лише стабільно працюючих виробництв. Такі підприємства 
мають можливість емітувати свої цінні папери для поповнення обсягу 
власних обігових коштів. Цей спосіб залучення інвестицій ще не досить 
поширений в Україні, хоча міг б дещо покращити економічне становище 
України. 

Потрібно зазначити, що Україна володіє величезним потенціалом для 
залучення інвестицій. Багаті природні ресурси та сприятливі природні умови 
України значно цьому сприяють. Перспективними галузями для інвестування 
могли б стати сільськогосподарський, туристичний та енергетичний сектори 
[1., c. 23].  

Таким чином, роль іноземних інвестицій в економіці України величезна, 
вони відіграють значну роль у підтримці, функціонуванні та динамічному 
розвитку економіки країни. Зміни, які відбуваються в кількісному 
співвідношенні інвестицій, впливають на зміни обсягу суспільного 
виробництва, зайнятості населення, структурних економічних показників і 
динаміки розвитку різних галузей народного господарства. Ефективне 
використання іноземних інвестицій господарюючими суб'єктами України для 
економіки країни має принципове значення, особливо щодо збільшення 
кількості інноваційних проектів, масштабів інвестування. При досягненні 
бажаного рівня ефективності, іноземне інвестування веде до стабільного 
економічного зростання. Однією з найбільших проблем залучення іноземних 
інвестицій є нерозвиненість ринкової інфраструктури міжнародного бізнесу в 
Україні. Тому, для покращення інвестиційного клімату України необхідно: 
підвищити роботу фондових бірж, комерційних банків, страхових компаній, 
інвестиційних компаній і фондів; утворити Український банк реконструкції 
та розвитку та національну страхову компанію зі страхування ризиків 
вітчизняних та іноземних інвесторів; оптимізувати рівень податкового 
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навантаження, стабілізувати податкове законодавство. Окрім 
вищезазначеного, залучення іноземних інвестицій можливе за умов зниження 
рівня темпів інфляції, оптимізації конвертованості національної валюти. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ФИРМ-ЭКСПЛЕРЕНТОВ 
 
В зависимости от масштабов и характера деятельности, а также 

инновационных целей, компании, конкурирующие на рынке, могут 
реализовывать различные инновационные стратегии.  

Инновационная стратегия - комплекс мероприятий по эффективному 
использованию инновационного потенциала предприятия для обеспечения 
долгосрочного развития. Одни из таких фирм – это фирмы-экплеренты. 

Эксплеренты - компании, цель существования которых заключается в 
постоянном выпуске радикальных новшеств. 

Это маленькие инновационные фирмы - "первые ласточки". 
Особенность эксплерента состоит в том, что их инновационный потенциал 
включает в основном интеллектуальные ресурсы, с помощью которых 
разрабатываются инновационные продукты. Финансового и материально-
технического обеспечения эксплеренту не хватает, поэтому осуществить 
продвижение своей разработки он не в состоянии. Эксплеренты - это фирмы-
новаторы, осуществляющие начальные этапы инновационного процесса. 
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Такие фирмы нуждаются в финансовой поддержке. Если помощь 
предоставляется, то происходит стремительное развитие эксплерента. 
Эксплерент превращается в виолента. При отсутствии поддержки эксплерент 
быстро вытесняется с рынка, после чего возможными сценариями развития 
могут быть либо банкротство, либо утрата автономности. Превращение 
малой инновационной фирмы в подразделение виолента позволяет ей 
осуществить инновационную деятельность, не испытывая дефицита 
финансовых ресурсов. 

Фирма-эксплерент в своем развитии сначала создается или существует 
как компания-пионер, которая ничем, кроме одержимости идеей, не 
отличается от множества других мелких и средних фирм. Однако она ведет 
настойчивый поиск принципиально новых технических решений. На рынок 
первоначально ничего не поставляется. Деятельность фирмы подчинена 
главной задаче — подготовке конкурентоспособного инновационного 
продукта. И этот подготовительный, по существу дорыночный, этап имеет 
скрытый характер. Решение проблемы финансирования позволяет 
эксплеренту завершить разработку конкурентоспособного товара. 

 Революционные изобретения встречаются, впрочем, нечасто. Для 
большинства компаний поиск оканчивается неудачей. Те же, кто добиваются 
прорыва, вступают во второй этап развития — период бурного и на первых 
порах беспрепятственного подъёма, связанный с выходом нового товара на 
рынок. С чем связан стремительный рост эксплерентов на этапе вывода 
нового товара на рынок? Все дело в потребительской ценности нового 
товара. Инновации позволяют решить старые, ранее казавшиеся 
неразрешимыми, проблемы потребителей или открывают перед ними новые 
возможности. При этом потребительская ценность нового товара оказывается 
довольно таки велика, так как формируется путем сравнения с суммой затрат 
на старые товары, которые пришлось бы понести, чтобы достичь того же 
результата, какой обеспечивает новый товар. Это общее свойство так 
называемых прорывных инноваций. В связи с данным обстоятельством 
относительно высокая цена нового товара обычно много ниже 
потребительской ценности. Новинка обретает довольно таки высокую 
конкурентоспособность. 

 Постепенно у компаний-первооткрывателей становится всё больше 
последователей. Рынок нового товара растёт. Наконец, на новые 
возможности обращают внимание ведущие корпорации. Это служит 
переломным моментом и началом этапа массового производства. Часто он 
выливается в вытеснение фирм-первооткрывателей с рынка. Непривычные к 
конкурентной борьбе, фирмы-ласточки оказываются вынуждены схватиться 
с неизмеримо более мощными соперниками, к тому же сильными именно в 
организации массового производства. Не удивительно, что большинству 
пионеров не удаётся устоять.  

Чтобы успешно действовать на рынке, после того как новый товар стал 
массовым, эксплерент должен переродиться, т. е. сменить стратегию. Он 
должен сформировать четкую специализацию (патиентная стратегия), либо 
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осуществить масштабные инвестиции в производство, управление и 
сбытовую сеть (виолентная стратегия).  

В настоящее время крупные американские, японские, европейские 
компании с целью монополизации выпуска товаров по радикальным 
инновациям и снижения влияния венчурного бизнеса на конечные 
результаты идут по пути концентрации и диверсификации производства. 
Американские компании (корпорации) «Дженерал моторе», «Форд мотор», 
«Дженерал электрик», японские  «Сони», «Тойота», шведская 
«Электролюкс», германская «Сименс», южно-корейская «Самсунг» и многие 
другие организации свои стратегии формируют на основе следующих 
принципов: 

 а) диверсификация выпускаемых товаров; 
 б) сочетание товаров, совершенствуемых в результате внедрения 

различных видов инноваций; 
 в) повышение качества товаров и ресурсосбережение за счет  

активизации инновационной деятельности;  
г) применение по различным товарам, в зависимости от их 

конкурентоспособности, различных стратегий: виолентов, патиентов, 
коммутантов или эксплерентов;  

д) развитие международной интеграции и кооперирования; 
 е) повышение качества управленческого решения и др.  
Сила эксплерентов обусловлена внедрением принципиальных 

нововведений, они извлекают выгоду из первоначального присутствия на 
рынке. Они в 85 случаях из 100 терпят крах, но за счет 15 случаев получают 
огромный технический, финансовый и моральный успех. Они являются 
двигателями научно-технического прогресса. Девиз эксплерентов: «Лучше и 
дешевле, если получится». 
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ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ОЦІНЦІ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
 У процесі здійснення господарської діяльності торговельні 

підприємства використовують різні ресурси, які формують ресурсний 
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потенціал. В умовах конкуренції торговельні підприємства повинні 
здійснювати оцінку ефективності використання власного ресурсного 
потенціалу з метою забезпечення ефективної діяльності та подальшого 
розвитку [1, с. 204]. 

Для торговельних підприємств доцільним є використання специфічного 
методичного інструментарію, який поєднує методи оцінювання економічної 
ефективності, дозволяє групувати інформацію та розрахункові показники, 
інтерпретувати результати досліджень. 

Метою дослідження є обґрунтування доцільності використання 
сучасного методу оцінки ефективності діяльності торговельних підприємств 
– кластерного аналізу. 

Кластерний аналіз – це метод багатомірного статистичного дослідження, 
до якого належить збір даних, що містять інформацію про вибіркові об’єкти, 
та упорядкування їх у відносно однорідні, подібні між собою групи [2, с. 265-
275].  

Мета кластерного аналізу полягає у пошуку наявних структур, що 
виражається в утворенні груп подібних між собою об’єктів – кластерів.  

У разі застосування кластерного аналізу ефективність діяльності 
торговельних підприємств доцільно розглядати за такими критеріальними 
ознаками, які формують відповідні кластери [3.с.169-174]:  

‐ обсяг оптового і роздрібного товарообороту;  
‐ товарна структура товарообороту (продовольчі та непродовольчі 

товари);  
‐ торговельні формати (гіпермаркети, супермаркети, дискаунтери тощо);  
‐ належність капіталу (національні та міжнародні торговельні 

підприємства); 
‐ територіальне функціонування (одноосібне торговельне підприємство 

та торговельна мережа) тощо. 
При оцінюванні ефективності використання товарних ресурсів 

торговельних підприємств найбільш широкого використання набули такі 
методи кластерного аналізу, які дозволяють визначати оптимальний 
товарний асортимент за різними кластерами. Проте, в міжнародній практиці 
є методи кластерного аналізу, які торговельні підприємства наразі не 
використовують при оцінюванні товарних ресурсів, однак, вони дозволяють 
поглибити інструментарій дослідження та отримати якісні результати щодо 
подальшого прогнозування оптимального обсягу товарних ресурсів . 

Оцінка ефективності використання основних засобів торговельних 
підприємств при застосуванні кластерного аналізу передбачає розрахунок 
відповідних показників та групування їх шляхом формування кластерів, а 
також співставлення їх з конкурентами. 

За результатами застосування кластерного аналізу при оцінюванні 
ефективності діяльності торговельних підприємств у цілому та елементів 
ресурсного потенціалу розробляють пропозиції щодо забезпечення більш 
ефективного використання ресурсів, покращення якості торговельного 
обслуговування щодо задоволення потреб споживачів та підвищення 
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конкурентоспроможності суб’єктів господарювання на споживчому ринку [4 
с.152-160].  

Отже, застосування кластерного аналізу щодо оцінки ефективності 
діяльності торговельних підприємств передбачає формування відповідних 
кластерів за критеріальними ознаками та залежно від елементів ресурсного 
потенціалу. Використання кластерного аналізу може здійснюватися не лише 
на рівні торговельних підприємств, а й на макроекономічному рівні при 
дослідженні стану внутрішньої торгівлі та кон’юнктури споживчого ринку.  

Список використаних джерел: 
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ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

У ринкових умовах господарювання однією з найважливіших рис 
сучасного бізнесу є вміння працювати в умовах діючих ризиків і загроз 
економічної безпеки. Нерозвиненість страхового ринку, не завжди 
цивілізовані конкурентні відносини, недосконалість чинного законодавства з 
оцінки та охорони інтелектуальної власності, свавілля фіскальних органів, 
відсутність підприємницької культури у бізнесменів – все це ставить 
підприємця перед проблемою вміння приймати рішення і ефективно 
керувати бізнесом в складній комерційній ситуації. Таким чином, варто 
розкрити сутність економічної безпеки як важливого елемента забезпечення 
ефективного, стабільного розвитку підприємства, визначити основні критерії, 
чинники економічної безпеки підприємства. 

Економічна безпека фірми (підприємства, організації) – це такий стан 
корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації та 
технології, техніки та обладнання, прав) і підприємницьких можливостей, за 
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якого гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного 
функціонування й динамічного науково-технічного та соціального розвитку, 
запобігання внутрішнім та зовнішнім негативним впливам [1]. 

Правильна організація економічної безпеки вимагає конкретного і 
лаконічного застосування всіх ресурсів, які мають підприємства, а саме: 
кадрових, економічних, інтелектуальних та ін. Тільки ефективна організація 
здатна запобігти існуючим загрозам для фірми, забезпечуючи при цьому її 
правильне функціонування в майбутньому. Забезпечення економічної 
безпеки підприємства має сукупні характеристики, як якісних, так і 
кількісних показників. Організація систем, які мають економічну безпеку – 
це найважливіший етап в удосконаленні рівня безпеки всієї економічної 
складової підприємства. У зв’язку з цим необхідно дотримуватися правил 
безпеки у всіх складових роботи суб’єкта господарювання.  

До основних функціональних цілей економічної безпеки належать:  
- забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової 

стійкості та незалежності підприємства; 
- забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої 

конкурентоспроможності технічного потенціалу того чи того суб’єкта 
господарювання; 

- досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та 
ефективної організаційної структури управління підприємством; 

- досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його 
інтелектуального потенціалу, належної ефективності корпоративних 
НДДкР; 

-  мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської 
діяльності на стан навколишнього середовища; 

-    якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства; 
-  забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і 

досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх 
підрозділів підприємства та відділів організації; 

- ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його 
капіталу та майна, а також комерційних інтересів [2, с. 656]. 

Рівень економічної безпеки у великій мірі залежить від кваліфікації та 
професіоналізму кадрів. Тому на підприємстві повинна бути створена гнучка 
структура управління, організована система підбору, найму, навчання і 
мотивації праці працівників. 

Управлінському персоналу підприємства необхідно постійно 
аналізувати стан економічної безпеки, і він також повинен навчитися діяти в 
умовах виникнення кризових ситуацій. 

Загальна схема процесу організації економічної безпеки включає такі дії 
(заходи), що здійснюються послідовно або одночасно: 

а) формування необхідних корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, 
прав інформації, технології та устаткування); 

б) загальне стратегічне прогнозування та планування економічної 
безпеки за функціональними складовими; 

в) стратегічне планування фінансово-господарської діяльності 
підприємства; 
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г) загальне тактичне планування економічної безпеки за 
функціональними складовими; 

ґ) тактичне планування фінансово-господарської діяльності 
підприємства; 

д) оперативне управління фінансово-господарською діяльністю 
підприємства; 

е) здійснення функціонального аналізу рівня економічної безпеки; 
є) загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки. 
Тільки за здійснення в необхідному обсязі зазначених дій (заходів) 

можна буде досягти належного рівня економічної безпеки підприємства [2, с. 
657]. 

Негативні впливи на економічну безпеку підприємства можна розділити 
на внутрішні і зовнішні. При аналізі внутрішнього впливу необхідно 
враховувати наскільки достатній кваліфікаційний рівень працівників 
юридичної служби, на якому рівні фінансується юридичне забезпечення. При 
негативному зовнішньому впливі причинами виникнення нестабільності 
можуть бути політичні (військові конфлікти, економічні та політичні 
блокади) і законодавчо-правові. 

Для забезпечення економічної безпеки підприємства (організації, фірми) 
від впливу суб’єктивних і об'єктивних причин, керівництву необхідно 
приймати рішення з такою ж швидкістю, з якою виникають негативні зміни, і 
вміти їх передбачити [3]. 

З огляду на все вищевказане, можна зробити висновок, що економічна 
безпека підприємства буде забезпечена, тобто воно працюватиме в стані 
захищеності від зовнішніх і внутрішніх загроз, якщо на підприємстві буде в 
цілому організована система економічної безпеки, яка будуватиметься в 
залежності від особливостей підприємства, умов його виробничої діяльності, 
застосовуваних технологій та стану інфраструктури. 

Список використаних джерел: 
1. Економічна безпека підприємства [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/metodser/90/19.pdf 
2. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / О. С. Іванілов – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 728 с. 
3. Поняття і сутність економічної безпеки господарюючого суб’єкта 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrbukva.net/page,5,36759-
Ponyatie-i-sushnost-ekonomicheskoiy-bezopasnosti-hozyaiystvuyushego-sub-
ekta.html  

 
Альона Молчанова 

 Науковий керівник: Матвеєв С.П., к.е.н., ст. викладач 
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ, ЯК ОДИН ІЗ 

ШЛЯХІВ ВИХОДУ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК 
 

За останні роки, в умовах європейської інтеграції України, питання 
конкурентоспроможності української продукції стало найважливішим 
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аспектом для конкурентоспроможності країни на європейському ринку в 
цілому. Більшість українських галузей виробництва мають значний 
експортний потенціал, але товари вітчизняного виробництва й досі не 
витримують конкуренції серед європейських товарів і на це є низка причин. 

Вивченню проблем конкурентоспроможності, теоретичних питань та 
методологічних основ конкуренції були присвячені роботи вітчизняних 
вчених: Я. А. Жаліло, Т. О. Загорна, А. П. Наливайко, П. В Осіпов,  

Т. І. Ткаченко, Л. С. Шевченко.  
Формування конкурентної стратегії та конкурентного середовища у 

будь-якій національній економіці, в тому числі і в Україні, має проходити 
через державну промислову політику. При всіх відмінностях методів 
державного регулювання конкурентоспроможності у провідних країнах 
показником є спрямованість на сприяння в розширенні, експорт, освоєння 
національними суб'єктами нових зарубіжних ринків, використання широкого 
комплексу засобів захисту національних товаровиробників на внутрішніх та 
зовнішніх ринках. 

Згідно з звітом «Про глобальну конкурентоспроможність 2015-2016» 
Україна посіла 76 місце серед 144 держав і у порівнянні з попереднім 
рейтингом 2014-2015 (84 місце) становище покращилося, але вона все ще 
залишається у другій частині рейтингу. Україна знаходиться між Гватемалою 
та Таджикистаном. Причому показник конкурентоспроможності України 
також знизився: на 0,11 з 4,14 до 4,03. Індекс конкурентоспроможності 
визначає здатність економіки зростати у довгостроковій перспективі. 
Складається з 114 показників, 2/3 яких – це результати опитування керівників 
бізнесу, 1/3 – статистична інформація [1]. 

Державна конкурентна політика є важливим стимулюючим засобом 
підвищення соціально-економічної ефективності і створення сприятливого 
клімату для стійкого інноваційного розвитку країни. Конкурентні правила 
ринкової поведінки для всіх суб'єктів господарювання сприяють 
встановленню прозорих відносин між ними і, отже, стимулюють процеси 
детінізації та дебюрократизації вітчизняної економіки. 

Проблема підвищення конкурентоспроможності в різноманітності її 
аспектів відображає практично всі сторони життя суспільства. Теорія 
конкуренції виходить з того, що конкурують не країни, а окремі виробники 
або продавці продукції. Але економічний успіх держави, тобто його 
конкурентоспроможність, безпосередньо визначається наявністю в ній 
конкурентоспроможних галузей і виробництв [2]. 

Кожна країна задля підвищення конкурентоспроможності, робить 
акцент на розвитку тих галузей, які потенціально матимуть попит на 
зовнішньому ринку. Для підвищення конкурентоспроможності окремої 
продукції на сьогодні однієї лише підтримки держави буде замало, на 
сучасному етапі необхідними є інновації безпосередньо на виробництві. За 
даними державної служби статистики питома вага підприємств, які 
займалися інноваціями у 2014 році складала 17,4% і загальна сума витрат на 
інновації складала 11,480 млрд. грн, то у 2016 р. – 16,1% і 7,695 млрд. грн. 
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відповідно Таким чином, за 2 роки фінансування скоротилось майже у 
півтори рази [3]. 

Вище наведені дані можна доповнити й іншими статистичними 
матеріалами, які також свідчать про те, що підвищення 
конкурентоспроможності України на інноваційній основі все більш 
затягується.  

Для підвищення конкурентоспроможності окремих галузей сьогодні 
реально піти шляхом підвищення якості продукції. В деяких галузях 
українські товари просто не зможуть конкурувати з іноземними через 
невідповідність їх параметрів європейському ринку. Проблема такої 
розбіжності – старі стандарти виробництва, тому попитом на європейському 
ринку користується переважно українська сировина яка, до того ж, має 
найнижчу собівартість на євроринку [4]. 

Для підвищення якості продукції необхідно запровадити сучасний 
комплекс систем управління якістю, який включає в себе: 

 1) Визначення доцільності впровадження системи управління якістю та 
сфери її поширення.  

2) Розробку організаційного механізму системи управління якістю.  
3) Доведення ідеї поліпшення якості до кожного працівника 

підприємства та впровадження системи управління якістю. 
 4) Опрацювання та впровадження заходів управління якістю. 
Тому у справі розвитку конкурентоспроможності підприємств 

промислова політика держави має бути спрямована на розв’язання наступних 
завдань: 

 - вдосконалення нормативно-правової бази розвитку конкурентного 
середовища;  

 - розвиток вимогливого попиту на продукцію і послуги шляхом 
введення прогресивних стандартів якості; 

 - стимулювання підприємств до проведення глобальної стратегії щодо 
перспектив розвитку, підвищення ефективності, конкурентоспроможності та 
розширення експорту; 

 - постійний розвиток і вдосконалення інфраструктури; 
 - проведення узгодженої структурної політики з іншими країнами щодо 

розвитку конкурентоспроможності підприємств і забезпечення рівних умов 
конкуренції.  

На шляху побудови конкурентної економіки експертами відзначається 
складність і суперечливість національного законодавства. Отже ключовим 
питанням є узгодження інноваційного, корпоративного, інвестиційного, 
податкового та соціального законодавства, а також прийняття відповідних 
підзаконних актів, які б забезпечили практичне введення в дію прогресивних 
норм цих законів.  

Таким чином, для підвищення конкурентоспроможності України на 
європейському ринку, потрібно створити сприятливі умови для вітчизняного 
виробництва, надати гідну підтримку держави для інноваційного розвитку 
підприємств. Забезпечення конкурентоспроможності української економіки 
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потребує насамперед активізації економічної діяльності. Тільки на цьому 
шляху Україна зможе на гідних засадах інтегруватися у світове 
співтовариство, забезпечити необхідний рівень економічної безпеки та 
добробуту населення. Далеко не останньою складовою 
конкурентоспроможності українських товарів на сучасному ринку є їх 
приведення до європейських вимог. 
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ЛОГІСТИЧНІ ЦЕНТРИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
В умовах жорсткої конкуренції на вітчизняному ринку з боку 

вітчизняних та закордонних виробників все більшої актуальності набуває 
потреба у пошуку та застосуванні нових засобів підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. Але на превеликий жаль керівництво 
не завжди може належним чином організувати заходи щодо підвищення 
конкурентоспроможності свого підприємства. Саме тому вітчизняним 
підприємствам необхідно впроваджувати до власної системи управління 
логістику, рівень організації і впровадження якої на підприємстві це один із 
визначальних чинників його конкурентоспроможності, оскільки логістика 
дає змогу задовольнити потреби ринку з мінімальними загальними 
витратами. 

Конкурентоспроможність підприємства - здатність підприємства 
створювати, виробляти і продавати товари та послуги, цінові й нецінові 
якості яких привабливіші, ніж в аналогічної продукції конкурентів (з 
доповіді Всесвітнього економічного форуму) конкурентоспроможність 
можна оцінювати шляхом порівняння конкурентних позицій кількох 
підприємств на певному ринку. 
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При цьому обов'язковою вимогою є порівнянність оціночних 
параметрів, а саме: 

а) технології, 
б) потенційних можливостей обладнання, 
в) рівня персоналу, 
г) системи управління, 
д) рівня інновацій, 
е) стану комунікацій, 
є) рівня маркетингової політики, 
ж) експортно-імпортних можливостей та інших параметрів. 
 Логíстика (англ. logistics від  грец. λογιστική - облік) може розглядатися 

як: 
1. Наука  про оптимальне управління матеріальними, 

інформаційними та фінансовими потоками в економічних адаптивних 
системах із синергічними зв'язками; 

2.  Галузь або функція в корпорації, завданням якої є забезпечення 
переміщення та зберігання продукції та сировини для забезпечення 
виробництва та продажу. 

У найширшому сенсі логістикою називають будь-які процеси пов'язані з  
та обробкою транспортуванням, зберіганням  будь-яких предметів. 

Термін «логістика» був вперше застосований у військових операціях і 
стосувався насамперед процесів забезпечення армійських підрозділів. 
Останніми роками, однак, термін набув широкого вжитку в бізнесі й тепер 
асоціюється саме з корпоративною лексикою. 

Матеріальний потік на своєму шляху від первинного джерела сировини 
до кінцевого споживача проходить ряд виробничих ланок. Управління 
матеріальним потоком на цьому етапі має свою специфіку і носить назву 
виробничої логістики. 

Логістичні системи, що розглядаються виробничою логістикою, носять 
назву внутрішньовиробничих логістичних систем. До них можна віднести:  

− промислове підприємство;  
− оптове підприємство, що має складські споруди;  
− вузлову вантажну станцію;  
− вузловий морський порт тощо. 
Внутрішньовиробничі логістичні системи можна розглядати на макро- і 

мікрорівнях. 
На макрорівні внутрішньовиробничі логістичні системи виступають в 

якості елементів макрологістичних систем. Вони задають ритм роботи цих 
систем, є джерелами матеріальних потоків. Можливість адаптації 
макрологістичних систем до змін навколишнього середовища в істотному 
ступені визначається здатністю вхідних у них внутрішньовиробничих 
логістичних систем швидко змінювати якісний і кількісний склад вихідного 
матеріального потоку, тобто асортимент і кількість продукції. 
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На мікрорівні внутрішньовиробничих логістичних системи є ряд 
підсистем, що у відносинах і зв'язках один з одним, утворюють певну 
цілісність, єдність. Ці підсистеми: закупівля, склади, запаси, обслуговування 
виробництва, транспорт, інформація, збут і кадри забезпечують входження 
матеріального потоку в систему, проходження всередині неї та вихід із 
системи. 

 Щодо пріоритетів управління логістичною системою, то для кожного 
підприємства вона є індивідуальною, хоча основні пріоритети залишаються. 
Для промислових підприємств пропонується наступна система пріоритетів 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Система пріоритетів в діяльності логістичної системи підприємства 

Ранг Сфера чи характеристика Значення сфери, %

1 Надійність постачання  100 

2 Якість матеріалу, що постачається  98 

3 Мінімальна вартість придбання  90 

4 Гнучкість системи  88 

5 Оптимальний рівень запасів  87 

6 Мінімальні витрати на транспорт  82 

7 Мінімальна тривалість постачання  75 

8 Забезпечення можливості зберігання матеріалу  72 

9 Швидкість обробки інформації  68 

10 Мінімальні витрати на страхування  60 

 
Отже, на сьогоднішній день логістика є сучасним науковим напрямком, 

що знаходиться на стадії формування і потребує вивчення як окрема наука 
так і як складова частина функціонування підприємства. Саме тому на 
сьогодні є актуальним її дослідження як засобу впливу на 
конкурентоспроможність підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ МАЛОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
 Законодавча база України, сформована протягом останніх років, 

дозволяє підприємцю створити (заснувати) підприємство з будь-якою 
формою власності. Створення нових підприємств у перехідний до ринку 
період, як правило, здійснюється через заснування малих організаційних 
утворень підприємницької діяльності-малих підприємств. [1] 

 Малі підприємства  спираються на підприємницьку діяльність 
невеликих фірм, малих підприємств, і які формально не входять до жодних 
об'єднань. Для малих підприємств характерні незалежний менеджмент, 
власний капітал, локальний район операцій, невеликі розміри. Він відіграє 
значну роль у забезпеченні, певною мірою забезпечує насичення ринку 
споживчими товарами та послугами, сприяє послабленню монополізму, 
розвиткові конкуренції, структурній перебудові економіки, є засобом 
досягнення особистого успіху. 

Створення власного підприємства і виконання підприємницьких 
функцій – надзвичайно складна і ризикова справа, яка вимагає великої сили 
волі, затрат енергії, цілеспрямованості тощо. Процес створення власної 
справи складається з трьох стадій: підготовчої, установчої та організаційної. 

Підготовча стадія включає наступні етапи: 
1. Прийняття рішення про підприємницьку діяльність на основі 

підприємницької ідеї. Це досить відповідальний, визначальний етап 
діяльності підприємця. Рішення формується під впливом багатьох факторів. 

2. Визначення цілей підприємницької діяльності, розробка стратегії 
розвитку підприємства. 

3. Вибір організаційно-правової форми підприємництва. Відповідно до 
законодавства можна заснувати приватне підприємство, повне, командитне 
товариство, товариство з обмеженою, додатковою відповідальністю або 
акціонерне товариство закритого чи відкритого типу. Важливо зазначити, що 
підприємницьку діяльність можна здійснювати і без набуття статусу 
юридичної особи (індивідуальна трудова діяльність). При виборі певної 
форми підприємницької діяльності треба враховувати переваги та недоліки 
кожної форми організації бізнесу. 

4. Вибір місця розташування підприємства. 
Установча стадія складається з таких етапів: 
1. Визначення складу засновників, пошук партнерів (якщо це 

необхідно). Допомогу в цій справі можуть надавати бізнес-центри (центри 
розвитку малого бізнесу), що створені в усіх великих містах України. 

2. Визначення величини статутного фонду (початкового капіталу) 
та джерел фінансування. 
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3. Розробка назви підприємства. 
4. Підготовка установчих (засновницьких) документів, а саме: 

установчого (засновницького) договору та статуту. 
5. Реєстрація підприємства у відповідних органах державної влади. 
6. Оформлення атрибутів підприємства (печатка, бланки, рахунки 

підприємства і т.п.) 
Організаційна стадія включає: 
1. Організацію управління підприємством. 
2. Формування мереж постачання ресурсів і реалізації продукції. 
3. Підбір персоналу. 
4. Організацію виробничого процесу. [2] 
 Отже, обмірковуючи етапи створення власної справи, початківцю слід 

здійснити вибір господарського поля підприємства, визначити загальні умови 
інвестування, ринкову стратегію і господарську нішу, спеціалізацію 
діяльності, технологію виробництва, оцінити попит і пропозицію на 
товарному ринку, вивчити існуючі пільги у системі оподаткування, переваги, 
обмеження, перешкоди, а також уявити, як буде здійснюватись процес 
управління підприємством. [3] 
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ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Важливість формування цінової політики на торговельних 
підприємствах в умовах ринкової економіки полягає в тому, що саме ціна є 
одним із найважливіших елементів, при правильному використанні якого, 
підприємство набуває конкурентоспроможності, стабільності.  

При формуванні цінової політики та визначенні рівня націнки 
торговельні підприємства мають враховувати чинники внутрішнього і 
зовнішнього середовища. Так, більшість торговельних підприємств, при 
розробці своєї цінової політики, орієнтуються на платоспроможний попит 
споживачів, враховують економічні ризики та рівень конкуренції на 
споживчому ринку. 
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Зазначена наукова проблема має щільний зв’язок з практичною 
діяльністю торговельних підприємств, які потребують удосконалення цінової 
політики, оскільки це відображається на економічних результатах їх 
господарської діяльності, а саме обсязі товарообігу, витратах обігу та 
показниках прибутковості. 

Дослідженням формування цінової політики на торговельних 
підприємствах займалися такі вчені, як І.Г. Бакаєва, М.Ю. Гулько, Л.В. 
Балабанова, О.А. Батраєва, І.А. Бланк, А.А. Мазаракі, О.В. Сардак, В. Г. 
Кудлай та інші. 

Цінова політика є не тільки однією з головних складових с управління 
доходами торговельного підприємства, але й найважливішим механізмом, що 
забезпечує багато пріоритетів його економічного розвитку. Розробка цінової 
політики має забезпечити умови досягнення стратегічних цілей 
торговельного підприємства і підкреслити цільові орієнтири ціноутворення, 
методи визначення базового рівня цін, умови і розмір диференціації та 
коригування. 

Розглядаючи вищесказане, можна дійти висновку, що під формуванням 
цінової політики торговельного підприємства розуміють обґрунтування 
диференційованих рівнів торговельних надбавок на реалізовані товари, 
визначення умов та розміру їх оперативного коригування залежно від змін 
ситуації на споживчому ринку та умов господарювання торговельного 
підприємства [1, с. 21]. 

Специфічними рисами цінової політики торговельних підприємств є 
торговельна надбавка. Відповідно до її рівня буде залежати кінцевий 
економічний результат торговельного підприємства. Оскільки діяльність 
торговельних підприємств спрямована на формування досить широкого 
товарного асортименту, то їх цінова політика орієнтована на визначення 
диференційованого рівня торговельної надбавки. 

Варто зазначити, що цінова політика торговельного підприємства 
характеризується такими особливостями: 

− предметом цінової політики є торговельна надбавка; 
− орієнтація на цінову політику виробника товару і ціни на товари 
аналоги на ринку; 
− лімітуючими факторами є ціна закупівлі, витрати, ціна реалізації; 
− характер цінової політики політоварний; 
− переключення на нові товари при погіршенні ринкової ситуації.  
На формування ефективної цінової політики активно впливають 

чинники внутрішнього і зовнішнього середовища, відповідно торговельні 
підприємства мають перманентно здійснювати моніторинг та їх оцінку при 
розробці управлінських рішень щодо ціноутворення. До внутрішніх чинників 
відносяться: товарний асортимент, стан ресурсного забезпечення, комплекс 
маркетингу, споживачів, постачальників, конкурентів та ін. Зовнішні 
чинники представлені: державним регулюванням цін, обсягом імпорту 
товарів, валютним курсом, сукупним попитом і пропозицією, 
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інфраструктурою споживчого ринку, інфляцією, системою оподаткування 
тощо [2, с. 223]. 

Потрібно враховувати, що при розробці цінової політики опираються на 
такі принципи: 

− Забезпечення взаємозв’язку цінової політики торговельного 
підприємства з загальною стратегією торговельного менеджменту та  

пріоритетними напрямками розвитку товарообороту; 
− врахування стану кон’юнктури споживчого ринку; 
− врахування затратоміскості реалізації товарів та її диференціації; 
− здійснення активної цінової політики на ринку;  
− забезпечення гнучкості та динамічності цінової політики  

[3, с. 100]. 
Цінова політика є не тільки однією з головних складових систем 

управління доходами торговельного підприємства, але й найважливішим 
механізмом, що забезпечує багато пріоритетів його економічного розвитку. 
Вона істотно впливає на обсяги господарської діяльності торговельного 
підприємства, формування його іміджу у покупців, рівень фінансового стану. 
Крім того, цінова політика торговельного підприємства є дієвим 
інструментом його конкуренції на споживчому ринку. 

Поза сумнівом, що оптовій та роздрібній торгівлі потрібна певна частка 
прибутку на покриття витрат щодо транспортування, зберігання, переробки, 
іноді фасовки та упаковки товарів, оформлення замовлень, торгової реклами 
та інших видів витрат обігу, а також отримання розумного доходу. Цей 
прибуток отримується за рахунок торговельної надбавки, цей елемент ціни 
товару характеризує ціну торгових послуг, пропонованих покупцю при його 
реалізації торговельним підприємствам. І лише цей елемент ціни з 
урахуванням кон’юнктури споживчого ринку, умов своєї діяльності, рівня 
ціни виробника та інших чинників торговельне підприємство формує 
самостійно [4]. 

При формуванні цінової політики торговельного підприємства часто 
використовується торговельна знижка – це певний відсоток зниження 
загальної вартості проданих товарів. Надання знижки одержувачу товару є 
своєрідною мірою заохочення за швидкий розрахунок за придбані товари. 
Надання знижки означає, що споживач може понизити вартість постачання 
при розрахунку з оптовим посередником протягом обумовленого терміну. 

Використання знижок дає споживачам значні переваги, які полягають 
наступному: 

− відсутності необхідності фінансування операцій за рахунок 
внутрішніх 

резервів; 
− зменшенні вартості одиниці товару; 
− збільшенні середнього розміру прибутку. 
Таким чином, цінова політика торговельного підприємства є важливою 

складовою економічної політики в цілому, яка підвищує рівень 
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конкурентоспроможності підприємства.  Крім того вона є складним процесом 
розробки торгівельних надбавок на торговельних підприємствах, що в 
результаті дає можливість отримати доходи для забезпечення усіх поточних 
витрат та отримання прибутків. При розробці цінової політики підприємство 
повинно враховувати такі аспекти: максимізацію прибутку; лідерство по 
показниках частки ринку або по показниках ціни-якості товару. При 
формуванні ефективної цінової політики торговельні підприємства мають 
володіти відповідним інформаційним забезпеченням, враховувати принципи 
її формування, дотримуватися чинної нормативно-правової бази з 
державного регулювання цін, здійснювати моніторинг чинників впливу 
внутрішнього і зовнішнього середовища. Забезпечення ефективності цінової 
політики залежить від правильного формування цілей ціноутворення та 
методичного інструментарію визначення остаточної ціни.  
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ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
 

Сучасний етап розвитку України характеризується значними 
економічними і політичними труднощами. Після періоду експериментів у 
перші роки незалежності в країні розпочалися спроби ринкових реформ. Ці 
ініціативи були підтримані міжнародними фінансовими організаціями, 
зокрема - Міжнародним валютним фондом (МВФ), Світовим банком (СБ), 
Міжнародним банком реконструкції і розвитку (МБРР). 

Сьогодні світова економіка перебуває у стані міжнародної економічної 
інтеграції, посилюються інтернаціональні, соціально - економічні зв'язки між 
країнами, а це призводить до створення спеціалізованих інституцій, які своєю 
діяльністю координують, направляють та коригують сферу міжнародних 
фінансових відносин, цим самим відповідаючи і за міжнародний 
економічний розвиток. 
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Досвід участі України в МВФ та інших міжнародних фінансових 
організаціях потребує об'єктивного узагальнення. Підведення проміжних 
результатів трансформації економіки відповідно до стандартних програм 
МВФ і Світового банку дозволяє, з одного боку, виправити допущені 
помилки і прорахунку а з іншого боку - скорегувати програми 
співробітництва України з урахуванням нових реалій і міжнародною досвіду. 
Все це обумовлює актуальність проведеного дослідження. Провідними 
дослідниками відносин України та міжнародних фінансово- кредитних 
установ с Рогач О.І., Боринець С.Я., Кабанов В.Г., Савлук М.І., Іончаров С., 
Пешко А., Колосова В.П., Федосов В. М. та ін. 

Пріоритетні напрями та форми співробітництва України з міжнародними 
фінансовими організаціями визначаються у відповідних стратегіях допомоги 
Україні, що затверджують ради директорів цих МФО, які є своєрідними 
програмами, які визначають структуру, обсяг і принципи діяльності в Ураїниї 
цих органцізацій. 

Форми співробітництва МФО з будь-якою країною можна умовно 
поділити на дві сфери: безпосередньо фінансове співробітництво, тобто таке, 
що передбачає виділення фінансових ресурсів МФО і тягне за собою боргові 
зобов’язання держави чи підприємств та організацій в межах держави; та 
інші (нефінансові) форми співробітництва, що включають в себе надання 
консультативної підтримки, проведення наукових досліджень, обмін 
міжнародним досвідом та інформацією.  

Незважаючи на те, що нефінансові форми співробітництва України з 
МФО досить різноманітні, залучення Україною фінансових ресурсів під 
реалізацію проектів завжди домінувало над іншими формами[1, с.155]. 

Пріоритетні напрямки співробітництва України з МФО визначаються у 
відповідних Стратегіях допомоги Україні, що затверджуються Радами 
директорів цих МФО. Ці стратегії є своєрідними середньостроковими 
програмами, які визначають структуру, обсяг та принципи діяльності в 
Україні міжнародних організацій. У роботі проведено аналіз Стратегій 
допомоги Україні, що сьогодні реалізуються МФО. 

Співпраця України з МФО розпочалася саме з проектів 
макроекономічної стабілізації економіки. МФО, що співпрацюють з 
Україною за цим напрямком, є Міжнародним валютним фондом (МВФ), 
таМіжнародним банком реконструкції і розвитку (МБРР). 

Виділення коштів під системні проекти передбачає виконання Україною 
певних умов, що закріплюються в угодах, меморандумах тощо, які є досить 
жорсткими і не завжди виправданими, тому на теперішньому етапі в 
співробітництві з МВФ перед Україною постало завдання поступово 
переносити взаємовідносини з ними у площину безкредитних стосунків.  

Пріоритетним напрямком залучення коштів МФО є фінансування 
інвестиційних проектів. У портфелі проектів МФО найбільшу питому вагу 
мають саме інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток різних галузей 
економіки України. На відміну від системних проектів, інвестиційні проекти 
передбачають спільне фінансування проекту з боку української сторони.  
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Основними напрямками, на які виділяються кошти МБРР в Україні, є 
енергетика, інфраструктура та соціальна сфера, а основними напрямками 
вкладення ресурсів ЄБРР в економіку України до цього часу були 
енергетичний, агропромисловий, фінансовий та транспортний сектори. На 
відміну від МБРР, ЄБРР переважно фінансує приватні установи[2].  

Ефективність залучення коштів від МФО є досить високою порівняно з 
іншими можливими джерелами фінансування. Ефективність погашення 
позики тісно пов’язана з ефективністю її використання, адже якщо проект 
впроваджується відповідно до графіка, кошти вибираються швидко, тоді 
доводиться сплачувати меншу суму грошей як комісійні за невикористану 
частину позики. 

Пріоритетним завданням для України на сучасному етапі розвитку є 
підвищення її статусу як суб’єкта міжнародних фінансових відносин, що 
сприятиме зростанню інвестиційної привабливості держави, пожвавленню 
євроінтеграційних процесів. Від характеру взаємодії з МФО, а також з 
приватними кредиторами залежить ставлення до України у світі, можливості 
реальної інтеграції у світову спільноту і специфіка співпраці з окремими 
державами світу.  

Відносини між МФО та Україною, а також багатьма іншими країнами 
перехідної економіки чи тими, що нещодавно отримали статус країни з 
ринковою економікою, можуть бути визначені як нерівноправні, що є 
результатом недостатньо високого рівня розвитку економіки цих країн, їх 
слабкої позиції у світі. Це дозволяє нав’язувати їм такі форми 
співробітництва, які не завжди збігаються з національними інтересами.  

Для підвищення статусу України як суб’єкта міжнародних відносин 
необхідною є адаптація законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу;  активна участь України у щорічних консультаціях з 
питань макроекономічної політики, у формуванні нових завдань, напрямків 
діяльності МФО та вдосконаленні процедур і принципів їх роботи; 
розширення представництва України в МФО; використання досвіду МФО 
щодо проведення економічних реформ; зосередження ресурсів фінансової 
допомоги МФО для підтримки стратегічно важливих з погляду економічного 
розвитку загальнодержавних та галузевих програм, якими на сьогодні є 
проведення податкової та земельної реформ, реформи житлово-комунального 
господарства,  енергозбереження, зміцнення фінансових основ місцевого 
самоврядування. 

З метою вдосконалення практики реалізації інвестиційних проектів, що 
фінансуються за рахунок коштів МФО, необхідно: спростити процедури 
погодження інвестиційних проектів в органах державної влади; відмовитися 
від подвійного і неузгодженого характеру звітності щодо ходу реалізації 
проектів; створити систему підготовки фахівців груп управління проектами 
та представників органів виконавчої влади, що задіяні в їх реалізації; 
налагодити інформування підприємств та організацій, які можуть бути 
потенційними учасниками проектів, щодо процедур отримання фінансування 
від МФО; створити та впровадити автоматизовану інформаційну систему для 
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забезпечення супроводження проектів МФО та контролю за їх виконанням, 
оцінки ефективності позичкових коштів; удосконалити порядок надання 
гарантій під інвестиційні проекти, зокрема, визначити порядок надання 
гарантій фінансово неспроможним підприємствам державної та комунальної 
форм власності; забезпечити комплексне використання різних видів 
технічної допомоги при підготовці інвестиційних проектів[3, с. 46]. 

 У процесі розвитку співробітництва України з МФО обов’язково мають 
бути враховані питання економічної та фінансової безпеки. Важливим 
елементом економічної безпеки держави є показник її зовнішнього боргу. 

Можливим напрямком подальшої розбудови відносин України з МФО є 
перехід від безпосереднього отримання фінансових ресурсів під реалізацію 
системних проектів до отримання консультативної підтримки, що можливо 
лише за умов відчутного економічного зростання в державі і успішного 
здійснення ринкових реформ.  

Надзвичайно важливими для України залишаються кредити МФО на 
реалізацію інвестиційних проектів. Але через недоліки організаційного та 
інституційного характеру не вдалося повністю використати можливості 
такого кредитування. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ В ОЦІНЦІ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА 

 
Функціонування у середовищі постійних ринкових коливань обумовлює 

необхідність пошуку нових ресурсів для забезпечення стабільного розвитку 
підприємства, отримання конкурентних переваг на ринку, досягнення 
поставлених стратегічних цілей. Для інвестора аналіз оцінки об'єкта 
інвестування містить два основоположні підходи. При аналізі показників, що 
характеризують стан окремого підприємства, можна використовувати або 
дані розвитку галузі, в якій воно функціонує, його фінансові показники, 
ефективність менеджменту та інші, або оцінювати положення підприємства 
на фондовому ринку, біржовий курс його цінних паперів. В умовах 
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глобалізації метою сучасного фінансового менеджменту для багатьох 
підприємств є максимізація їх ринкової вартості і на цих засадах 
максимізація добробуту їх власників та інвесторів. Тому теоретико-
методологічні питання оцінки ринкової вартості підприємства становлять 
значний науковий і практичний інтерес. 

Аспекти оцінювання вартості підприємства були у колі дослідницьких 
зацікавлень таких українських учених, як П. Круш, О. Кузьмін, О. Мендрул, 
Я. Маркус, Т. Момот, В. Панков, С. Поліщук та ін. Незважаючи на 
досягнення зарубіжних і вітчизняних учених, актуальними залишаються 
подальші дослідження підходів і технологій оцінювання вартості 
підприємства. 

Ринкова вартість підприємства (бізнесу) – це вартість майнового 
комплексу, здатного приносити прибуток його власнику, або вартість 
стовідсоткових корпоративних прав. Регулювання оцінної діяльності в 
Україні здійснюється згідно із ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оцінну діяльність в Україні». Обґрунтованість і достовірність 
оцінки багато в чому залежить від того, наскільки правильно визначені 
завдання і мета оцінки, що в свою чергу дозволяє обрати необхідний 
методичний інструментарій для розрахунків [2, c.99]. 

У теорії та практиці існує класифікація підходів до оцінки бізнесу за 
використовуваними початковими даними: 

− ринковий (порівняльний) підхід;  
− прибутковий (дохідний) підхід;  
− підхід на основі активів (майновий або витратний) [3, c.4].  
Ринковий підхід (market appoach) – загальний спосіб визначення вартості 

підприємства і/або його власного капіталу, в рамках якого використовується 
один або більше методів, що засновані на порівнянні даного підприємства з 
аналогічними вже проданими капіталовкладеннями. У рамках ринкового 
підходу найуживанішими методами вважаються: 1) метод компанії-аналога 
(метод ринку капіталу); 2) метод угод (метод продажів); 3) метод галузевих 
коефіцієнтів (метод галузевих співвідношень). Метод ринку капіталу 
зазвичай використовується для оцінки міноритарного (неконтрольного) 
пакета акцій для підприємств, що планують функціонувати і надалі. Даний 
метод реалізується у кілька етапів: 1) обрання компанії-аналога; 2) 
фінансовий аналіз і зіставлення; 3) розрахунок мультиплікаторів; 4) 
розрахунок кінцевої вартості і внесення коригувань. Для оцінки 
контрольного або 100 % пакета акцій використовують метод угод або 
продажів, інформаційною базою для якого є реальні ціни купівлі-продажу 
компаній. Технологія застосування двох наведених методів збігається. 
Відмінність полягає у тому, що при оцінюванні за методом ринку капіталів у 
якості початкової інформації виступає ціна за одну акцію, а при оцінюванні 
за методом угод – ціна контрольного пакета (або ціна всього підприємства). 
Метод галузевих коефіцієнтів ґрунтується на використанні галузевих 
співвідношень між ціною і певними фінансовими параметрами підприємств. 
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Дані коефіцієнти розраховуються під час статистичного дослідження 
продажів підприємств галузі, але не менше ніж половина всіх підприємств 
галузі, зіставних за розміром з оцінюваним[1, c.151].  

Прибутковий підхід (income approach) – загальний спосіб визначення 
вартості підприємства і/або його власного капіталу, в рамках якого 
використовується один або більше методів, заснованих на перерахунку 
очікуваних доходів. У рамках даного підходу відокремлюють такі основні 
методи: 1) метод капіталізації доходів; 2) метод дисконтування грошових 
потоків. Розрахунок ринкової вартості методом прямої капіталізації 
передбачає такий порядок дій: 1) розрахунок показника грошового потоку 
CF, що генерується бізнесом у найхарактерніший рік із позиції 
довгострокової перспективи функціонування бізнесу; 2) розрахунок ставки 
капіталізації R з урахуванням ризиків, характерних для бізнесу й очікуваної 
тенденції зміни грошового потоку у майбутньому; 3) розрахунок вартості 
бізнесу V за формулою капіталізації V = CF / R; 4) введення підсумкових 
коригувань [5, c.137].  

Метод дисконтування грошових потоків передбачає такий порядок дій: 
1) вибір тривалості прогнозного періода; 2) складання детального прогнозу 
грошових потоків протягом прогнозного періоду; 3) розрахунок ставки 
дисконтування; 4) розрахунок термінальної вартості (реверсії) – майбутньої 
вартості бізнесу на кінець прогнозного періоду; 5) розрахунок вартості 
бізнесу шляхом підсумовування дисконтованих до дати оцінки грошових 
потоків прогнозного періоду і дисконтованої термінальної вартості; 6) 
введення підсумкових коригувань [4, c.10].  

Підхід на основі активів (asset based approach) – загальний спосіб 
визначення вартості підприємства і/або його власного капіталу, в рамках 
якого використовується один або більше методів, заснованих безпосередньо 
на обчисленні вартості активів підприємства за вирахуванням зобов'язань. У 
рамках цього підходу розрізняють такі основні методи: 1) метод чистих 
активів; 2) метод ліквідаційної вартості. Розрахунок методом вартості чистих 
активів включає декілька етапів: 1) оцінка активів і зобов'язань компанії по 
даних бухгалтерської звітності, які є останніми на момент оцінки; 2) 
урахування інфляційної компоненти і коригування у зв'язку з цим грошових 
характеристик окремих статей активів; 3) визначення поточної вартості 
вимог; 4) оцінка чистої вартості активів як різниці між переоціненими 
активами і зобов'язаннями [6, c.23]. Даний метод зазвичай використовується 
коли інвестор має намір закрити підприємство або суттєво зменшити об'єм 
випуску. У випадку, коли підприємство знаходиться у стані банкрутства або 
якщо вартість компанії під час ліквідації буде вище, ніж при подальшій 
діяльності, використовують метод ліквідаційної вартості. Розрахунки 
проводять шляхом вирахування із скоригованої вартості всіх активів балансу 
суми поточних витрат, пов'язанних із ліквідацією, а також величини всіх 
зобов'язань.  

Підводячи висновок, слід зазначити, що оцінка вартості підприємства 
повинна, перш за все, починатися з обґрунтування цілей її проведення, 
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обрання підходу і методу для розрахунку необхідного виду вартості. Для 
більш об'єктивної оцінки слід використовувати декілька підходів і методів, 
проводячи їх подальше зіставлення для отриманні інтегральної оцінки. Слід 
також звернути увагу на вигоди і витрати, пов'язані з пошуком інформації 
для розрахунків, оперативність і трудовитрати для проведення оцінних 
процедур. Найчастіше для оцінки вартості бізнесу на Україні 
використовується дохідний підхід, але іноді буває вигідніше застосувати 
майновий чи порівняльний підхід, або всі підходи разом. Наприклад, кожен із 
перелічених підходів може застосовуватись для перевірки вартості бізнесу, 
яку було проведено іншим способом, тому що оцінка бізнесу потребує 
комплексного підходу, який дозволить урахувати вплив таких факторів, як 
ризик, можливість економічного зростання підприємства, інфляцію та 
потенціал економічної стійкості підприємства. 
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  РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ 

ПІДВИЩЕННЯ 
 

 Отримання прибутку є метою діяльності будь-якого підприємства. Він 
відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки забезпечує розвиток 
підприємства в цілому.  Але найбільш точним і визначальним показником 
оцінки функціонування фірми є рентабельність.   
 У сучасних умовах господарювання в Україні існує тенденція до 
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зниження рівня рентабельності підприємств. Саме тому  для керівників 
організації будь-яких галузей народного господарства найважливіше місце 
займає максимізація рентабельності.  

Поняттю рентабельності присвячено чимало праць таких відомих 
вчених-економістів, як: Тітов М.В., Чернова М. В.,  Мец В.О.,  
Павловська О. В., Короткевич О. В., Попович П. Я., Мазаракі А. А.,  
Іващенко В. І., Савчук В. П та інших.   
  Рентабельність – це найважливіший вартісний показник ефективності 
виробництва, що характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання 
капіталу у процесі виробництва. Рентабельність хоча і пов’язана з 
прибутком, проте ці поняття не можна ототожнювати.  
   Рентабельність – це відносний показник, тобто рівень прибутковості, 
що вимірюється у відсотках [1, с. 41-42].  
  Показник рентабельності відображає співвідношення прибутку 
підприємства і факторів, які є передумовами його виникнення. Бухгалтерська 
звітність дозволяє розрахувати велику кількість показників рентабельності, 
тому їх необхідно систематизувати в аналітичні групи з метою 
впорядковування і забезпечення оптимальності при виконанні аналітичних 
процедур [2, с. 67].  
  Систему показників рентабельності складають такі групи:  
   - показники, що базуються на витратному підході (характеризують 
окупність витрат підприємства та інвестиційних проектів);  
   - показники, які характеризують прибутковість продажу 
(характеризують ефективність комерційної діяльності та відображають суму 
прибутку, яку отримує підприємство з кожної гривні продажу);  
   - показники, пов’язані з ресурсним підходом (використовуються для 
визначення прибутковості ресурсів або капіталу підприємства) [4, с. 29].   
  Отже, показники рентабельності – це відносні характеристики 
фінансових результатів підприємства і ефективності його діяльності. Вони 
описують прибутковість підприємства з різних сторін і групуються за 
інтересами учасників економічного процесу та ринкового обміну.   
  Для підвищення рентабельності підприємства потрібно збільшувати 
прибуток; цього можна досягти наступними методами: 

- збільшувати обсяги виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг; 
- зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) продукції, тобто 

знижувати її собівартість; 
- з максимальною вигодою використовувати потенціал, що є в 

розпорядженні підприємства; 
- намагатися якнайкраще вкладати одержаний раніше прибуток з метою 

досягнення оптимального ефекту [3, с. 58].  
  Також можна виділити такі шляхи підвищення рентабельності 
підприємства: 

- покращувати систему маркетингу. Для підприємства реклама є 
вагомим засобом, за допомогою якого підприємство зможе підвищити попит 
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на свою продукцію, що призведе до збільшення обсягів продажу, прибутку та 
рентабельності; 

- виробляти продукцію, що користується попитом, при цьому 
підприємству потрібно згрупувати свою продукції за ознакою рентабельності 
та зосередити свою увагу на тій продукції, яка є високорентабельною. Також 
потрібно покращувати продукцію з середнім рівнем рентабельності, а 
низькорентабельну продукцію зняти з виробництва; 

- усувати канали втрати прибутку (виплата різних штрафів, пені, 
неустойок); 

- підвищувати оптові або інші відпускні ціни на продукцію, але так, щоб 
ці ціни відповідали якості продукції [1, с. 43].  
  Одним з сучасних напрямів підвищення рентабельності є використання 
методу «витрати – випуск». За цим методом загальний результат роботи 
підприємства визначається шляхом підсумовування експлуатаційного, 
фінансового та надзвичайного результатів. По кожному з видів діяльності 
проводиться порівняння витрат з випуском продукції (реалізацією), доходами 
і визначається кінцевий результат [3, с. 59]. Це надає можливість аналізувати 
кожний фактор впливу, визначити «вузьке» місце та обрати напрями 
покращення діяльності і підвищення рентабельності.  
  Серед видів економічної діяльності найвищий рівень рентабельності 
мають підприємства, що займаються фінансовою діяльністю (73,0%), а також 
підприємства торгівлі, з ремонту автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку (19,6%), в тому числі підприємства торгівлі 
автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування (26,8%) [2, с. 64]. 

  Отже, рентабельність є одним із найважливіших критеріїв ефективної 
діяльності будь-якого підприємства. Рентабельність є результативним, 
якісним показником діяльності підприємства, підвищення якого є головною 
метою. 

Звичайно, кожне підприємство ставить за мету підвищення показників 
рентабельності. А для цього необхідно підвищувати якість продукції, що 
виробляється, зменшити транспортні витрати, налагодити систему збуту, 
підвищити продуктивність праці,  зменшувати собівартість і втрати трудових 
і матеріальних ресурсів, продуктивніше використовувати обладнання та ін.  
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
 

 Найбільш інтенсивно інтеграційні процеси розвивались у другій 
половині XX століття. Вони набули різних організаційних форм, серед яких 
найбільш розповсюдженими на мікрорівні вважаються: 

- спільне проведення проектно-конструкторських робіт; 
- спільне будівництво господарських об'єктів; 
- створення спільних підприємств; 
- спеціалізація і кооперація виробництва; 
- формування міжнародних науково-виробничих, господарських і 

економічних організацій [1]. 
Сьогодні інтеграційні  процеси  мають здебільшого регіональний 

характер. Вони реалізуються шляхом формування міжнародних регіональних   
інтеграційних угруповань їх розрізняють за глибиною процесів, що 
відбуваються. В економічній літературі частіше виділяють шість основних 
етапів розвитку інтеграційних об'єднань: 

- преференційні торгові угоди (території країн, де застосовуються 
пільгове оподаткування, митне регулювання, кредитування); 

- зона вільної торгівлі - ЗВТ (скасування митних бар'єрів у межах 
об'єднання); 

- митний союз (ЕАВТ, ЛАСТ, вільне переміщення товарів і послуг 
усередині угруповання, єдиний митний режим відносно третіх країн); 

- спільний ринок (зниження бар'єрів між країнами не тільки у взаємній 
торгівлі, але й для переміщення робочої сили і капіталу); 

- економічний союз (передбачає проведення єдиної економічної 
політики, функціонування єдиної валюти, створення єдиного емісійного 
центру - банку); 

- політичний союз (гармонізація внутрішньої та зовнішньої політики 
країн-учасниць, в тому числі військової). 

Сьогодні в світі існує близько 20 міжнародних інтеграційних 
угруповань. 

Деякі з інтеграційних угруповань нараховують десятки країн. На їхню 
частку припадає майже 2/3 ВВП планети і основна частина міжнародної 
торгівлі [2]. 

 Європейський Союз (ЄЄ) - Австрія, Велика Британія, Франція, Іспанія, 
Італія, Португалія, Фінляндія, Швеція, Данія, Бельгія, Люксембург, 
Нідерланди, Греція, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чеська Республіка, 
Словаччина, Угорщина, Словенія, Німеччина, Ірландія, Кіпр, Мальта. 

Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА) - США, 
Канада, Мексика. 
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Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) - Ісландія, Норвегія, 
Швейцарія. Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) - 
Австралія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, Нова Зеландія, Філіппіни, Тайвань, 
Гонконг, Японія, Південна Корея, Китай, Канада, США, Мексика, Чилі, 
В'єтнам. 

Південноамериканський спільний ринок (МЕРКОСУР) - Бразилія, 
Аргентина, Парагвай, Уругвай. Південноафриканський комітет розвитку 
(САДК) - Ангола, Ботсвана, Лесото, Малаві, Мозамбік, Маврикій, Намібія, 
Зімбабве. 

Південноазіатська асоціація регіонального співробітництва - Індія, 
Пакистан, Шрі-Ланка, Непал. Андський пакт - Венесуела, Еквадор, Перу, 
Болівія, Колумбія [3]. 

Аналіз регіональних інтеграційних об'єднань дає підстави зробити 
висновок, що на перший план виходить концепція географічної близькості. 
Зокрема, це стосується Європейської асоціації вільної торгівлі, 
Європейського Союзу, Північноамериканської асоціації вільної торгівлі, 
Латиноамериканської асоціації інтеграції. Територіальна близькість країн-
учасниць регіональних інтеграційних об'єднань передбачає наявність таких 
стимулюючих факторів до інтеграції: 

- близькість території передбачає зменшення витрат на транспортне 
обслуговування; 

- схожість смаків полегшує формування розподільчих каналів; 
- спільна історія, близькість культур формує їх спільні інтереси. 
Практика міжнародних економічних відносин кінця XX - початку XXI 

століть засвідчила, що на зміну панівній ідеології самодостатнього 
регіоналізму приходять ідеї відкритого регіоналізму. Конкретним прикладом 
його реалізації є діяльність АТЕС, яке включає в себе ряд субрегіональних 
економічних об'єднань, таких як АСЕАН, НАФТА, Південно-
Тихоокеанський форум. Теорія відкритого регіоналізму розглядає 
регіональну інтеграцію як складову, етап у розвитку загальносвітових 
глобалізаційних процесів [4]. 

 У розвинутих країнах інтеграційні процеси отримали найбільший 
розвиток у Західній Європі (Європейський союз) і в Північній Америці 
(нафта). За останні роки відбулись позитивні зміни щодо посилення 
економічних інтеграційних процесів між Україною та Європейським 
Союзом, який виступає найбільшим надавачем двосторонньої підтримки 
Україні. Сфера співробітництва між ЄС та Україною дуже різноманітна: 
наука і технологія, вища освіта, промисловість, сільське господарство, 
енергетика, транспорт, телекомунікації тощо. У червні 1994 року між ЄС та 
Україною підписана Угода про Партнерство і Співробітництво, яка набрала 
чинності з березня 1998 року. Мета цієї Угоди - сприяння розвитку 
політичних, торгових, економічних та культурних відносин. Заходи, що 
здійснюються у сфері інституційної реформи і розвитку, зосереджуються на 
адаптації інституційної структури, яка сприяє розвитку суспільства на базі 
демократичних принципів та ринкової економіки. 
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Суть таких заходів полягає в наступному: 
сприяння адаптації українського законодавства до вимог світового 

ринку; 
забезпечення підтримки процесу реформ шляхом підготовки державних 

службовців на центральному і місцевому рівнях; сприяння розробці всебічної 
політики зайнятості і вирішенню питань безпеки праці, а також 
перепідготовки та перекваліфікації працівників; забезпечення підтримки в 
посиленні соціального захисту населення; сприяння розвитку системи 
кваліфікаційного навчання менеджменту для підтримки підприємництва в 
Україні. Угодою про Партнерство і Співробітництво передбачена допомога 
Співтовариства у справі поступового зближення валютної політики України з 
політикою Європейської валютної системи. Інтеграція у світові валютні 
системи має стати для України стратегічно важливим напрямом, оскільки для 
економічних та соціальних зрушень непотрібні доступ до Міжнародного 
капіталу та валютна стабільність. 

   Отже, внаслідок дослідження було визначено, що економічна 
інтеграція являє собою об'єктивний процес розвитку стійких економічних 
зв'язків і поділу праці національних господарств, що близькі за економічним 
рівнем. Європейський Союз надає гранти, економічну, технічну та фінансову 
допомогу у формі позик для підтримки платіжного балансу, а також виступає 
найбільшим інвестором в Україні. 
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ЕКОНОМІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

 
Втручання владних структур у ринкові механізми здійснюється через 

використання певного набору методів державного регулювання економіки. 
Під методами державного регулювання економіки слід розуміти способи 

впливу держави на суб'єктів ринкової економіки з метою забезпечення 
сприятливих умов їх ефективного функціонування відповідно до прийнятої 
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економічної політики держави. Тож для чого потрібні економічні та 
адміністративні методи державного регулювання економіки в Україні? І яким  
чином вони впливають на розвиток економіки? 

 З усього арсеналу методів основну увагу приділяють класифікації 
останніх за формами впливу на суб'єктів ринку (прямі, опосередковані) та 
способом реалізації (правові, адміністративні, економічні). У сукупності 
способів державного регулювання можливе поєднання різних методів, 
здатних чинити той чи інший вплив на національну економіку. При цьому 
домінування адміністративних методів може свідчити як про характер самої 
системи (неринкова економіка), так і про характеристики системи вже в 
межах ринкової економіки (трансформаційні перетворення в умовах 
перехідної економіки, формування ринкових інституцій, створення 
багатоукладної економіки тощо). 

Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих 
на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та 
загальноорганізаційних принципів управління. 

Характерними особливостями  адміністративних методів державного 
управління є такі: 

1) прямий вплив на керований об'єкт шляхом установлення його 
повноважень (прав і обов'язків); 

2) односторонній вибір суб'єктом управління найближчої та кінцевої 
мети, завдань управлінського процесу, порядку, термінів його виконання 
об'єктом, ресурсного забезпечення, умов виконання завдань на кожному 
конкретному етапі; 

3) юридична обов'язковість актів управління (указів, постанов, рішень, 
розпоряджень, наказів і резолюцій), невиконання яких розглядається як 
порушення обов'язків та може спричинити не тільки адміністративну чи 
дисциплінарну відповідальність, але навіть кримінальну. 

В основі класифікації адміністративних методів державного управління 
лежить їх групування за окремими ознаками. Найбільш  значимою для них є 
систематизація, побудована на врахуванні специфіки засобів (форм) 
організаційного впливу. До них можна віднести: повноваження, 
відповідальність, дисциплінарні вимоги, норми, регламенти, накази, 
розпорядження тощо. Систематизуючи ці засоби впливу за роллю в процесі 
управління, виділяють три основні групи адміністративних (організаційно-
розпорядчих) методів управління: регламентаційні, розпорядчі, нормативні. 

Економічні методи управління виникли і розвиваються в процесі 
підприємницької діяльності людини на основі виробничих відносин, які 
проявляються як об'єктивні економічні закони та певні економічні інтереси. 
Тому сучасному управлінцю необхідно знати й вміло використовувати 
закономірності ринкової економіки, враховувати їх та не намагалися 
керувати економікою командно-адміністративними методами. 

Економічні методи державного управління покликані поєднати інтереси 
більшості суспільства, підприємницької структури та особисті інтереси 
працівника; забезпечувати точне врахування інтересів більшості з метою їх 
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оптимального поєднання для збільшення обсягів продукції і поліпшення її 
якості, росту прибутку та заробітної плати, підвищення ефективності 
виробництва. Свідоме використання в процесі управління об'єктивних 
економічних  ринкових  законів і економічних інтересів шляхом оцінки 
якості праці за кінцевими результатами, матеріального стимулювання 
виробництва на всіх рівнях народного господарства і є економічними 
методами державного управління.  

Таким чином, економічні методи державного управління - це система 
прийомів і засобів прямої дії на суб'єкти підприємницької діяльності шляхом 
запровадження фінансово-економічних законів і грошово-кредитних 
відносин з метою створення оптимальних умов, які забезпечують досягнення 
високих економічних результатів. 

До економічних методів державного управління можна віднести такі: 
індикативне планування, державне регулювання, грошово-кредитна та 
фінансова політика, конкурентна політика, вплив на ринкове ціноутворення, 
податкова політика, економічне стимулювання. 

Отже, внаслідок міні-дослідження було визначено основні особливості 
економічних та адміністративних методів  державного регулювання 
економіки. Для України є важливою рисою наявність таких  методів 
державного регулювання економіки, які стимулюють загальноорганізаційні  
принципи управління та засоби прямої дії на суб'єкти підприємницької 
діяльності. 
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Інноваційна діяльність, у порівнянні з іншими напрямками 

підприємницької діяльності, найбільше пов’язана із ризиками. Тому, 
першочерговим завданням будь-якого інноваційно-активного підприємства є 
управління ризиками. Ризик в інноваційному підприємництві можна 
тлумачити як ймовірність втрат, що виникають при фінансуванні 
виробництва нових товарів та послуг, при розробці нової техніки і технології, 
яка, можливо, не знайде очікуваного попиту на ринку, а також при вкладенні 
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коштів у розробку управлінських інновацій, які не принесуть бажаного 
ефекту.  

Щоб ефективно працювати в умовах ринкових відносин, потрібно 
налаштовуватися на впровадження технічних нововведень і на сміливі, 
нетривіальні дії, що у свою чергу підсилює ризик. Звідси слідує, що потрібно 
не уникати ризик, а вміти оцінювати його ступінь і керувати ним. Управління 
ризиком визначає шляхи і можливості забезпечення стійкості підприємства, 
його здатність протистояти несприятливим ситуаціям. Обов’язковими 
умовами постійного підвищення ефективності виробництва, пов’язаними з 
незначним ризиком, є впровадження інновацій на часткову модернізацію 
обладнання та технології виробництва, оновлення продукції, що 
випускається, зниження витрат виробництва, і підвищення матеріальної 
зацікавленості членів колективу у результатах праці. 

Більш ризикованим є впровадження принципово нових досягнень науки 
і техніки, які змінюють технічну базу виробництва і організацію управління, 
до числа яких відносяться не тільки фундаментальні розробки в області 
техніки і технології, а й нові організаційно-економічні рішення. 

Ризик в інноваційній діяльності виникає в результаті існування 
невизначеності зовнішніх умов і внутрішньої реалізації процесів діяльності 
підприємства. Безпосередні причини виникнення ризику, що викликані 
невизначеністю, утворюють фактори ризику, які повинні виступати в якості 
основних об’єктів аналізу та управління ризиками інноваційної діяльності.  

Управління ризиками інноваційної діяльності містить сукупність 
практичних заходів, які формуються на основі методів, принципів та 
інструментарію прийняття управлінських рішень із урахуванням заздалегідь 
сформульованих критеріїв ефективності, що дозволяє знизити невизначеність 
результатів інноваційної діяльності і, як наслідок, підвищити ефективність 
реалізації інноваційних проектів та зменшити ціну досягнення цілей 
інноваційного розвитку [3, с. 113].  

Організація управління ризиками інноваційної діяльності включає 
інформаційне і методичне забезпечення, систему розподілу прав, обов’язків, 
повноважень і відповідальності для забезпечення ефективного управління 
ризиками.  

До основних методів управління ризиками інноваційної діяльності, що 
застосовуються в господарській практиці підприємств, відносять: 
локалізацію, диверсифікацію, компенсацію, страхування.  

Методи локалізації ризику використовують у тих випадках, коли 
вдається досить чітко і конкретно виокремити, ідентифікувати джерела 
ризику. Виділивши економічно найбільш небезпечний етап діяльності, можна 
зробити його контрольованим і, таким чином, знизити рівень кінцевого 
ризику підприємства. Подібні методи застосовуються багатьма великими 
промисловими підприємствами при впровадженні інноваційних проектів, 
освоєнні нових видів продукції, комерційний успіх яких викликає великі 
сумніви [4, c. 105]. Як правило, це такі види продукції, для освоєння яких 
потрібне застосування інтенсивних науково-дослідних та дослідно-
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конструкторських робіт або використання новітніх наукових досягнень, ще 
не апробованих промисловістю.  

Метод диверсифікації полягає у розподілі загального ризику шляхом 
об’єднання з іншими учасниками, зацікавленими в успіху спільної справи. 
Інноваційне підприємство може диверсифікувати ринки збуту, закупівель 
сировини і матеріалів. Диверсифікація ринку збуту означає вихід на різні 
сегменти ринку, що, в разі зниження попиту на одному з них, не зробить 
істотного впливу на загальну виручку підприємства. При цьому бажано 
прагнути до рівномірного розподілу часток кожного контрагента в 
загальному обсязі випуску, щоб відмова кількох із них не зірвала виробничо-
збутову програму в цілому. Диверсифікація закупівель сировини і матеріалів 
припускає наявність декількох укладених контрактів на поставку одного і 
того ж виду сировини або матеріалів, що дозволить, наприклад, навіть у разі 
невчасного постачання матеріалів одним із них, забезпечити безперебійну 
роботу підприємства. Керівництво підприємства, використовуючи ці методи 
з метою підтримки своєї економічної стійкості, має систематично 
контролювати такі показники: кількість партнерів та їх частку в загальному 
обсязі закупівель, кількість поставок даного підприємства; стимулюючи 
постійне розширення кола партнерів і рівномірність розподілу обсягів 
матеріальних потоків між ними і підприємством. 

Методи компенсації ризику передбачають створення механізмів 
попередження небезпеки. До них відносяться стратегічне планування, 
прогнозування зовнішньої економічної обстановки, моніторинг соціально-
економічного та нормативно-правового середовища. Найбільш ефективним 
методом цього типу вважається використання в діяльності підприємства 
стратегічного планування, що дозволяє передбачити появу «вузьких місць» у 
виробничому циклі, попередити ослаблення позицій підприємства в своєму 
секторі ринку, заздалегідь ідентифікувати специфічний профіль факторів 
ризику даного підприємства, а отже, розробити комплекс компенсуючих 
заходів.  

Метод страхування ризику полягає у створенні спеціального страхового 
фонду і його використання (розподіл і перерозподіл) для того, щоб подолати 
та відшкодувати різного роду втрати, які можуть бути викликані 
несприятливими подіями (страховими випадками), шляхом виплати 
страхового відшкодування і страхових сум. За допомогою страхування, 
інноваційне підприємство може мінімізувати практично всі майнові, а також 
багато політичних, кредитних, комерційних та виробничих ризиків. 
Страхуванню, як правило, не підлягають ризики, пов’язані з 
недобросовісністю партнерів (затримка платежів, несплата продукції). 

Для того, щоб обрати конкретний шлях мінімізації ризику інноваційної 
діяльності, керівник повинен використовувати свій досвід та можливості 
інноваційного підприємства. Для досягнення більш ефективного результату 
необхідно використовувати не лише один, а сукупність методів мінімізації 
ризиків на всіх стадіях здійснення інноваційного проекту. Для того, щоб 
обрати оптимальну сукупність методів управління ризиками в рамках 
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конкретного підприємства, необхідно оцінити сукупність цілого ряду 
чинників: складність інноваційного проекту; наявність у підприємства 
власних вільних коштів; вартість активів фірми у зіставленні із вартістю 
фінансових інструментів на ринку; вартість послуг страхування, страхового 
капіталу; ймовірність, розмір і специфіку ризику; передбачуваність ризику; 
етап реалізації проекту; якості і можливості учасників [5, с. 194].  

Отже, цільовою функцією управління ризиками інноваційної діяльності 
підприємства є розробка та реалізація управлінських рішень, спрямованих на 
запобігання або ефективне вирішення виникаючих в процесі інноваційної 
діяльності ризикових ситуацій. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ 

ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні вимагає нових 

підходів до управління економікою на різних рівнях, зокрема на рівні 
окремих підприємств. Ефективна діяльність суб’єктів господарювання 
залежить від вмілого формування і використання оборотних активів. Якість 
управляння оборотними активами впливає на безперервність процесу 
виробництва та реалізації продукції, ліквідність підприємства та його 
платоспроможність саме тому, одним з основних завдань забезпечення 
фінансової стійкості підприємств є суттєве вдосконалення управління 
оборотними активами. Від ефективних результатів діяльності, використання 
та формування оборотних активів підприємства залежить розвиток не лише 
підприємств, але й країни в -  цілому. 
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 Дослідженням питання управління оборотними активами у своїх працях 
займались такі вітчизняні вчені - економісти: М. Білик, І. Бланк, О. 
Бондаренко,  Г. Брушко, Г Ляшенко, В. Чобіток, О.Терещенко, І. Сікора та 
інші. Проте система управління оборотними активами підприємства все ще 
потребує подальших досліджень, спрямованих на удосконалення та 
визначення   її   функцій  з  позиції  адаптації   до  сучасного  етапу  розвитку  
економіки України. 
 Управління оборотними активами - це складний процес, що 
визначається такими завданнями, як:  
 - збільшення обігу оборотних активів;  
 - формування достатнього обсягу оборотного капіталу, що 
застосовується в операційному процесі;  
 - поліпшення ефективності структури оборотних активів;  
 - збільшення ліквідності, конкурентоспроможності та 
платоспроможності підприємства.  
 Управляючи оборотними активами необхідно усвідомлювати сукупність 
цілеспрямовано-організованих взаємодій між об’єктом (елементами 
оборотних активів і джерелами їх фінансування та економічними 
відносинами в процесі їх формування та використання в межах даної 
економічної системи та у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем) та 
суб’єктом управління (органами управління підприємства, які причетні до 
прийняття управлінських рішень щодо ефективного функціонування 
оборотних активів і капіталу) шляхом реалізації функцій управління із 
застосуванням комплексу методів, засобів і фінансово-економічних 
інструментів дослідження і трансформації взаємопов’язаних процесів 
формування та використання оборотних активів і джерел їх фінансування за 
обсягом, складом, структурою з урахуванням дії на них чисельних факторів 
внутрішнього  і зовнішнього середовища [1, c. 346]. 
 Об’єктом управління оборотними активами в різний час у різному 
співвідношенні є товарні запаси у процесі формування, реалізації та 
зберігання, кредити, грошові залишки, дебіторська заборгованість, а також 
економічні відносини. З розвитком фінансового ринку та подальшою 
стабілізацією економіки виникає можливість раціонального використання 
тимчасово вільних грошових коштів підприємств, зокрема: вкладення їх в 
прибуткові інструменти фінансового ринку. Суб’єктами управління 
оборотними активами на підприємствах є загальні збори засновників, 
правління, фінансові і комерційні підрозділи, а також персонал суб’єктів 
підприємництва, що використовують специфічні методи цілеспрямованого 
впливу на оборотні  активи. 
 Управління оборотними активами підприємства в сучасних умовах 
господарювання здійснюється за такими  етапами:  
 1) аналіз оборотних активів підприємства у попередньому періоді;  
 2) вибір політики формування оборотних активів підприємства;  
 3) оптимізація об’єму оборотних активів;  
 4) оптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних 
активів;  
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 5) забезпечення необхідної  ліквідності  оборотних активів;  
 6) забезпечення  необхідної   рентабельності  оборотних активів;  
 7) вибір форм  і  джерел  фінансування  оборотних активів [2, c. 40]. 
 Можна виділити такі функції управління оборотними активами 
підприємства: планування, організація, мотивація, контроль та координація. 
      Головними проблемами в управлінні оборотними активами підприємства 
є, передусім: управління запасами, дебіторською заборгованістю, визначення 
джерел фінансування. Система управління запасами полягає в оптимізації 
загального розміру й структури запасів товарно-матеріальних цінностей, 
мінімізації витрат на їх обслуговування та забезпечення ефективного 
контролю за їх рухом.  Система управління дебіторською заборгованістю 
спрямована на розширення обсягу реалізації продукції та полягає в 
оптимізації загального розміру цієї заборгованості та забезпеченні своєчасної 
її оплати. При визначенні джерел фінансування оборотних активів 
найпоширенішим є кредиторська заборгованість. Уміле управління 
кредиторською заборгованістю, дозволяє значно зменшити потребу в 
власних грошових коштах [3, с. 42].      
 Виходячи з вищевикладеного для ефективного управління оборотними 
активами підприємства  необхідно здійснити такі заходи:  
 1) оптимізувати розмір грошових коштів через постійний контроль за 
розміром оборотних активів у грошовій, абсолютно ліквідній формі, а також 
через підтримання відповідної частини високоліквідних активів у формі 
поточних фінансових інвестицій, які у разі необхідності можуть швидко 
перетворитися на грошові кошти, що дає можливість підтримувати 
платоспроможність підприємства на належному рівні;  
 2) оптимізувати структуру і склад оборотних активів за допомогою 
прискорення оборотності оборотних активів у цілому та окремих їхніх 
елементів; 
 3) оптимізувати структуру товарів шляхом зменшення випуску товарів із 
низькою рентабельністю та збільшити випуск товарів, що мають позитивну 
рентабельність та хороший рівень попиту;  
 4) оптимізувати запаси підприємства шляхом оцінки загальної потреби в 
сировині на плановий період, періодичного уточнення оптимальної партії 
замовлення сировини, регулярного контролю умов зберігання запасів;  
 5) оптимізувати рівень дебіторської заборгованості шляхом проведення 
контролю за станом розрахунків з дебіторами, оцінки платоспроможності та 
ділової репутації  дебіторів,  страхування  ризиків тощо; 
 6) скоротити тривалість фінансового циклу шляхом прискорення 
обороту виробничих запасів та дебіторської заборгованості і некритичного 
уповільнення оборотності кредиторської заборгованості підприємства 
постачальникам;  
 7) підвищити рентабельність підприємства шляхом своєчасного 
використання тимчасово вільних залишків грошових активів для формування 
ефективного портфеля поточних фінансових інвестицій [4].      
 Таким чином, процес управління оборотними активами є частиною 
загальної фінансової стратегії підприємства. В роботі виділено етапи 
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управління оборотними активами, розробивши та реалізувавши дані етапи 
управління оборотними активами підприємство може підвищити 
ефективність своєї господарської діяльності. Таким чином, процес 
управління активами підприємства відіграє важливу роль у діяльності 
підприємства, оскільки саме від прийняття ефективних управлінських рішень 
керівництва стосовно активів підприємства залежить подальша фінансова 
діяльність та конкурентоспроможність, підприємства. Одночасно одним із 
найважливіших чинників стабілізації економіки є раціональне використання 
оборотних активів на підприємствах, покращення його використання за 
умови врахування чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. 
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ФОРМИ ПРОЯВУ ЕКОНОМІЧНОГО СУПЕРНИЦТВА КРАЇН У 

ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 
Дослідження проблем конкуренції та суперництва в економічній сфері є 

надзвичайно актуальними на сьогоднішній день. Ці проблеми безпосередньо 
пов’язані з майбутнім країни, її місцем у світовому господарстві, з рівнем 
життя населення, з темпами економічного зростання, інноваційним 
розвитком, конкурентоспроможністю економіки в цілому та її окремих 
галузей та видів продукції. 

Завдяки розвитку, посиленню та трансформації категорії конкуренції 
з’являється суперництво як окрема потужна категорія, яка на відміну від 
конкуренції має значно глобальніші передбачення. На всіх етапах розвитку 
людського суспільства, від виникнення самої людини, її тривалого 
еволюційного розвитку, аж до сьогодення, суперництво було і залишається 
одним з основних чинників стимулювання розвитку людської діяльності. 

Суперництво – це дія та стан, який з одного боку є близьким по 
відношенню до конкуренції, але з іншого боку поняття суперництва як на 
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регіональному, так і на глобальному рівні говорить про значно серйозніші та 
масштабніші види конкурентної діяльності. В першу чергу суперництво – це 
не тільки прагнення здобути перевагу над іншими на шляху до досягнення 
загальних цілей, головним чином – це здатність до боротьби, яка дозволяє не 
відставати від суперників та змагатися на випередження у стані «ревного 
прагнення» до перемоги [2]. Тому країни застосовують певні форми захисту 
національних економічних інтересів під впливом низки чинників (як 
внутрішніх, так і зовнішніх), що формують їхні стратегічні пріоритети. 
Однією із таких форм є економічне суперництво. 

Економічне суперництво в умовах глобалізації  – це сукупність 
політичних, економічних, фінансових, адміністративних, юридичних та 
інших засобів та методів, спрямованих на досягнення забезпечення 
національних економічних інтересів, які застосовуються проти фінансово-
економічної системи іноземного суб’єкта чи міжнародної організації [1]. 

Основними завданнями економічного суперництва країн може бути:  
- завоювання нових ринків;  
- ослаблення чи знищення іноземної економіки;  
- зміна структури економіки країни-суперника;  
- знищення окремих галузей економіки країни-суперника;  
- економічної оборони в умовах недружніх економічних дій країн-

суперників. 
Формами економічного суперництва є наступні [3]: 
1. Девальвація валют країн – економічних суперників у боротьбі за 

експортні ринки; 
2. Субсидування експортних товарів для отримання цінових переваг у 

торгівлі із країною-суперником на внутрішніх та зовнішніх ринках; 
3. Торговельно-економічні війни: ембарго, промисловий шпіонаж, 

перешкоджання розвитку торговельно-економічних стосунків країни-
суперника з іншими учасниками зовнішньої торгівлі, повний розрив 
торгівельних стосунків із країною-суперником та інше; 

4. Економічна експансія: боргова кабала, приватизація суб’єктами 
країни-суперника найважливіших підприємств, високо-технологічних 
підприємств та підприємств-монополістів, відкриття та купівля банків у 
країні-супернику; 

5. Жорсткий протекціонізм: тарифні бар’єри; експортні квоти та інші  
нетарифні обмеження; 

6. Військово-політичний вплив на економічну сферу. 
У сучасному світі економіка будь-якої країни залежить від факторів, що 

визначають її конкурентоспроможність на світовій арені. Так було з моменту 
появи понять держави та державності, що прийшли на зміну розрізненим 
племінним союзам. З розвитком цивілізації, суспільства і процесів 
конкуренції, війни зберегли свій характер, але значно змінили шляхи ведення 
війн. Наприклад, поразка в економічній війні, вже не несе в собі фізичного 
знищення противника, адже переможений вже й так «стоїть на колінах», 
голодний і знеможений, готовий віддати все за що колись боровся. Тобто 



237 

 

якщо країна втратила конкурентні переваги, вона стає легкою здобиччю для 
«хижаків», стає «аутсайдером» світового суперництва, який вже не здатен 
співвідношувати свої сили з іншими, втрачає впливовість та авторитет, не 
має права голосу та можливості відстоювати свої інтереси і позиції в будь-
яких міжнародних процесах. 

Разом з тим, основними негативними наслідками від економічного 
суперництва можна вважати наступні:  

- втрата зовнішніх ринків збуту продукції;  
- зростання бюджетних видатків і безробіття;  
- зниження конкурентоспроможності продукції;  
- обмеження міжнародної торгівлі;  
- переформатування усталених зовнішньоекономічних зв’язків. 
Для мінімізації негативних наслідків економічного протистояння між 

країнами як суб’єктами зовнішньоекономічних відносин важливими є 
наступні заходи:  

- підвищення міжнародної конкурентоспроможності продукції;  
- переорієнтація експорту з сировини на готові товари з високою 

доданою вартістю та розробляти високотехнологічну унікальну продукції;  
- ефективно використовувати інструменти захисту національних 

інтересів, дозволені СОТ;  
- переорієнтація на нові ринки збуту;  
- диверсифікація закупівлі сировинних ресурсів за кордоном;  
- впровадження новітніх технологій видобутку і отримання 

енергоресурсів тощо. 
Але попри дипломатичні відносини країн, співробітництво, партнерство 

та співдружність,  у країн немає друзів, у країн є інтереси, які кожна з країн 
завжди ставить вище чиїх-небудь. «У світі, де все засновано на суперництві і 
боротьбі, казкам і сентиментальностям місця нема» [4].  

Таким чином, економічне протистояння країн приводить в цілому до 
негативних наслідків для національних економік, проте країни мають 
достатньо інструментів для їх мінімізації та попередження торгівельно-
економічного протистояння. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПРАЦІ 
 
В умовах глобалізації міжнародний ринок праці являє собою новий 

рівень розвитку ринку робочої сили, який забезпечує посилення зв’язків між 
країнами світу. Значний розвиток світового господарства спричинив 
активізацію участі країн у задоволенні потреб економік світу в робочій силі 
незалежно від місця проживання людини. Тому особливої актуальності 
набуває потреба вивчення сучасних тенденцій розвитку міжнародному ринку 
праці. 

 На сучасному етапі економічного розвитку відбуваються глибокі зміни 
на міжнародному ринку праці. Дослідженню цієї проблематики присвячені 
праці науковців: Д. Богині, І. Бондара, А. Вуда, В. Денисюка, Г. Дмитренка, 
С. Калініної, П. Кругмана, В. Липова, Р. Лоуренса, Ю. Макогона, В. Петюха 
та ін. У своїх роботах вони приділяють увагу проблемам розширення 
зайнятості населення, зниження безробіття та державного регулювання цих 
важливих процесів в умовах інноваційного розвитку економіки. 

 Міжнародний ринок праці – це певна система відносин, що виникають, 
у процесі збалансованості попиту та пропозиції на світові трудові ресурси, 
умов формування робочої сили, оплати праці та соціального захисту. Дані 
відносини сформувалися через нерівномірність якісного та кількісного 
розміщення робочої сили в країнах світу та існуючих розбіжностей в підході 
кожної країни до відтворення робочої сили [2]. 

 Виникнення і розвиток міжнародного ринку робочої сили є 
результатом зростання міжнародної мобільності двох головних факторів 
виробництва – капіталу і праці. Виділяють такі етапи формування і розвитку 
міжнародного ринку праці через міграцію робочої сили: 

 1) перший етап охоплює домонополістичний капіталізм. Здійснюється 
масова міграція з Європи за океан, яка розпочала створення міжнародного 
ринку праці. Головні споживачі іноземної робочої сили в ХІХ ст. – країни 
Північної Америки, Австралія, Нова Зеландія; 

 2) другий етап пов’язаний з епохою монополістичного капіталу. З 1880 
р. починається стрімке зростання так званої нової еміграції в Америку. 
Експортерами робочої сили виступають країни Східної Європи: Австрія, 
Росія, Болгарія, Іспанія, Португалія – тобто, найвідсталіші країни Старого 
Світу. Саме тоді починає розвиватись еміграція з Китаю, Індії, Малайзії, 
Східної Африки і країн Латинської Америки;  

3) третій етап охоплює період між світовими війнами. Його особливість 
– скорочення масштабів міжнародної міграції праці;  

4) четвертий етап починається після Другої світової війни. Особливість 
міграції в цей період – зростання внутрішньоконтинентальної міграції 
(насамперед в Європі й Африці);  
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5) п’ятий сучасний етап розпочався у 80-90-ті рр. ХХ ст. Він зумовлений 
процесами глобалізації економіки, розвитком ТНК і регіональної економічної 
інтеграції, відкриттям кордонів і прискоренням інформаційно-
комунікаційних процесів, виникненням і розвитком нових центрів залучення 
робочої сили та збільшенням масштабів і темпів міжнародної міграції праці 
[3]. 

Міжнародна міграція являє собою стихійний процес розподілу трудових 
ресурсів у світі між національними та інтегральними ланками світового 
господарства. Економічною основою такого розподілу є відчуження 
безпосередніх виробників від засобів виробництва, неможливість придбати 
об'єкти власності виробничого та послугового напрямку в своїй країні, 
нерівномірність соціально-економічного розвитку різних країн. З певним 
припущенням можна сказати, що трудова міграція є важливим джерелом 
формування світового ринку праці [1]. 

Що ж стосується України, то довгострокова трудова міграція 
характеризується зростанням з 2006 року, і триває по нині. Очікується, що 
1,8% від загальної кількості населення братимуть участь у довгостроковій 
трудовій міграції в 2017 році. 

При порівнянні вікового профілю з іншими обстеженими країнами 
Південно-Східної та Східної Європи з використанням тієї самої методології 
виявляється, що українські трудові мігранти долучаються до міграції в більш 
зрілому віці (в середньому в 34 роки). Більшість короткострокових (64%) і 
довгострокових (71%) трудових мігрантів – це люди віком 18-44 років. Серед 
старших людей (45 років і старше) вища імовірність участі в 
короткостроковій трудової міграції, а у віковій групі 30-44 років вища частка 
залучення до довгострокової трудової міграції [2].  

Визначальною характеристикою українських трудових мігрантів є їхній 
високий рівень освіти й професійного досвіду: 37% усіх трудових мігрантів 
мають повну вищу освіту, 41% мають середню або професійно-технічну 
освіту. Що ж стосується країн призначення, то частка високоосвічених 
трудових мігрантів в інших країнах призначення (не країни СНД і не країни 
ЄС) вдвічі вища, ніж у країнах ЄС і СНД.  

Варто зазначити, що міграція почалася з розпадом Радянського Союзу і 
встановленням незалежності України.  Це можна спостерігати на рис. 1.  

Помітне збільшення міжнародної трудової міграції відбулося в 2008-
2009 роках, в результаті економічних факторів. Значне збільшення обсягу 
міграційних потоків сталося близько 2010 року і ще раз – у 2014 році. 
Можливим поясненням стрімкого росту міграції у 2010 році є відтерміновані 
наслідки впливу глобальної економічної кризи 2008 року на економіку 
України. У 2014 році економіка різко погіршилася значною мірою через гео- 
стратегічні заворушення в східних регіонах країни, в результаті чого 
відбулося падіння ВВП на 5,3% , на додаток до інших негативних соціально-
економічних чинників. Дане збільшення обсягів довгострокових мі- 
граційних потоків  вплинули на макроекономічні показники, які описано 
нижче. 
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Рис. 1. Довгострокова трудова міграція відносно до загальної 

чисельності населення в Україні [4]. 
483 000 осіб, або 1,3% загального населення здійснює довгострокову 

міжнародну міграцію з різними цілями, але, в основному, з метою 
працевлаштування. В цілому, українські довгострокові трудові мігранти 
оволоділи різноманітними професіями та походять з міської місцевості (53%) 
та сільської місцевості (47%). 

В цілому, можна зробити висновок, що міграція кваліфікованих 
українських працівників є актуальною в наш час, адже велика кількість 
громадян вирушає закордон у пошуку кращої долі, тобто кращих умов життя 
та працевлаштування, гідної оплати праці тощо. На сьогоднішній день 
першочерговими завданнями є врегулювання вікової структури виїзних 
міграційних процесів, запобігання масовому виїзду економічного активного 
населення з України.  
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РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

 Діяльність підприємств в умовах ринкової економіки відбувається під 
впливом чинників невизначеності і спричиненого нею ризику, внаслідок чого 
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фактичні результати конкретного рішення або виду діяльності можуть 
відхилятися від запланованих. Для максимального зниження збитків і втрат 
підприємств та підвищення ефективності їх діяльності доцільним є 
дослідження суті й особливостей ризик-менеджменту. Значущість ризик-
менеджменту обумовлена збільшенням чисельності і масштабів ризиків на 
світовому ринку. Особливість українського ринку, що характеризується 
високим рівнем політичних, законодавчих, правових ризиків, значними 
коливаннями цін, кризисними явищами, також переконує в необхідності 
управління ризиками [2]. 

Більшість праць українських та зарубіжних науковців присвячені увазі 
дослідження різноманітних підприємницьких ризиків, а також методам 
їхнього регулювання чи управління, тобто безпосередньо ризик-
менеджменту. 

На даний час ризик-менеджмент – одна зі сфер, що найдинамічніше 
розвивається, зі всього спектру направлень менеджменту. 
Підприємницька діяльність – свідоме прийняття ризику за адекватну 
винагороду у вигляді прибутку. Кожна організація вимушена переймати на 
себе ризики для досягнення своїх цілей, і ризик-менеджмент покликаний 
оптимізувати набір ризиків. 

В основі ризик-менеджменту лежить цілеспрямований пошук і 
організація роботи по зниженню ступеня ризику, мистецтво здобуття й 
збільшення доходу в невизначеній господарській ситуації [1]. 

Ризик-менеджмент за кордоном давно визнаний дієвим інструментом 
сучасного управління. В Україні практика управління ризиками поки що не 
набула широкого поширення на підприємствах. Хоча, криза в певному 
значенні зіграла позитивну роль в усвідомленні того, що неможливо успішно 
розвиватися без комплексного управління ризиками. Іншими словами, кожне 
підприємство, що претендує на стійкий розвиток, повинно мати в своєму 
арсеналі систему управління ризиками. 

Нерозвиненість ризик-менеджменту на українських підприємствах 
зумовлено наступними проблемами: 

− відсутністю кваліфікованих фахівців з управління ризиками; 
− високою вартістю дослідження підприємницьких ризиків; 
− динамічністю і нестабільністю ринкового середовища в Україні, що 

зумовлює постійне виникнення ризиків; 
− нерозумінням і недотриманням основних правил прийняття рішень у 

ризик-менеджменті; 
− відсутністю розроблених стратегій управління ризиками; 
− громіздкістю та повільністю процесу управління ризиками через 

погану координацію та кооперацію підрозділів підприємства тощо. 
Ризик-менеджмент на підприємстві є необхідною ланкою, але при цьому 

супроводжується низкою проблем, які потребують вирішення. Шляхами 
вирішення даних проблем можуть бути: 
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− усвідомлення підприємців у необхідності впровадження системи 
ризик-менеджменту; 

− створення консультативних установ з проведення роз’яснювальних 
робіт щодо впровадження системи управління ризиками; 

− розробка і використання різноманітних стратегій ризик-менеджменту 
в залежності від специфіки ризику; 

− злагоджена робота усіх підрозділів підприємства, які переслідують 
не власні інтереси, а основну мету підприємства. 

Для українських підприємств у процесі управління ризиками доцільним 
буде використання таких двох видів стратегій, як стратегія запобігання та 
стратегія пом’якшення ризику. Стратегія запобігання (запобігання настанню 
ризикової події) передбачає створення умов, за яких імовірність виникнення 
ризикової події буде наближатися до нуля, а стратегія пом’якшення ризику 
забезпечує скорочення імовірності та обсягу витрат [3]. 

До негативних наслідків призведе використання таких стратегій, як 
стратегія ігнорування, стратегія обережного поводження та стратегія 
ліквідації наслідків. Перша стратегія передбачає повне ігнорування та не 
зважання на настання ризикових подій, друга характеризується переданням 
свого ризику сторонній організації, або іншими словами страхування ризику. 
Однак, даний метод не є ефективним, оскільки на українському ринку не має 
відповідних страхових організацій, які б спеціалізувалися на страхування 
підприємницьких ризиків. Третя стратегія вимагає значних коштів, адже 
підприємство буде змушене самостійно покривати ризики, що можуть мати 
місце в його діяльності . 

Як бачимо, впровадження ризик-менеджменту на українських 
підприємствах є необхідним, але з іншої сторони невідомо, чи готові 
підприємства його використовувати і чи потрібно це їм. 

В Україні ефективну систему ризик-менеджменту має тільки банківська 
сфера за рахунок того, що в основному банківський капітал є змішаним, має 
частку закордонних коштів. А це, в свою чергу, дозволяє залучати 
зарубіжних експертів для побудови системи управління ризиками. 
Ще одним напрямком розвитку ризик-менеджменту може бути створення 
спільних підприємств на основі іноземного капіталу, з метою перейняття 
досвіду і розвитку власної економіки. 
Кінцева мета ризик-менеджменту відповідає цільовій функції 
підприємництва, яка полягає в здобутті найбільшого прибутку при 
оптимальному, прийнятному співвідношенні прибутку й ризику [4]. 

Таким чином, ризик-менеджмент як специфічний вид діяльності 
сприятиме вирішенню двох важливих завдань: робота керівників ризиками 
дозволить виробити стимули до більш зваженого відношення до ризиків, 
тобто ризик-менеджмент здатний стати філософією організації, елементом її 
організаційної культури, доступної кожному співробітникові; використання 
потенціалу системи управління ризиками на макрорівні забезпечити 
прозорість підприємств і ринку в цілому [1]. 
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ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ – ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР 

ФУНКЦІОНУВАННЯ КРАЇНИ  
 

Демографічний фактор є одним із найвизначальніших для збереження 
стабільності та економічної безпеки країни, тому проблеми демографічного 
розвитку варто розглядати як першочергові інтереси держави. 

Населення, природні умови та ресурси є способом виробництва 
матеріальних благ, основою життя суспільства. Взаємодія людей за 
допомогою засобів виробництва, з одного боку, та предметів праці – з 
іншого, забезпечує матеріальне виробництво.  

 Розвиток національної економіки будь-якої країни можливий лише за 
необхідної чисельності населення, яке виробляє товари і послуги, необхідні 
для життєдіяльності суспільства.  

Вивченням  впливу демографічної ситуації на соціально-економічний 
розвиток країни присвячено багато наукових праць вчених, серед яких: 
Бородіна О.М., Дорогунцов С.І., Заєць Т.А., Лібанова Е.М., Олійник Я.Б., 
Фащевський М.І. та ін.  

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів 
демографічної ситуації в країні як фактора функціонування країни. 

Демографічний чинник є одним із визначальних для гарантування 
стабільного й безпечного розвитку держави, а проблеми оптимального 
демографічного розвитку є надзвичайно актуальними. Їх необхідно 
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розглядати як першочергові інтереси держави, як чинник і, водночас як 
результат її функціонування [2, с. 230]. 

 Демографічна ситуація, проте характеризується такими індикаторами, 
як рівень природного приросту, рівень дитячої смертності, коефіцієнт 
відтворення населення, середня тривалість життя, коефіцієнт міграції 
населення, сумарний коефіцієнт народжуваності тощо [1]. ЇЇ зміни залежні 
від  значної кількості  соціально-економічних, суспільних, політичних та 
екологічних факторів. 

Демографічний стан нашої держави починаючи з проголошення 
незалежності формувався  в умовах глибоких  трансформаційних змін та 
соціально-економічної кризи, пізніше – короткотривалої незначної 
стабілізації, що закінчилась значним погіршенням соціально-економічної 
ситуації в Україні  2008 року,  як наслідок впливу світової фінансової кризи.  

У рік проголошення незалежності Україна об’єднала в собі 51,944,1 млн. 
громадян, а станом на 1 січня 2016 року, в Україні проживає 42,760,5 млн. 
осіб. Різниця – в понад 9 млн. осіб порівняно із 1991 роком  складає 17% 
(рис. 1) 

Найбільше українців було в 1993 році – 52,244 млн. чоловік, у 2003 році 
зміни в кількості населення були значні – 48,003 млн. осіб на 8,8% менше. 

У статевій піраміді в 2016 році досі переважають жінки: чоловіків – 
46,3% осіб, коли жінок – 53,7%.  
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Рис. 1. Демографічна ситуація в Україні протягом 1991-2016 рр. 
 Також в Україні змінилася очікувана тривалість життя. У 1991 році для 
чоловіків вона складала близько 64,6 років – у 2015 збільшилася до 66,3, а 
для жінок 74,2 і 76,3 років відповідно. Як правило, жінки більше турбуються 
про стан здоров’я та частіше відвідують лікаря, чим і пояснюється подібна 
різниця на їх користь. 

В Україні прослідковується загальноєвропейська тенденція – старіння 
населення. За 25 років фактично не змінилася чисельність осіб, яким за 60 
років: 17,9% літніх людей у 1991 році в противагу 22% у 2016. У той же час 
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зафіксоване скорочення чисельності неповнолітніх: у 1991 році в країні було 
25,4% дітей, зараз – 17,7%. Природний приріст населення в Україні як і 
раніше залишається негативним. 

У 1991 році народилося 630 тисяч немовлят, у 2015 – 411 тисяч (на 35% 
менше). Найгірші показники були в 1993 році, коли на світ з’явилося 376,5 
тисяч дітей (на 40% менше порівняно з 1991 р.). Зменшилася смертність 
дітей до року – з 13,7 до 7,9 на тисячу народжених. 

Якщо на початку 90-х років жінки частіше народжували у віці 20-24 
років (156,9 дітей на тисячу жінок) і порівняно менше в 25-29 років (82,4), то 
зараз показники на відносно однаковому рівні. У 20-24 р. – 92,3; в 25-29 р. – 
91,8 народжених на тисячу матерів відповідного віку. 

 Економічна криза та політична нестабільність в Україні відобразилися 
на середній тривалості та якості життя населення. Така негативна соціально-
демографічна ситуація стимулює розвиток внутрішньої і зовнішньої 
напруженості та конфліктів. Таким чином, демографічний стан є 
визначальним для забезпечення стабільного та безпечного розвитку країни, 
проблеми демографії і якості життя населення України потребують постійної 
уваги з боку держави та контролю щодо виконання чинних норм соціального 
законодавства. 

Для  поліпшення демографічної ситуації в нашій країні потрібно, 
насамперед, спрямувати державну соціальну політику на розв'язання   
найбільш гострих  проблем сімей, зокрема: підвищення рівня 
народжуваності, покращення якості медицини та кваліфікації лікарів, 
збільшення рівня контролю за охороною та оплатою праці на рівні держави, 
покращення рівня побуту та запровадження здорового способу життя,  
розширення мережі державних та приватних служб соціальної допомоги 
населенню. 

Таким чином, демографічний фактор є базовим для ефективного 
функціонування  держави, а проблеми поліпшення демографічного розвитку 
необхідно розглядати як першочергові інтереси держави, як фактор і 
водночас як результат її функціонування. Від демографічних характеристик 
працездатного населення та показників демографічного розвитку залежить 
розвиток трудового потенціалу і як результат – величина сукупного 
національного доходу. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ  
 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні рівень 
управління економікою, в першу чергу, визначається якістю наявних 
людських ресурсів та здатністю і готовністю їх до ефективної праці. Дані 
проблеми повинні вирішуватись на рівні державного управління. Методи 
управління людськими ресурсами, що застосовуються на вітчизняних 
підприємствах, потребують впровадження принципово нових, сучасних 
технологій, планування, організації, контролю, аналізу та інформаційного 
забезпечення управлінських систем. У той же час, традиційні підходи щодо 
організації систем управління поступово втрачають свою ефективність через 
нестабільний стан української економіки, політичну невизначеність уряду 
нашої країни, демографічну і соціальну кризу, неякісний стан нормативно-
правового забезпечення і законотворчої діяльністі у сфері регулювання 
зайнятості та основних напрямків управління людськими ресурсами[1,с. 111-
116]. 

Проблема використання трудових ресурсів підприємства постійно 
перебуває в центрі уваги науковців. Цій проблемі присвячено ряд праць 
вчених, що належать до різних наукових шкіл, серед них можна виділити: 
Виноградського М.Д., Довгань Л.Е., Завадського І.С., Колот А.М., Нємцова 
В.Д.,  Щокіна Г.В., Шегду А.В., Шканову О.М. та інші. 

Метою дослідження ефективності використання трудових ресурсів є 
вирішення проблем економіки на етапі сучасного розвитку.  До цих проблем 
передусім відносяться приховане безробіття, неефективне використання 
робочого часу, спад продуктивності праці, низький ступінь зайнятості у 
виробництві, плинність кадрів на підприємстві тощо. 

Управління трудовими ресурсами представляє собою свідомий, 
складний, багатофакторний процес, що характеризується специфічними 
особливостями та закономірностями, системністю та завершеністю. 

Сьогодні використання трудових ресурсів формується під впливом 
багатьох факторів і процесів, з якими воно пов’язано прямими і 
опосередкованими зв’язками. Це вимагає нового підходу до вивчення 
проблем у використанні трудових ресурсів, аналізу їх функціонування під 
впливом виробничих та соціально-економічних факторів в умовах 
реформування економіки. 

Зростаючий дефіцит трудових ресурсів є гальмівним фактором 
розміщення продуктивних сил. 

Дуже поширеним явищем нині є хронічний дефіцит робочої сили в 
деяких галузях промисловості і будівництва, хоча він має й відносний 
характер, оскільки є результатом невідповідності кількості робочих місць до 
трудових ресурсів. Це означає, що на підприємствах і на будівництві 



247 

 

розширення виробництва відбувається певною мірою за рахунок нових 
робочих місць, а не завдяки їх зменшенню через впровадження нових форм 
організації праці і трудозберігаючих технологій[2,с. 324-325]. 

Збереження та подальше зростання трудової активності, як і 
відродження економіки в цілому, можна досягти за умови дотримання 
принципів, що визначають еволюцію сучасної ринкової цивілізації. Їхня суть 
полягає в тому, що фізичне здоров’я людини, її культура, професійний, 
творчий потенціал становлять потужний комплексний чинник науково-
технічного і соціально-   політичного розвитку, надійну основу процвітання 
суспільства та стабільності держави[2,с. 325-326]. 

Для врегулювання непростої ситуації, що склалася в Україні з 
трудовими ресурсами, передусім необхідно провести наступні заходи: 

- розробити механізм прогнозування професійних потреб економіки з 
метою формування висококваліфікованих трудових ресурсів;  

-підвищити ефективність використання наявних трудових ресурсів за 
рахунок розвитоку сфери послуг; 

 -розширити діапазон працездатного віку шляхом створення умов для 
добровільного збільшення пенсійного віку;  

-розробити механізм прогнозу створення нових високотехнологічних 
робочих місць;  

- розробити пропозиції щодо приєднання України до багатосторонніх та 
укладення двосторонніх міжнародних договорів з питань трудової міграції;  

-забезпечити пріоритетний розвиток на ефективній основі трудмістких 
галузей таких як: овочівництва, тваринництва та різного роду підприємств та 
промислів, це дозволить не лише забезпечити роботою значну кількість 
трудових ресурсів, а й позитивно позначиться на загальноекономічних 
показниках господарства;  

-запровадити дієвий мотиваційний механізм в аграрній сфері та перегляд 
істотної системи оплати праці[3,с. 321-322]. 

- постійно впроваджувати у виробництво досягнення сучасного науково-
технічного прогресу; 

- вдосконалювати форми та методи використання трудових ресурсів; 
- посилювати мотивацію кожного робітника у межах підвищення 

продуктивності праці. 
Нині особливо цінується наявність у робочої сили креативного елементу 

– не просто накопичення нових знань та навичок у процесі трудової 
діяльності, а вміння їх творчо застосувати, тобто, посуті, вміло управляти 
трудовими ресурсами[3,с. 321-323]. 

Можна зробити висновок, що ефективність економіки будь-якого 
суспільства насамперед визначається якістю наявних трудових ресурсів та 
способом їх використання у виробництві, адже основною продуктивною 
силою є люди з їхніми здібностями та можливостями. В сучасних умовах 
роль людини у виробництві суттєво змінилася: людина є не тільки 
найважливішим елементом виробничого процесу на підприємстві, але й 
головним його стратегічним ресурсом. Вкладення в людські ресурси стають 
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довгостроковим фактором конкурентоспроможності підприємства. Якісне 
відтворення трудових ресурсів, формування трудового потенціалу та 
раціональне його використання залежить від рівня управління трудовими 
ресурсами на всіх рівнях. 
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ДОСВІД ЄВРОПЕЙСКИХ ПРАВОВИХ МОДЕЛЕЙ 

РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 
В УКРАЇНІ 

 
Система державного регулювання економіки, що сформувалася в усіх 

індустріально розвинених країнах, в якості обов’язкового елемента 
передбачає створення сприятливих умов для розвитку конкурентного 
середовища на власних ринках товарів і послуг. 

Сутність механізму функціонування та розвитку конкурентних відносин 
вимагає формування державної конкурентної політики, важливою складовою 
втілення якої є антимонопольне регулювання. Воно спрямоване на захист 
економічної конкуренції шляхом попередження і захищення від негативного 
впливу монопольних утворень. 

Окремі аспекти зарубіжного досвіду регулювання конкуренції 
висвітлювалися такими вченими як Мисліцька Н. С., Пономарьов О. В., 
Казачкова З. М., Філюк Г. М. та інші. Такими науковцями як Зелінська А. М. 
та Князева І. В. 

Метою даного дослідження є вивчення передумов застосування 
іноземного досвіду реалізації регулювання конкуренції України. 

В умовах сучасної української економіки ринкового типу із значним 
рівнем монополізації існує необхідність підвищення ефективності діючої 
вітчизняної системи антимонопольного регулювання. Одним з напрямів є 
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вивчення світових моделей цілеспрямованої державної діяльності з питань 
підтримки і розвитку добросовісної конкуренції. 

Враховуючи євроінтеграційну спрямованість державної політики 
України, яка базується на основі наукових джерел розглянемо європейську 
модель державного регулювання конкуренції. Специфічні особливості 
структуруємо за наступною послідовністю: об’єкт → предмет → мета → 
головні принципи → органи антимонопольного контролю → критерії оцінки 
і дії відносно злиття, узгоджених дій і домінуючого положення [1]. 

Об’єктом регулювання антимонопольного права є відносини дії 
(практики), які впливають на конкуренцію на ринку. Предмет регулювання 
правил конкуренції – права і обов’язки учасників згаданих відносин і дій. 
Основна мета – це забезпечення свободи конкуренції на ринку і заборонити 
недозволені форми торгівлі, які ведуть до обмеження конкуренції. Головний 
принцип – конкуренція не є самоціллю, вона є засобом регулювання 
економіки. 

Метою антимонопольної політики, наприклад, Німеччини є 
недопущення зловживань верховним положенням на ринку з боку великих 
виробничих компаній та заборона таємних зговорів між сторонами, що 
ведуть до зниження та обмеження конкуренції, виробництва або ринкових 
можливостей. Сама політика ґрунтується на засадах максимального 
розширення сфери дії ринкового механізму і скорочення втручання в 
економіку. Основним законодавчим актом в цій сфері є Закон «Про відміну 
обмежень в конкуренції», контроль за виконанням вимог якого здійснюється 
Федеральною службою картелів. Контролю зазнають придбання активів 
підприємства повністю; придбання часток 25, 50 і більше відсотків акцій 
фірми; будь-яка угода, в результаті якої фірма отримує прямий чи непрямий 
контроль над іншими підприємствами. 

Антимонопольний закон включає розгляд справ про створення холдингу 
або кооперативу з інших підприємств. При цьому використовуються такі 
критерії оцінки фірми, як створення або посилення домінуючого положення. 

Кількісні показники, при яких фірма (або група фірм) розглядається як 
домінуюча на ринку, характеризується наступним чином: 1/3 ринку для 
однієї фірми; не менше 1/2 ринку для трьох фірм; не менше 2/3 ринку для 
п’яти. 

Звільнення від заборон мають дев’ять типів картельної діяльності, що 
сприяє економічному розвитку, забезпеченню технічної і економічної 
ефективності, розвитку малих і середніх підприємств, розширенню експорту, 

розробці стандартів на продукцію[2]. 
Суттєвою особливістю відрізняється антимонопольна політика Франції, 

яку іноді називають «про монопольною». Це пов’язане з офіційним урядовим 
стимулюванням злиття в післявоєнний період. Передбачалося створення в 
кожній галузі 1-2 крупних підприємств – національних лідерів. Вважалося, 
що саме такі підприємства стануть рухомою силою економіки і допоможуть 
відновити зруйноване війною господарство країни. Однак з часом владні 
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структури Франції взяли курс на поступове відходження від 
протекціоністської державної політики на користь більш ліберальної і 
конкурентної. 

Сучасна  система  антимонопольного  регулювання  Франції  має  на  
меті контроль за антиконкурентними угодами та зловживанням домінуючим 
положенням. Головним конкурентним законодавчим документом є Закон 
«Про свободу цін і конкуренцію». Органами державного антимонопольного 
регулювання є Рада з конкуренції, що разом з Судом першої інстанції слідкує 
за дотриманням європейського законодавства, і Генеральна дирекція з 
конкуренції, яка представляє країну в європейських відомствах. 

Міжнародне антитрестовське право в рамках Європейського Союзу є 
прикладом широкого міжнародного застосування антитрестовських законів 
Римського договору про створення ЄС. Конкурентна політика в ЄС існує не 
уособлено, а розвивається в рамках глобальної інтеграційної тенденції, 
проникаючи в усі сфери діяльності економічних агентів ринку[4]. 

Антимонопольний  орган  ЄС  –  Генеральний  директорат  –  ІV  (ДG-
IV) контролює лише великомасштабні злиття. Окрім ДG-IV, до 
антимонопольних органів ЄС відносять Комісію ЄС та Європейський Суд 
Справедливості. 

Європейська комісія здійснює регулювання чотирьох сфер діяльності: 
1. Контроль за антиконкуренційними угодами і зловживанням 

домінуючим становищем.  
2. Контроль над злиттям фірм.  
3. Лібералізація економічних секторів, що відносяться до сфери 

природних монополій.  
4. Регулювання державної допомоги [3]. 
Кожна з країн ЄС побудувала власне антимонопольне законодавство. 

Європейська комісія не втручається в антиконкурентну діяльність країн-
членів ЄС до того моменту, поки порушення не вплине на всю європейську 
співдружність. У випадку, коли факт порушення стосується економічної 
ситуації на Загальному ринку в цілому, питання розглядає Європейська 
комісія. 

Отже, європейська модель державного регулювання конкуренції є 
складною багатогранною системою. Вона сформована у відповідності з 
вимогами розвитку ринкових відносин та поєднує в собі елементи 
антитрестовських засад розвинених європейських країн з міжнародним 
механізмом регулювання конкуренції Європейського Союзу. Головним 
принципом є максимальне розширення сфери дії ринкового механізму. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Роль ціни в діяльності підприємства важко зменшити або переоцінити. 
Ціна безпосередньо впливає на фінансові показники підприємства, 
сприйняття споживачами його торгових марок і їх позиціювання з погляду 
споживчої цінності, яка пропонується. Ціна формує прибуток і частку ринку, 
а також є індикатором якості товару. Правильне її встановлення дає 
можливість виживати в складних економічних умовах та вести ефективну 
діяльність підприємства, в свою чергу передбачає якнайкраще досягати його 
мети, тобто отримання прибутку. 

Питанням ціноутворення та маркетингової цінової політики присвячені 
роботи зарубіжних і вітчизняних науковців: О. Артемової, Є. Батраєвої, С. 
Гаркавенко, М. Голощапова, Л. Єрухумовича, Л.Каверіної, Ф. Котлера, І.В. 
Ліпсіца, Е.П. Уткіна, П.Н. Шуляка та ін. Формування цінової політики на 
вітчизняних підприємствах стало предметом дослідження Л.В.Балабанової, 
О.А. Батраєвої, А.А. Мазаракі, О.В. Сардак, М.В. Чорної.  

Досліджуючи процес формування цінової політики підприємства, усі 
автори тією чи іншою мірою враховують потреби та вимоги споживачів; 
більшість із них відзначає першорядне значення цього аспекту ціноутворення 
у визначенні ціни пропозиції, але не виокремлює поняття «маркетингова 
цінова політика». Усі автори певною мірою відображають загальні принципи, 
правила та критерії, яких дотримується підприємство при визначенні рівня 
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ціни на продукцію, коригування його під час зміни умов ринкової ситуації, 
планування та розроблення цінових заходів, а також контролю процесу 
ціноутворення.  

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 
маркетингова цінова політика – це орієнтована на споживача маркетингова 
діяльність підприємства, яка спирається на використанні комплексу заходів з 
установлення рівня ціни, знижок, надбавок, умов оплати за продукцію, 
управління ціною та контролю з метою задоволення потреб споживача та 
інтересів виробника, як наслідок одержання прибутку. 

Серед найважливіших цілей цінової політики, що зустрічаються в 
підприємницькій практиці, можна виділити такі як довгострокова чи 
короткострокова максимізація прибутку; економічне зростання; стабілізація 
ринку; зниження чутливості споживача до цін; збереження існуючого 
лідерства в цінах; обмеження потенційної конкуренції; прискорення виходу з 
ринку слабких конкурентів; пошук шляхів обходу державних обмежень; 
підтримка лояльності з боку торгівлі; бажання заслужити репутацію „чесної 
фірми” перед покупцем; домінування ринку та інше [1, с. 21]. 

Формування системи інформаційного забезпечення процесу 
ціноутворення на підприємстві має забезпечувати своєчасне оновлення 
інформації й швидко реагувати на зміну факторів середовища.  

Визначення факторів ціноутворення зводиться до визначення всіх 
факторів, що впливають на рівень цін, і виявити ті з них, які сьогодні не 
враховуються повною мірою. 

Аналіз витрат виробництва передбачає дослідження структур витрат за її 
елементами, вивчення потенційних виробничих можливостей підприємства з 
орієнтацією на задоволення потреб ринку у продукції. 

Моніторинг цін конкурентів. При аналізі цін на товари конкурентів 
визначаються рівні цін та досліджується відповідність їх якісним показникам. 

Аналіз попиту на ринку дає можливість визначитися відносно верхньої 
межі ціни. 

Аналіз цінової чутливості споживачів має враховувати такі фактори, як 
граничний діапазон цін для покупця, вплив зміни ціни на імідж підприємства 
з боку споживачів, зв’язок ціни і якості.  

Визначення життєвого циклу товару. Аналіз показує, що у практиці 
ціноутворення набув поширення підхід, згідно з яким вибір методу і стратегії 
ціноутворення визначається за товаром, на який встановлюється ціна: новим, 
модернізованим, традиційним [3, c.190]. 

Вибір методу ціноутворення, на якому підприємство із множини 
існуючих методів ціноутворення вибирає той, що відповідає конкретній цілі 
його цінової політики. 

На наступному етапі відбувається розробка цінової стратегії 
підприємства, яка в умовах маркетингу є узагальненою моделлю дій в галузі 
ціноутворення, що відповідають цілям підприємства і спрямовані на 
досягнення його конкурентних переваг. 

Встановлюючи вихідну ціну, необхідно враховувати додаткові фактори 
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впливу на неї (наприклад, психологія споживача щодо ціносприйняття, 
значущість товару у задоволенні потреби, якість товару та ін.). 

Аналіз цінових ризиків. Цінові ризики належать до групи господарських 
ризиків і є одними з найважливіших, оскільки значною мірою впливають на 
розмір прибутку підприємства.  

Встановлення остаточної ціни. Саме від цього рішення залежить досягне 
підприємство запланованої цілі, чи ні. 

Контроль за реалізацією цінової політики потрібен для максимізації 
гнучкості цінової політики в умовах ринку. 

Формування ринкової економіки потребує від підприємства такої 
системи коригування цін, яка б забезпечувала його можливості оперативного 
реагування цінами на зміни зовнішніх і внутрішніх факторів ціноутворення, 
сприяла підвищенню конкурентоспроможності підприємства. 

Актуальність оцінки ступеня досягнення поставлених цілей. Тут 
потрібно враховувати як кількісні (показники фінансово-господарської 
діяльності), так і якісні критерії (імідж підприємства на ринку, позиція у 
конкурентній боротьбі, ставлення споживачів до товару). 

Очікуваний ефект від поставленої цілі. Ефективність цінової політики 
виявляється у досягненні ефекту. Залежно від поставленої цілі це може бути: 
або розмір прибутку, або завойована частка ринку, або витіснення 
конкурента з ринку, або, з рештою, саме існування підприємства на ринку[2, 
c.136]. 

Характерною ознакою ринкової економіки є вільні відносини між 
суб’єктами господарювання та вільне ціноутворення. Однак у будь-якій 
державі навіть з розвинутою ринковою  економікою абсолютно вільно 
ціноутворення не може бути [3, c.189]. 

Мета державного регулювання цін у будь-якій країні залежить від 
багатьох чинників: національних особливостей; кліматичних умов; наявності 
сировини, матеріалів; політичної ситуації у країні. 

 Отже, отримані результати щодо дослідження теоретичних засад 
формування цінової політики підприємства засвідчили, що маркетингова 
цінова політика - це комплекс заходів стосовно визначення відпускної ціни, 
знижок, умов оплати за товари чи послуги, управління цінами з урахуванням 
побажань та можливостей споживачів, а також одночасного забезпечення 
прибутку підприємства-товаровиробника чи продавця. З погляду маркетингу 
ціна - це гроші, або якась інша компенсація, що її пропонують за 
перевідступлення права власності чи користування товарами (послугами). 

Процес формування цінової політики підприємства є дуже складним і 
багатогранним і передбачає перед усім неодмінний контроль за виконанням 
цінової стратегії підприємства та врахування всіх факторів, які можуть 
впливати на здійснення цього процесу.  
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

 
Сучасна економічна ситуація в Україні та кризовий стан справ на 

підприємствах зумовили необхідність підвищення ефективності праці як на 
рівні підприємства, первинної ланки суспільного виробництва, так і на рівні 
усього народного господарства загалом. В умовах посиленої конкуренції на 
ринках товару, послуг і праці великого значення набуває підвищення 
продуктивності праці на підприємствах, яке виявляється передусім у 
збільшенні маси продукції, що виробляється за одиницю часу за незмінної її 
маси і конкурентоспроможності, зменшенні затрат праці.  

Теоретичні аспекти продуктивності праці досліджували такі вітчизняні 
та закордонні вчені та економісти, як Богиня Д.П., Гетьман О.О., Грішнова 
О.А., Єлець О.П., Завіновська Г.Т., Іваненко В.М., Лукашевич В.М., 
Метеленко Н. Г., Сінк Д.С., Семикіна М.В., Пєліхов Є.Ф., Шваб Л.І. та ін. У 
цих наукових працях розглядаються підходи щодо визначення 
продуктивності праці як економічної категорії, класифікації факторів, 
резервів її підвищення та ефективного управління продуктивністю праці на 
підприємстві. 

Мета полягає у визначення шляхів ефективного планування підвищення 
продуктивності праці, соціально-економічних передумов і важелів її 
зростання в Україні. 

Слід зазначити, що продуктивність праці є результативністю виробничої 
діяльності людей, що вимірюється кількістю часу, що витрачається на 
одиницю продукції, або кількістю продукції, створюваної за одиницю 
робочого часу (година, день, місяць, рік). Вона передбачає ефективне, 
раціональне використання не лише праці, але й усіх інших ресурсів – 
капіталу, землі, сировини, матеріалів, енергії, інформації [1]. 

Загальновідомо, що серед головних економічних проблем є неефективне 
використання ресурсів, неконкурентоспроможність багатьох видів продукції, 
низький рівень техніко-технологічного виробництва, ефективності 
господарювання, продуктивності праці тощо.  

В той же час, проблематика ефективності продуктивності праці, зокрема 
її підвищення, привертає увагу відомих учених-економістів ще із часу 
початку переходу України до ринкової економіки (90-ті рр. ХХ ст.). 
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Різнобічні аспекти ефективності праці на національному, галузевому та 
регіональному рівнях знайшли своє відображення в численних наукових 
дослідженнях [2]. 

У випадку підвищення продуктивності праці в країні, її національний 
дохід, або валовий національний продукт, збільшується швидше, ніж 
показники витрат. Зниження продуктивності сприяє зростанню інфляції, 
забезпечує пасивний торговельний баланс, уповільнення темпів зростання 
або зниження виробництва і до зростання безробіття. Описана ситуація є 
дуже характерною для сучасної України. Рівень продуктивності праці майже 
у всіх галузях промисловості нашої країни дуже низький. Оскільки 
підвищення продуктивності праці є першочерговим завданням будь-якого 
підприємства, що прагне до підвищення конкурентоспроможності 
підприємства, тому на кожному підприємстві доцільно розробляти програму, 
а до її розроблення повинні бути залучені керівники і службовці усіх рівнів, 
впроваджувати її на усіх етапах виробничого процесу. 

Основними шляхами підвищення продуктивності праці є: розвиток і 
впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу; 
піднесення загальноосвітнього, культурно-технічного та професійного рівня 
працівників; раціональне використання природних, матеріальних, трудових 
ресурсів; поліпшення організації та управління виробництвом; впровадження 
ефективних матеріальних і моральних стимулів до праці [3]. 

Отже, значення продуктивності праці визначається тим, що її зростання 
забезпечує підприємствам і всьому суспільному виробництву подальший 
розвиток і сприятливі перспективи, що в кінцевому рахунку веде до 
підвищення рівня життя населення. Тому кожному підприємству необхідно 
приділяти належну увагу підвищенню рівня продуктивності праці. Це 
сприятиме соціально-економічному розвитку та забезпеченню 
конкурентоспроможності підприємства на ринку. Для цього потрібно 
розглядати науково-технічні, технологічні, соціально-економічні та 
організаційно-економічні передумови зростання продуктивності праці в 
тісному взаємозв’язку. А на підставі проведеного аналізу та виявлення 
резервів розробляти та реалізовувати відповідні програми управління 
продуктивністю праці, що спрямовані на її підвищення. 
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У сучасному світі інноваційний розвиток є базисом 

конкурентоспроможності як на мікро- так і на макрорівні. У загальному 
розумінні, це сукупність безперервно здійснюваних у часі та просторі якісно 
нових, прогресивних змін [1]. Вважається, що усім розвиненим країнам світу 
притаманний високий рівень інноваційного розвитку машинобудівних 
підприємств. 
        Можна сказати, що на сьогодні  машинобудування є однією з провідних 
галузей промисловості. І тому інтенсивність інноваційних процесів 
машинобудівної  галузі є головною рушійною силою технологічного 
розвитку як окремих галузей, так і національної економіки України загалом. 
Адже дана галузь створює найактивнішу частину основних виробничих 
фондів – знаряддя праці, які забезпечують рівень конкурентоспроможності на 
світових ринках. Інноваційні процеси машинобудівної галузі були досліджені 
багатьма науковцями , серед яких П. Г. Перерва, С. А, Мехович, С.В.Колесов, 
В.Ситніченко, Д. Малащук та інші. Але, зважаючи на вимоги сьогодення, 
аналіз, дослідження та впровадження інновацій для підвищення 
конкурентоспроможності галузі вимагають подальшого вивчення. 
На основі  дослідження метою роботи є виявлення проблем ефективності 
впровадження інноваційних процесів та визначення завдань, що мають бути 
вирішені для перетворення машинобудування на конкурентоспроможну та 
сприятливу до інновацій галузь. 

Важливою тенденцією інноваційного розвитку машинобудівних 
підприємств  є інтеграція науки та виробництва у формі технопарків 
(створюються для стимулювання малого інноваційного підприємництва), 
технополісів (об’єднують у собі наукові установи фундаментального і 
прикладного характеру, ВНЗ, конструкторські організації, промислові 
підприємства, орієнтовані на впровадження нововведень), бізнес-інкубаторів 
(забезпечують реалізацію будь-якого проекту, що обіцяє прибуток) тощо [2,].  

Отже, світові тенденції інноваційного розвитку передбачають зростання 
частки підприємств, що запроваджують інновації, та питомої ваги 
інноваційної продукції; збільшення маловідходних та ресурсозберігаючих 
виробництв; забезпечення притоку інвестицій у інноваційні проекти та 
державну підтримку інноваційної сфери.  

В Україні тенденції є протилежними. Відповідно до звіту «Глобальний 
інноваційний індекс 2016» Україна займає 56 місце серед 141 країни за 
глобальним інноваційним індексом (у 2012 році наша держава займала 64 
місце з 125), при цьому за показниками бізнес-досвіду Україна зайняла 48 
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місце (працівники розумової праці – 55 місце, інноваційні зв’язки – 85 місце, 
сприйняття знань – 33 місце) [3]. Машинобудування є однією з 
найважливіших галузей економіки України, яка може стати потужною 
сферою застосування наукових досягнень. Оцінка наявності в Україні 
інноваційно активних підприємств машинобудування засвідчує позитивні 
тенденції, починаючи з 2012 років, що вказує на прагнення галузі 
інноваційно розвиватися та вдосконалюватися.   

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, обсяг 
експорту машинобудівної галузі в 2015 році склав 45,4 млн. дол. проти 56,5 
млрд у 2016-му, що на 17,1% більше ніж 2015 році. За умови збереження 
тенденції зростання експорту у фізичному вимірі разом із підвищенням цін 
на зовнішніх ринках, яке почало спостерігатися наприкінці березня, можна 
очікувати за підсумками року зростання показника експорту товарів[4]. 

Слід зазначити, що основною проблемою інноваційного розвитку є 
зменшення інвестицій в капітал машинобудування. Інноваційна діяльність у 
машинобудуванні України вимагає врахування фактора глобалізації, який 
проявляється в трьох основних напрямах: інформаційному, економічному, 
технічному. Разом з відсутністю активної інвестиційної підтримки як з боку 
держави, так і з боку закордонних інвесторів, значним бар’єром входу в 
світове високорозвинене машинобудування є високий ступінь залежності 
розвитку вітчизняного машинобудування від зовнішньоекономічної 
діяльності та дія факторів, що перешкоджають використанню сприятливих 
можливостей. 

 Для успішного освоєння новітніх технологій сьогодні в країні не 
вистачає людських ресурсів необхідної кваліфікації. Великий бізнес неохоче 
інвестує в галузі вітчизняного машинобудування, віддаючи перевагу 
«зніманню вершків» у високодохідному сировинному секторі (газ, алюміній, 
мінеральні добрива, нафта й т.д.); інноваційно активний малий і серед ній 
бізнес залишається ,скажімо, пасинком у держави. Визначені вище проблеми 
мають структурний характер, їхнє вирішення потребує величезних зусиль 
протягом багатьох років. А за цей час провідні країни світу підуть ще далі в 
інноваціях та їх вдосконаленні. 

Сучасний стан зовнішньої торгівлі продукцією машинобудівних 
підприємств є достатньо нестабільним та важкопрогнозованим. Вітчизняний 
ринок машинобудування характеризується значним зменшенням попиту на 
нову продукцію галузі, зумовленим недостатнім рівнем платоспроможності 
підприємств та наданням переваги з боку споживачів ремонту існуючої 
продукції. В сучасних умовах підтримка інноваційного розвитку на 
машинобудівних підприємствах України має першочергове значення, 
оскільки це сприятиме забезпеченню модернізації та підвищення 
конкурентоспроможності економіки держави в цілому. Важливо враховувати 
світові тенденції інноваційного розвитку та іноземний досвід формування та 
управління інноваційною діяльністю.  

Отже, у перспективі машинобудування повинно зайняти більш вагоме 
місце як у структурі промисловості, так і у формуванні експорту України. 
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Необхідно удосконалити галузеву структуру машинобудування, розширити 
асортимент його продукції за рахунок підвищення питомої ваги галузей, що 
виробляють товари народного споживання. Потрібна модернізація 
машинобудівних заводів, їх технічне переоснащення з використанням 
сучасних технологій і значне підвищення за рахунок цього якості машин, їх 
конкурентоздатності. Необхідно налагодити виробництво високоефективних 
машин та їх систем для всіх галузей і сфер народного господарства, приладів 
і апаратів, швидкісної електронно-обчислювальної техніки нових поколінь, 
виробництва систем зв’язку, засобів управління, автоматизації тощо. 
Спеціалізацію і кооперування виробництва в машинобудуванні необхідно 
орієнтувати на вітчизняні підприємства, створювати замкнуті цикли 
виробництв у середині країни. 
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 Фармацевтичний ринок є складною структурою, в якій відбуваються 

взаємодії між споживачами (пацієнтами і медичними працівниками), 
інтереси яких представляють Всесвітня Організація охорони Здоров'я, 
органами охорони здоров'я різних країн, посередниками (оптовими і 
роздрібними структурами, які займаються реалізацією медикаментів) і 
виробниками лікарських препаратів. Дослідження цього ринку є актуальною 
проблемою для сучасної аналітики, адже частка лікарських товарів в світовій 
торгівлі з кожним роком невпинно зростає. Основними тенденціями 
фармацевтичного ринку є: збільшення обсягу продажів, посилення 
конкуренції у всіх сегментах, бурхливе впровадження нових технологій і 
розвиток мережевих підприємств. 

  Виходячи з загального категоріального поняття, фармацевтичний 
ринок – це  економічні взаємовідносини між суб’єктами та об’єктами, 
пов’язані з обміном фармацевтичних товарів і послуг, внаслідок чого 
формуються основні елементи ринку – попит, пропозиція та ціна [1, c. 76]. 
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  Сучасними особливостями, тенденціями та перспективами розвитку 
світового фармацевтичного ринку є:  

‐ переповненість фармацевтичною продукцією; 
‐ зменшення витрат держави на медицину, як наслідок низки реформ 

національних систем охорони здоров’я; 
‐ посилення ролі державного регулювання охорони здоров’я; 
‐ збільшення фінансування на науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи, покращення виробництва та оптимізації структури 
витрат; 

‐ створення та розвиток стратегічних об’єднань  та укладання угод між 
виробниками про спільне створення фармацевтичних товарів; 

‐ розроблення лікарських препаратів з точним механізмом дії;  
‐ всеохоплюючий розвиток та запровадження біотехнології, генної 

інженерії; 
‐ створення персоналізованих лікарських препаратів; 
‐  виробництво та реалізація лікарських препаратів – генетиків. 
 Фармацевтичний сектор в економічній системі розвинених країнах 

тяжіє до числа найдинамічніших і рентабельних, але разом з тим виступає як 
особливий сегмент ринку, що регулюється державними органами влади, а 
також контролюється страховою медициною. В останні роки фармація 
починає інтегруватися зі сферою медичних послуг [2, с. 23].  

   Взагалі, існує у світі три фармацевтичні регіони – США, Європа і 
Японія. На ці регіони  припадає близько 80% усього ринку лікарських 
препаратів. Незважаючи на суттєвий розвиток таких країн, як Китай, Індія, 
Бразилія та Туреччина, фармацевтичний ринок США залишається 
найвагомішим у світі зі щорічними темпами зростання  понад 8 %. Частка 
США в глобальному фармацевтичному ринку становить 36 %, тоді як 5 років 
ця величина становила 54 %.). Швидкими темпами розвивається 
фармацевтичний ринок Китаю, Індії, Бразилії та Туреччини, у яких приріст 
реалізації фармацевтичної продукції становить 11 % на рік, а частка у складі 
світового фармацевтичного ринку – 17 % [3].  

  Фармацевтична галузь посідає передове місце й в економіці України, 
тому що вона є важливий елементом вітчизняного ринку, багато в чому 
визначає національну й оборонну безпеку країни, відрізняється значною 
наукомісткістю й розвиненим кооперуванням. Українська фармацевтична 
справа виготовляє приблизно 1400 лікарських препаратів з 3000, що 
реалізуються в межах нашої країни. Лікарські товари в Україні виготовляють 
49 офіційно зареєстрованих підприємств.  

   Щорічний ріст українського фармацевтичного ринку становить не 
менше 10 % уже протягом декількох років. Сьогодні на ринку із 
зареєстрованих лікарських засобів 34 % – препарати українського 
виробництва, інші – іноземного. У вартісному вираженні близько 70 % ринку 
займають імпортні препарати, 30 % – вітчизняні. У пакуваннях навпаки: 
українські препарати – 70 %, імпортні – 30 %. Подібна ситуація на 
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фармацевтичному ринку України може бути потужним стимулом для 
реструктуризації галузі, посилення конкуренції й переходу на технічні 
стандарти ЄС. Потрібно збільшувати кількість підприємств-виробників 
лікарських засобів, запроваджувати нові технології, покращувати якість 
товару, виходити на міжнародні ринки. Все це може спричинити економічне 
зростання в цій галузі економіки України [4]. 

   Отже, процеси, що відбуваються на фармацевтичному ринку України 
сьогодні, знаходяться під впливом таких зовнішніх і внутрішніх чинників, як 
економіко-політична нестабільність у країні, відсутність реальних реформ у 
системі охорони здоров’я за останні 20 років, консолідація компаній-
виробників, непрозорість системи реєстрації лікарських препаратів, 
відсутність системних інвестицій у галузь, спроби державних чиновників 
адмініструвати, а не регулювати процеси, що відбуваються. Це все 
призводить до подорожчання фармацевтичної продукції та концентрації фірм 
на ринку галузі, що не завжди є позитивно для економіки країни і добробуту 
населення. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО 

РИНКУ СТАЛІ 
 

Дослідження особливостей та стану світового ринку сталі викликає 
особливий інтерес як з боку підприємств металургійного комплексу, так і в 
наукових колах. Це обумовлено необхідністю застосування сталі в багатьох 
галузях національної економіки. Тому виробництво сталі є своєрідним 
двигуном, що забезпечує розвиток не тільки промислового комплексу тієї чи 
іншої країни, а й процвітання світової промисловості. У зв'язку з цим 
питання, пов'язані з ринком сталі є, безумовно, актуальними сьогодні. 

Метою даного дослідження є аналіз сучасного стану та перспектив 
розвитку світового ринку сталі. 
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За даними Всесвітньої асоціації сталі, починаючи з 2003 р. 
спостерігається щорічний приріст виробництва сталі в світі, що свідчить про 
значущість чорної металургії та про її стійкий розвиток[1].  

При цьому можна стверджувати про досить тісний зв'язок між світовим 
виробництвом сталі та ВВП. Так, в середньому на кожні 100 дол. США 
приросту ВВП необхідно виготовити 2 кг сталі. Також важливо відзначити, 
що обсяг споживання сталі характеризує рівень технологічного розвитку 
національної економіки.  

У найближчі роки в світі очікується подальше зростання 
сталеплавильних потужностей, що спричинить збільшення ризиків 
найбільших виробників стали: надлишок пропозиції посилить торгові 
суперечки та призведе до зниження ціни, що в свою чергу негативно 
відобразиться на рентабельності. Серед головних ризиків для глобальної 
сталеливарної галузі експерти називають протекціоністські заходи урядів 
держав: нетарифні бар'єри на імпорт сталі; обмеження експорту сировини та 
будівництво власних потужностей[3]. 

Незважаючи на значну кількість ризиків металургійної галузі, за 
оцінками OECD у 2025 р. попит на сталь зросте до 2,3 млрд. т. на рік 
(Середньорічне зростання в 2013-2025 складе 3,7%) і буде розподілено таким 
чином: 64% споживання доводитися на будівельний сектор, 17% - на 
автомобілебудування, 15% - на виробництво технологічних машин та 
устаткування. Цікаво, що 90% очікуваного збільшення споживання сталі у 
2012-2025 рр. забезпечать такі сфери, як: житлові і інфраструктурні проекти в 
країнах з економікою, що розвивається (близько 68% зростання); 
технологічне машинобудування (близько 13% зростання) та нафтогазова 
промисловість (близько 9% зростання) [2]. 

За даними дослідження, проведеного британською компанією 
MarketLine, обсяг світового ринку сталі в вартісному вираженні буде 
розширюватися в найближчі роки та досягне у 2020 р $ 865,5 млрд. в 
порівнянні з $ 753,4 млрд. у 2015 р. Середні темпи зростання (CAGR) в 
період з 2015 по 2020 р складуть 2,8%. Це являє собою значний прогрес у 
порівнянні з 2011-2015 рр., коли обороти на ринку звужувалися, в 
середньому, на 11,2% в рік[2]. 

Світове виробництво сталі в лютому 2017 року збільшилося в порівнянні 
з лютим 2016 року у 4,1 відсотка до 126,6 відсотка.[2]  

Китайські металурги продовжили нарощувати виробництво, виплавили 
61,2 мільйона тонн сталі, що на 4,6 відсотка більше, ніж у лютому минулого 
року. В Японії виробництво склало 8,3 мільйона тонн - на 0,1 відсотка менше 
порівняно з минулим роком. Індія справила 8,1 мільйона тонн сталі, Південна 
Корея - 5,5 мільйона тонн. Зростання обсягів - на 8,9 і 8,3 відсотка 
відповідно[2]. 

Російські металургійні підприємства, за підрахунками Worldsteel, 
виплавили в лютому 2017 року 5,585 мільйона тонн сталі - на 0,3 відсотка 
менше порівняно з АППГ. Українські металурги скоротили виплавку на 3,6 
відсотка до 1,9 мільйона тонн. Всього в країнах СНД за лютий було 
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вироблено 8,07 мільйона тонн сталі, що можна порівняти з результатами 
2016 року[2]. 

В ЄС, Німеччина виплавила 3,5 мільйона тонн сталі, збільшивши 
минулорічний показник на 2,6 відсотка. Італія виплавила 2,0 мільйона тонн 
сталі, що на 1,2 відсотка більше, ніж у лютому 2016 року. Франція - 1,2 
мільйона тонн сталі, скоротивши обсяги виробництва на 5,8 відсотка. Іспанія 
- 1,1 мільйона тонн, що на 4.6 відсотка менше порівняно з лютим 2016 
року[2]. 

На основі проведеного дослідження можна стверджувати про досить 
непросту ситуацію на світовому ринку сталі, особливо коливання цін і 
пов'язані з ним ризики, а падіння цін на нафту, сталеву продукцію та інші 
сировинні товари обумовлено зниженням темпів економічного зростання у 
більшості країн світу.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

НА СВІТОВОМУ РИНКУ  
 

Проблемою використання енергоносіїв є те, що людство переважно 
використовує невідновні енергоресурси, які з часом можуть вичерпатись, що 
призведе до різкого загострення енергетичної кризи не тільки в окремих 
країнах, а й у всьому світі. Тому в останні роки загострилось питання 
використання альтернативних джерел енергії, які з часом можуть повністю 
замінити традиційні види палива і відвести загрозу енергетичної кризи. Крім 
того, використання альтернативної енергії є цілком безпечним та екологічно 
чистим, тобто позбавленим викидів продуктів згоряння та твердих відходів. 
Таким чином відпадає проблема утилізації шкідливих відходів, зокрема 
відпрацьованого радіоактивного палива АЕС [1]. 

Проблеми розвитку ринку альтернативних джерел енергії відображені в 
наукових рроботах таких вчених, як: Л.А. Антоненко, Д.В. Дероган, 
Г.С. Калда, Г. Калейніков, Г. Калетнік, С. Кваша, І.Г. Кириленко, 
А.А. Конопляника, О.М. Креховецький, С. Кудрі, С.М. Кулик, В. Кухар, 
А. Романова, Е.І. Сухін, А. Тарнавський, О. Шпичак, С. Шульженко, 
А. Щокін та багато інших [2]. 
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Серед зарубіжних авторів, чиї наукові дослідження вплинули на 
розробку даної теми, відомі такі вчені, як Г. Шеер, Е. Долан, Д. Кейнс, 
К.Р. Макконел, У. Шарп та інші. 

В останні роки людство успішно використовує альтернативні джерела 
енергії – це джерела енергії природного походження, які постійно 
поповнюються. До них належать: біопалива (біодизель, біогаз, генераторний 
газ, брикети і гранули з відходів деревини, соломи, лузги та інших); енергія 
сонця (сонячні колектори); енергія вітру (вітрогенератори); енергія води 
(гідроелектростанції); геотермальна енергія. 

Відновлювальна енергетика набирає дедалі більшої популярності в світі. 
Питання енергозабезпечення та енергозбереження є актуальними у всьому 
світі, і все більше країн звертає увагу на раціональність використання 
альтернативних паливних ресурсів. Різні види нетрадиційної енергетики 
знаходяться на різних стадіях освоєння. На сьогодні деякі з країн Європи 
вживають близько 20% альтернативних відновлювальних енергоносіїв та в 
подальшому планують протягом певного часу відмовитись від імпорту 
традиційних видобувних ресурсів. Беззаперечними лідерами у світі 
альтернативної енергетики є країни ЄС, США, Китай та Індія. Невичерпність 
нетрадиційних видів ресурсів, незалежність їх від кон’юнктури на світовому 
ринку енергоносіїв та екологічний фактор сприяють зростанню попиту на 
них та викликають зацікавленість у їх виробництві. 

У зв'язку з необхідністю появи міждержавної структури, яка зайнялася б 
підтримкою альтернативної енергетики на міжнародному рівні 26 січня 2009 
року в м. Бонн (Німеччина) було створено Міжнародне Агентство з 
відновлюваної енергетики (IRENA) – завданнями цієї організації є 
стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії в промислових 
країнах і країнах світу. У країнах ЄС 13 квітня 2000 року було прийнято 
рішення про створення організації, що об'єднує європейські енергетичні, 
торгові та науково-дослідні організації, що працюють у секторах 
біоенергетики, геотермальної енергії, енергії океану, малої гідроенергетики, 
сонячної електроенергії, енергії вітру – Європейської ради з поновлюваних 
джерел енергії (EREC). У 2008 році створена Робоча група з питань 
відновлювальних джерел енергії (REWP) [4]. 

На сьогоднішній день у структурі основних джерел альтернативної 
енергетики найбільшу питому вагу займає гідроенергетика. Вона забезпечує 
процес отримання електроенергії при низьких експлуатаційних затратах та 
тривалому терміні експлуатації [5, с. 40]. Об’єкти гідроенергетики, 
потужністю 1060 ГВт генерують близько 16% світової електроенергії. 50% 
ГЕС локалізовані у п'яти країнах: Китай (212 ГВт), Бразилія (82,2 ГВт), США 
(79 ГВт), Канада (76,4 ГВт) і Росія (46 ГВт) [6].  

Протягом останніх років, достатньо динамічно розвивається 
вітроенергетика. Так, станом на початок 2016 року загальна потужність 
вітроелектростанцій (ВЕС) світу становила 433 ГВт [6]. З них, у Китаї 
встановлені потужності на 129 ГВт, ЄС - 142 ГВт, США - 74 ГВт, Індії - 25 
ГВт, Канаді - 11 ГВт. Близько половини приросту потужностей припадає на 
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Китай.  
Технології трансформації сонячної енергії у електричну є більш 

складними, порівняно із вітро- та гідроенергетикою. На сьогоднішній день, 
використовуються два основні принципи трансформації сонячної енергії: PV  
– системи, які забезпечують трансформацію сонячного світла в 
електроенергію; CSP – системи концентрованого типу, які перетворюють 
сконцентровану сонячну енергію в теплову у результаті підігріву теплоносія. 
Станом на 2016 рік у світі функціонували сонячні електростанції, які мали 
потужності 227 ГВт для PV об’єктів та 4,8 ГВт для об’єктів CSP [6]. 

Геотермальна енергія відіграє важливу роль у енергозабезпеченні деяких 
країн світу, зокрема, Нової Зеландії, США, Філіппін, Італії, Ісландії. У 
цілому, наприкінці 2015 року потужність об’єктів геотермальної енергетики 
становила близько 12,9 ГВт, у тому числі 2600 МВт в Каліфорнії (США), 
1900 Мвт на Філіппінах, 1200 МВт у Індонезії, 843 МВт в Італії [6]. 

Наступним за значущістю серед джерел альтернативної енергетики є 
біоенергетика. Китай і Німеччина є світовими лідерами у її виробництві. У 
Китаї функціонує близько 24 тис. малих об’єктів з виробництва біогазу, у 
Німеччині - 8 тис. Німецькі виробники біогазу щорічно продукують 10,5 
ГВт-г тепла і 25,0 ГВт-год електроенергії, що становить 3% від споживання 
електроенергії в країні. До інших країн, в яких частка біогазу в загальній 
структурі споживання є значною можна віднести: США, Швецією, Францію, 
Голландію, Австрію та Італію [7, с. 12]  

Світові тенденції в сфері енергетики залежать від регіону, але в 
розвинених країнах до середини століття викопне паливо остаточно втратить 
свої позиції.  

Експерти Carbon Tracker та the Grantham Institute at Imperial College 
London дають такий прогноз енергетичного майбутнього: 

− сонячне випромінення зможе забезпечити 23 % світового попиту на 
енергію у 2040 році. У 2050 ця цифра зросте до 29 %; 

− пік споживання вугілля прийдеться на 2020 рік. А вже з середини 
століття потреба у ньому впаде на 45,6 % порівняно з сьогоденням. Далі 
вугілля замінять інші джерела енергії; 

− нафта теж досягне піку використання до кінця цього десятиліття, а 
потім повільно, але невпинно втрачатиме популярність; 

− попит на газ буде зростати, та його частка у 2050 році складатиме 
лише 1 % енергетичного ринку [3]. 

Отже, альтернативна енергетика сьогодні є одним з основних напрямів 
світового енергетичного розвитку тому, що вона є екологічно чистою (за 
винятком прямого спалювання біомаси), безпечною і використовує 
невичерпні ресурси, суттєвий потенціал яких існує в кожній країні. Світові 
тенденції розвитку енергетики характеризуються ціленаправленою 
політикою розвинених країн щодо зменшення залежності від дорогих 
органічних енергетичних джерел та збільшення частки альтернативної 
енергетики в енергобалансі. 
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УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ ХІМІЧНИХ ТОВАРІВ 

 
Однією з галузей, яка найбільш постраждала від фінансової кризи, є 

хімічна промисловість, що зумовлено скороченням попиту на хімічну 
продукцію у світі. Ситуація погіршилася внаслідок проблем з постачанням 
газу та зростанням цін на нього, яке призвело до збитковості хімічного 
виробництва. У січні 2016 року, порівняно з січнем 2008 року, виробництво 
хімічної продукції знизилося майже у 2,5 рази. У 2016 році урядом 
планувалося здійснити заходи щодо підтримки хімічного виробництва, 
спрямовані зокрема на здешевлення газу, проте фактично підтримки майже 
не було. 

Теоретико-методологічною базою дослідження даної проблеми 
виступають фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних вчених з 
проблем глобалізації: Г. Андрощука, О. Богороша, В. Геєця, Г. Доброва,       
С. Долгова, В. Карпова, М. Кастельса, Е. Кочетова, В. Кузнєцова, Ф. Ларена, 
Ю. Макогона, Б. Малицького, А. Неклесси, В.Олександрової, Б.Патона,       
М. Портера, Дж. Сакса, Н. Симонії, Л. Сінцерова, В. Соловйова, Ю.Спіженка, 
В. Терехова, М. Чешкова, Ю. Шишкова та ін. 
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Метою даного дослідження є аналіз стану вітчизняного ринку хімічних 
товарів на світовому ринку. 

Хімічна промисловість відіграє велику роль у формуванні 
найважливіших макроекономічних показників багатьох країн світу. Рівень 
хімізації завжди був одним із загальновизнаних у світовій практиці критеріїв 
рівня економічного розвитку. У провідних країнах світу питома вага галузі у 
виробництві промислової продукції досягав 10-13%.  Сучасний ринок 
хімічної продукції характеризується широким асортиментом, посиленням 
конкуренції за ринки збуту, зниженням цінової конкурентоспроможності 
хімічної продукції провідних країн світу і, насамперед, – 
західноєвропейських порівняно з вартістю товарів з країн з дешевою 
робочою силою, що робить його дуже конкурентним зі сторони впливу на 
нього конкурентних сил Портера [1]. 

 Глобальні зміни в структурі світового виробництва і споживання 
хімічної продукції призводять до перебудови провідних хімічних компаній, 
яка здійснюється з метою забезпечення економії коштів, впровадження 
високоефективних екологічно безпечних технологій, переваги випуску 
хімічної продукції з високою доданою вартістю, відкриття філій у країнах з 
дешевою робочою силою. Тому на глобальному рівні формується певний 
ланцюг функціонування хімічної галузі, який диверсифікує вплив на галузь 
глобалізаційних явищ. Він ґрунтується на наявності сировини, переробці цієї 
сировини на структурні елементи, які в свою чергу перетворюються на готові 
матеріали. 

В цілому хімічна промисловість набула розвитку в усіх економічних 
районах України. На цьому тлі особливо слід відмітити Донецький, 
Придніпровський і Карпатський економічні райони. Найпотужніший з них — 
Донецький район. Його частка становить понад третину хімічної продукції, 
що виготовляється в країні. Тут особливо вирізняється Луганська область 
з найбільшим у країні Лисичансько-Рубіжанським промисловим вузлом 
хімічної спеціалізації. В Донецькій області виділяється 
Горлівсько-Слов’янський промисловий вузол.  У межах Придніпров’я 
хімічна промисловість набула розвитку в Дніпропетровській області 
(Дніпропетровсько-Дніпродзержинський промисловий вузол), Львівській 
області (Львівський, Дрогобицький, Новодворівський і 
Червоноградсько-Сокальський промислові центри) і Івано-Франківській 
області (Калуський і Івано-Франківський промислові центри). Добре 
розвинута хімічна промисловість в Києві, Чернігові, Черкасах, Житомирі, 
Рівному, Вінниці та Сумській області (Шостка і Суми), поблизу Одеси і 
Автономної Республіки Крим (Сивашський промисловий центр). 

 Найбільш розвинуті технологічно, а також такі, що мають глибоку 
переробку хімічних продуктів, широкий спектр готової продукції, – 
підприємства-виробники добрив (ВАТ «Азот», ВАТ «Дніпроазот», ВАТ 
«Одеський припортовий завод», ВАТ «Рівнеазот», ВАТ «Сумихімпром», ЗАТ 
«Титан»). Завдяки тому, що заводи виробляли не тільки добрива, але й інші 
хімічні продукти, використовуючи при цьому відносно дешеву сировину 
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українського і російського походження, теоретично жодне підприємство не 
могло бути збитковим, однак на даний момент майже всі виробники, окрім 
ВАТ «Одеський припортовий завод» і ВАТ «Сумихімпром», знаходяться в 
приватних руках. [3, с. 226]. 

 Зазначимо, що мінеральні добрива і аміак довгий час були одним із 
стратегічних експортних продуктів України. В Україні, як відомо, працює 
вісім великих виробників добрив, шість із яких спеціалізуються на азотних 
добривах і є основою експортного і виробничого потенціалу України. Як 
відомо, Україна – один із провідних експортерів азотних мінеральних добрив 
у світі. Наша країна експортує мінеральні добрива до 70 країн світу. 
Основними покупцями є Індія, Бразилія, Туреччина, Мексика, Пакистан, 
Нігерія. При цьому перелік основних покупців динамічно змінюється не 
тільки щорічно, але і щомісячно. На жаль, ринок мінеральних добрив 
останніми роками став мало прогнозований і передбачуваний. Український 
товар змінює напрямок продажів з Азії на Латинську Америку і навпаки, 
залежно від поточної кон’юнктури ринку [2]. 

Входження України у світову економіку виявилося непростим та 
тривалим. Хитка українська економіка включилася в міжнародну торгівлю з 
позиції явного аутсайдера. І ситуація складається поки що не на користь 
України, бо на відміну від країн  Центральної Європи, наша країна 
залишається експортером переважно сировини та напівфабрикатів. Протягом 
останніх трьох років зовнішній торговельний оборот зменшується. 
Погіршується структура як експорту, так і імпорту. Експорт продукції 
окремих галузей є неефективним, нерідко – просто збитковим (як це було в 
нещодавно у металургійному комплексі). Сировинна спрямованість 
українського експорту зумовлює його вразливість до коливань цін на 
світовому ринку. 

Україна нерозсудливо втрачає свої традиційні (і наближені географічно) 
ринки збуту, однак при цьому надто повільно просуває продукцію на нові 
ринки. Україна займає одне з провідних місць у світі і має великі експортні 
можливості щодо мінеральних добрив. Це визначається сировинним 
фактором –  наявністю багатих родовищ калійних солей і фосфоритів. 
Калійні солі є в Прикарпатті (Калуш, Стебник), а фосфорити – у Донбасі та 
Придністров’ї. Наявність сировини дозволила Україні створити розвинену 
технологічну базу для виробництва мінеральних добрив на експорт. Більше 
90% експорту мінеральних добрив становлять азотні добрива, а їх головними 
покупцями є Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, Молдова, Туркменістан.  

Є підстави стверджувати, що потенціал екстенсивного розвитку 
експорту вже майже вичерпано. Необхідно впроваджувати якісні зміни – 
насамперед, змінити структуру експорту в напрямі збільшення частки 
кінцевої продукції в загальному обсязі експорту; підвищити ефективність 
експортних операцій; відновити присутність на традиційних ринках і 
зміцнити позиції на нових перспективних ринках; вдосконалити державне 
регулювання зовнішньої економічної діяльності. 
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Таким чином, хімічна промисловість України  має сталі зв’язки з 
іншими галузями національного господарства, хорошу репутацію на 
світовому ринку (відносно експортних товарів) і високий рейтинг 
інвестиційної привабливості. Особливо добре це видно по рівню внутрішніх 
цін, по тенденціях на світовому ринку, по зростаючому імпорту великого 
спектру полімерів, каучуків, пластмас. 
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АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ 
 
Вагомим інструментом для розвитку економічно-соціального становища 

країни є її населення, яке з одного боку є складовою продуктивних сил та 
виступає трудовим ресурсом, а з іншого, є споживачем товарів та послуг для 
забезпечення своєї життєдіяльності. Для того, щоб від такого трудового 
ресурсу отримати максимальний економічний та соціальний ефект, державі 
необхідно докласти певних зусиль, аби забезпечити їх всім необхідним і в 
майбутньому отримати від цього певну користь. 

На економічне та соціальне становище в країні впливають багато 
факторів, які безпосередньо пов’язані з рухом населення – відтворення, 
міграція, чисельність, склад, структура тощо. Поряд із цим можна виділити 
ряд демографічних показників за допомогою яких можна оцінити стан 
демографічної ситуації країни – народжуваність, смертність, шлюбність, 
розлучення тощо. 

Вивченню впливу демографічної ситуації на економіку держави 
присвячено багато наукових праць вітчизняних вчених, таких як  
С. Біляцький, А. Хахлюк, О. Богуцький, С. Вовканич, І. Голубєва,  
І. Прибиткова та інші. 

Метою даної роботи є аналіз стану сучасної демографічної ситуації в 
Україні та перспективи її розвитку. 

Населення - сукупність людей, що проживають на певній території, 
здійснюють свою життєдіяльність у межах адміністративної чи політичної 
одиниці [1]. 
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Демографічна ситуація в країні в останні роки ускладнюється настільки, 
що є всі підстави вважати Україну зоною демографічної кризи із особливо 
складним становищем у сільській місцевості та в окремих регіонах. 
Скорочення чисельності населення в країні має негативні наслідки як з 
погляду демографічної основи його відтворення, так і з економічного 
погляду: зміни у статево-віковій структурі населення впливають на 
можливості стабілізації економіки, зростання обсягів виробництва, 
соціально-економічного розвитку [3]. 

За останні роки незалежності, стан демографічної ситуації дещо 
погіршується, з кожним роком чисельність населення поступово 
скорочується. Таке зменшення кількості населення зумовлене негативним 
природним приростом, чисельність померлих перевищує чисельність 
народжених, із кожним роком ситуація погіршується. 

Щоб оцінити чисельність населення, та сучасний її стан, варто 
переглянути її динаміку, що відображена на рис. 1.[2]. 
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Рис. 1. Динаміка чисельності населення 1990-2016 рр. 

Аналізуючи динаміку можна сказати що теперішній стан досить 
складний, з кожним роком чисельність населення помітно скорочуються, що 
може призвести до різних соціально-економічних наслідків. Різкий спад 
населення відбувся в 2015 році, що сягав майже 6%. 

Скорочення чисельності населення зумовлюється як від’ємним 
природним приростом, так і міграційним відтоком. Розселення населення по 
країні характеризує зменшення питомої ваги сільського населення і 
зростання міського населення. Різницю між міським та сільським населенням 
за 2010-2016 роки, та їх порівняння, можна переглянути  
на рис. 2. 
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Рис. 2. Динаміка міського та сільського населення за 2010-2016 рр.  
 
З рисунку видно, кількість сільського населення дещо зростає, але в 

досить повільних темпах і становить близько 32%. В основному кількість 
сільського населення скорочується через потенційні виїзди молоді в пошуку 
кращої роботи та перспективи кращого життя. 

Демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення 
стабільного й безпечного розвитку держави, а проблеми оптимального 
демографічного розвитку слід розглядати як першочергові інтереси держави, 
як фактор і водночас як результат її функціонування. 

Дослідження демографічного стану України доводить про високий 
рівень смертності та депопуляцію населення, що стає загрозою для 
перспектив розвитку нації надалі в цілому. 

Таким чином, населення й економіка – це дві ключові складові 
людського суспільства, саме існування яких є взаємообумовленим. З одного 
боку, демографічні процеси впливають на соціально-економічний розвиток, а 
з іншого, рівень життя та якість населення формують ту чи іншу 
демографічну ситуацію. 

З метою поліпшення демографічної ситуації необхідно спрямувати 
соціально-економічну політику на розв'язання найгостріших проблем: 
стимулювання народжуваності, підвищення медичного обслуговування, 
посилення охорони та оплати праці, поліпшення побутових умов і 
впровадження здорового способу життя, створення широкої мережі 
державних та недержавних служб соціальної допомоги.  
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УПРАВЛІННЯ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ  
ПІДПРИЄМСТВА 

 
На сучасному етапі розвитку економіки України, важливу роль відіграє 

конкурентоспроможність підприємства, як чинник, який стимулює діяльність 
підприємства для того, щоб бути на високій позиції ефективного 
функціонування, відносно інших фірм. Тому для підприємства, в умовах 
розвитку в просторах країни та виходу на світовий економічний рівень, 
вирішальним фактором економічної діяльності стає управління його 
конкурентоспроможністю. 

Проблемам конкурентоспроможності підприємств присвячено роботи 
багатьох вітчизняних та іноземних учених: І. Ансофф,  Г.Л. Багієва, І.М. 
Герчикова, В.Н. Гриньова, Ю.Б. Іванова, Ж. Ламбена, Ф. Котлера, В.С. 
Пономаренка, М. Портера, О.І. Пушкаря, А. Романов, А. Томпсон. Разом із 
цим певна теоретична й практична оцінки конкурентоспроможності 
підприємства заслуговують на більш ретельний розгляд і потребують 
подальшого розвитку й уточнення з метою адаптації до використання в 
сучасних умовах трансформаційної економіки України. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства — це сукупність 
заходів, які спрямовані на систематичне вдосконалення цінових та якісних 
характеристик продукції, постійний пошук нових каналів збуту, нових груп 
покупців, поліпшення умов продажу та післягарантійного обслуговування, 
реклами [1]. 

На процес управління конкурентоспроможністю впливають внутрішні та 
зовнішні фактори. До внутрішніх можна віднести: організаційно-правову 
форму та структуру підприємства, рівень науково-технічного розвитку 
виробництва, рівень освіченості та кваліфікації персоналу, діловий імідж 
компанії. Проте не менший вплив на конкурентоспроможність підприємства 
здійснюють зовнішні фактори, які вже, на відміну від внутрішніх, не 
підконтрольні компанії, серед них виокремлюють такі: стан ринку товарів, 
технологій, робочої сили, науково-технічний розвиток, ступінь державного 
регулювання [2]. 

Найбільш ефективним механізм управління конкурентоспроможністю 
буде у тому випадку, коли посилить мотивацію діяльності працівників. При 
такому механізмі узгодженість інтересів взаємодіючих сторін досягається 
вибором методів і ресурсів управління відповідно до природи факторів 
управління, на які здійснюється вплив. При неузгодженості цих інтересів 
неможливе подальше  здійснення ефективного впливу на внутрішні та 
зовнішні фактори і досягнення поставленої мети. Механізм управління 
конкурентоспроможністю є складною категорією управління. Він являє 
собою сукупність заходів, які спрямовані на досягнення поставлених цілей. 
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Підприємство, що орієнтується на успіх, повинне ставити своєю метою 
не тільки задоволення попиту споживачів на товари і послуги. У центрі його 
уваги повинна бути мета розробки та реалізації власної конкурентної 
стратегії, яка має враховувати характер і потенціал конкуруючих сил на 
ринку, що формують і визначають його динаміку,  споживачів і конкурентів 
у маркетинговому середовищі. 

Для визначення положення підприємства на галузевому ринку необхідна 
наявність оперативної й об’єктивної методики оцінки 
конкурентоспроможності [3]. 

Серед найбільш відомих методик виділяють такі: 
1) методи, засновані на аналізі порівнювальних переваг; 
2) методи, засновані на теорії якості товару; 
3) методи, побудовані на основі теорії ефективної конкуренції; 
4) комплексний підхід; 
5) метод експертних оцінок. 
Аналіз конкурентного середовища як процес виявлення сильних і 

слабких сторін свого підприємства та підприємств-конкурентів дає 
можливість уникнути конфліктів у процесі взаємодії з конкурентами, більш 
активно планувати розподіл і використання власних сил і ресурсів.  

Для аналізу конкурентних переваг підприємства або компанії можна 
використати методику аналізу на основі SWOT- аналізу, після чого досить 
прискіпливо вивчити слабкі сторони підприємств-конкурентів і 
вдосконалювати роботу підприємства в даній сфері. 

Отже, на сьогоднішній день ринок насичений господарствами, які 
знаходяться в жорстких конкурентних умовах, тому кожне підприємство має 
за мету втримувати свої стійкі позиції поміж іншими підприємствами. Тому 
керівництву підприємства слід навчитися відслідковувати зміни, що 
відбуваються в умовах господарювання, і проводити відповідні перетворення 
в політиці ведення виробництва та реалізації товарів. 

Список використаних джерел: 
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
 
Украинский выездной туризм продолжает падать с начала прошлого 

года, а количество украинцев, выезжающих отдохнуть за пределы Украины, 
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всего лишь за первые пять месяцев 2016-го сократилось до уровня 2000-х. 
Однако не все так печально, позитивные сдвиги все же наблюдаются. Сейчас 
в стране активно развивается внутренний туризм, а отечественные 
рекреационные зоны ощутили настоящий туристический бум. 

Внутренний туризм в нынешних условиях получает прекрасный шанс на 
развитие и дополнительный заработок. Из-за трехкратной девальвации 
гривны, в 2016 году вместо 2 миллионов украинцев за границей отдохнули 
всего 800 тысяч. Только за первые шесть месяцев прошлого года внутренний 
туризм в нашей стране увеличился на 30%. В начале лета прошлого года 
особенно большой наплыв туристов наблюдался во Львове, Одессе и 
Николаевской области. 

Львов достаточно давно демонстрирует позитивную динамику и по 
праву считался туристической столицей, однако в прошлом году передал 
пальму первенства Одессе. C начала 2016 года Одесская область приняла 
почти два миллиона туристов. 

Туристический поток по нашей стране увеличился в этом сезоне, в 
общем, на 30-50% (в зависимости от направления) по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. В частности, непосредственно в 
Одессу летом приехало на 40-50% туристов больше, чем в прошлом году. На 
50-60% увеличилось количество отдыхающих в Затоке Одесской области. В 
Херсонской области больше всего туристов посетило Арбатскую стрелку – 
более 250 тысяч, что на 40-50% больше, чем в прошлом году. Ненамного 
отстал и Железный Порт. Здесь побывало около 130 тысяч туристов, 
превысив тем самым прошлогодний показатель на 30-40%. 

Большой популярностью также пользуются курорты Закарпатья. 
Например, в Карпатах туристический поток во время летнего сезона 
увеличился на 20-30% по сравнению с прошлым сезоном и составил около 
450-500 тысяч человек. В отличие от Одессы, эти курорты славятся неплохим 
сервисом, а вот уникальный комплекс Шацких озер из-за плохо развитой 
инфраструктуры пока отстает по популярности.  

Потенциал роста внутреннего туризма 
Увеличение туристического потока пока никак не повлияло на 

улучшение качества обслуживания на курортах, в то время как большой 
туристический потенциал Украины при правильном его использовании 
может обеспечить быстрое развитие рынка туристических услуг в стране. И, 
как следствие, – получение значительных валютных поступлений, 
наращивание доходов бюджетов, развитие производства потребительских 
товаров, повышение уровня жизни населения. 

Украина объективно имеет все предпосылки для интенсивного развития 
внутреннего и международного туризма: особенности географического 
положения и рельефа, благоприятный климат, богатство природного, 
историко-культурного и рекреационного потенциалов. Не удивительно, что 
Украина вызывает интерес у западных туристов, однако отсутствие 
надлежащей инфраструктуры сдерживает интенсивное развитие 
туристической индустрии в стране. Особенно эти вопросы актуальны для 
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развития регионального туризма. Основной проблемой развития туризма в 
Украине является неэффективное и нерациональное использование 
природных ресурсов, а также отсутствие четкой стратегии развития 
индустрии туризма и четкого его регулирования. 

Не менее важным и болезненным вопросом остается качество 
предоставления туристических услуг. По этому показателю Украина 
значительно отстает от многих государств с похожим рекреационно 
туристическим потенциалом. Посему многие жители Украины предпочитают 
иностранные курорты, получая фактически за те же деньги гораздо более 
высокий уровень обслуживания и комфорта, при этом инвестируя в 
экономику иностранных государств. Поднятие уровня качества 
отечественных туристических услуг до европейских стандартов значительно 
бы ускорило развитие туризма в Украине. 

Среди других проблем туристической сферы можно назвать и 
недостаточную информированность населения о гостиницах, базах отдыха, 
санаториях, о турах по стране, туристических услугах. 

Преимущества и недостатки отдыха в Одессе  
Одесский регион имеет в своем распоряжении значительное и 

разнообразное количество ресурсных возможностей для использования и 
дальнейшего развития туризма. Анализ данных позволяет сформировать 
систему их преимуществ и недостатков (слабых и сильных сторон) и 
перспектив развития туризма в области. 

Преимущества: 
1.Географическое и геополитическое расположение. Область является 
частью морского фасада Украины и расположена на перекрестке важнейших 
международных путей (паромные переправы Одесса-Варна, Ильичевск –
Поти - Батуми, Рени - Галац, Рени - Тульча). Имеет 8 портов, 
железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение с другими 
регионами Украины и зарубежными государствами. 
2.Национально-этнографические особенности региона. Одесская область по 
национальному составу населения существенно отличается от других 
областных регионов Украины. Здесь проживает свыше 100 национальностей 
и народностей. Наиболее многочисленные из них болгары, молдаване, 
гагаузы. Многие из них проживают компактно, что дает возможности для 
сохранения и развития самобытной культуры народов и народных 
промыслов. 
3.Наличие богатейших рекреационных ресурсов (мягкий морской климат, 
лечебные грязи и рапа лиманов, минеральные воды, наличие песчаных 
пляжей). 
4.Наличие исторических памяток и архитектурных объектов. 
5.Наличие опыта приема гостей и разнообразная база туристических услуг. 
6.Политическая стабильность, отсутствие межнациональных, религиозных 
конфликтов, приветливость и гостеприимство населения. 
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Недостатки: 
1.Недостаточно развиты туристическая и общая инфраструктура за 
границами областного центра. 
2.Города и поселки области не могут обеспечить в достаточном количестве 
гостиничное обслуживание туристов, их качественное питание, что наш 
взгляд связано с отсутствием четко разработанной программы развития на 
местах, отсутствие достаточных инвестиционных вложений в эту сферу. 
3.Запущенность ряда объектов – памяток истории, архитектуры и культуры, 
несоответствие пляжей требованиям мировых стандартов. 
4.Недостаток квалифицированных кадров и опыта работы в районных 
центрах Одесской области. 
5.Слабая маркетинговая и рекламная деятельность по разработке и 
популяризации туристских ресурсов, удаленных от областного центра. 

Перспективы: 
1.Широкие возможности для развития сельского туризма, поскольку ряд сел 
области имеют давнюю историю, в них возрождаются народные промыслы, 
предоставляется возможность общения с природой и приобретения 
экологически чистых сельскохозяйственных продуктов; 
2.Учитывая компактное проживание народностей и национальностей 
Одесской области - организация туров для диаспоры; 
3.Использование мирового опыта по созданию комплексов экзотического и 
приключенческого туризма (примерами могут служить, подводный 
туристический комплекс под водой на Багамах, ледяной отель в Швеции и 
др.). 

В целом, регион Одесской области очень богат туристскими ресурсами и 
их использование увеличивается год от года. 
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В умовах, що склались на сьогодні в України є вкрай важлива співпраця 
України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями, оскільки 
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перед нашою країною повстала ключова проблема пошуку достатніх 
фінансових ресурсів для здійснення системних та структурних реформ. 

Питання міжнародних фінансових відносин, а також діяльності 
міжнародних фінансово-кредитних організацій і їх співпраці з Україною 
знайшли своє відображення в роботах ряду зарубіжних та вітчизняних 
дослідників, серед яких Базилевич В., Будкін В., Виходцев І., Вудс Н., 
Герчикова І., Екс А., Зайцева О., Кірєєв А., Кузнєцов В., Мілднер С., 
Рибальченко К., Сіденберг A., Філіпенко А., Жаліла Я., Мороз А., Опарін В., 
Савлук М., Федосов В., Шамова І. і багато інших. Плинність часу свідчить 
про швидку зміну умов функціонування української економіки та 
необхідність вирішення проблем, пов’язаних із дією як зовнішніх, так і 
внутрішніх негативних факторів, а також пошук джерел коштів, необхідних 
для проведення повномасштабних реформ в економіці й соціальній сфері.  

Метою даних тез є висвітлення співпраці України з Світовим банком, що 
дало змогу проаналізувати позитивні сторони цих відносин.  

Враховуючи сучасні реалії української економіки, вивчення досвіду 
співпраці зі Світовим банком та врахування негативного досвіду допоможе 
побудувати ефективні відносини, реалізувати новітні проекти та вивести 
економіку України на якісно новий рівень. 

Світовий банк – багатостороння кредитна установа, що об’єднує п’ять 
інституцій, діяльність яких спрямована на підвищення рівня життя у країнах, 
що розвиваються, шляхом надання кредитів, гарантій та аналітичних і 
консультативних послуг. Світовий банк, заснований у 1944 році. Штаб-
квартира Групи Світового банку знаходиться у м. Вашингтоні, округ 
Колумбія, США. В Групу Світового банку входять: Міжнародний банк 
реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), 
Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Багатостороннє агентство по 
гарантуванню інвестицій (БАГІ), Міжнародний центр по врегулюванню 
інвестиційних спорів (МЦВІС) [1]. 

У вересні 1992 р. Україна стала 167-м членом МБРР та інших 
організацій групи Світового банку. Членом МАР Україна стала у травні 2004 
року. На сьогоднішній день співпраця України зі Світовим банком 
здійснюється відповідно до Стратегії партнерства МБРР і МФК з Україною 
на 2012-2016 фінансові роки, яку схвалено Радою директорів Світового банку 
16 лютого 2012 року [4]. Найближчим часом планується ухвалення нової 
стратегії на 2017-2021 фінансові роки. Стратегія визначає основні пріоритети 
діяльності Групи Світового банку в Україні, включаючи кредитування та 
інвестиції, надання аналітичних і консультаційних послуг і технічної 
допомоги. 

Нині Світовий банк працює в Україні, надаючи їй допомогу в реалізації 
програм, мета яких – поліпшення життя звичайних громадян завдяки 
модернізації інфраструктури, запровадженню систем допомоги бідним, 
підтримці у створенні системи ефективнішого управління державними 
ресурсами. 
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Група Світового банку підтримує органи влади у реалізації програми 
реформ, мета якої полягає в середньостроковій стабілізації банківської 
системи та відновленні фінансового посередництва.  

У відповідь на поглиблення кризи в Україні влада здійснила сміливі 
кроки для стабілізації банківського сектора. В 2014 році органи влади 
провели незалежне діагностичне обстеження найбільших 35 банків для 
перевірки достатньої капіталізації найбільших банків в Україні. Основуючись 
на результатах діагностичного обстеження, банки, які були недостатньо 
капіталізовані, запровадили програми рекапіталізації чи реструктуризації, 
або підлягали санації після того, як вони не змогли забезпечити необхідний 
капітал. Важливо зауважити, що для рекапіталізації банків, акціонери яких не 
змогли забезпечити капітал, станом на сьогодні не використовувались будь-
які державні кошти. Замість цього ці банки підлягали санації, 
використовуючи звичайний механізм санації банків [5]. 

Влада також здійснила заходи з метою подолання закоренілої корупції 
та усунення зв’язків між прихованими інтересами можновладців у 
банківському секторі для створення умов для більш міцного і життєздатного 
сектора. До фінансової кризи банківський нагляд був відносно слабким, що 
частково призвело до утворення системи, при якій існувала велика кількість 
слабких банків, які в основному слугували інтересам своїх власників. В 
результаті утворився банківський сектор, який мав надзвичайно велику 
кількість банків (180 станом на 1 січня 2014 року), багато з яких в основному 
слугували в якості дешевого джерела фінансування для господарських 
інтересів своїх власників. Влада здійснила рішучі кроки для виключення цих 
слабких банків із системи та для зменшення рівня кредитування пов’язаних 
сторін. Роблячи це, органи влади прийняли політично важкі рішення, 
незважаючи на часто значну політичну силу власників банків в Україні. 

Група Світового банку підтримує програму реформування фінансового 
сектора органів влади в рамках ряду Програмних позик на політику розвитку 
фінансового сектора та різних інформаційних продуктів[3].  

Перша позика з ряду позик розміром 500 млн. дол. США була 
затверджена Радою виконавчих директорів Світового банку 7 серпня 2014 
року, а друга позика (також розміром 500 млн. дол. США) була схвалена 15 
вересня 2014 року. 

Банк підготував новий проект, Модернізація системи соціальної 
підтримки населення України, для покращення результатів роботи системи 
соціальної допомоги та соціальних послуг для соціально найменш захищених 
груп населення. 3-го липня 2014 року Рада виконавчих директорів Світового 
банку затвердила позику в розмірі 300 млн. дол. США на реалізацію цього 
проекту.  

Україна стикається з особливими проблемами роботи з урахуванням її 
демографічного профілю, поточних структурних перетворень та основних 
економічних проблем.  На прохання Уряду України надати огляд масштабів і 
основних характеристик неофіційного безробіття в Україні та представити 
міжнародний досвід у сфері вирішення цього питання Світовий банк 



278 

 

підготував чотири технічні записки. Вони також охоплюють міжнародний 
досвід реформ, пов’язаних з кодексом законів про працю і службами 
інспекції праці, які є невід’ємною складовою комплексної політики 
зменшення частки неофіційного працевлаштування. Відтоді, як Україна стала 
членом Світового банку в 1992 році, загальна сума зобов’язань Банку перед 
Україною на фінансування 45 проектів і програм становить понад 9 млрд. 
дол. США [2]. 

Таким чином, співпраця України та Світового банку була і залишається 
досить плідною. За роки незалежності за підтримки Банку було 
профінансовано 40 проектів різного соціально-економічного спрямування. 
Попри те, що економіка України не набула стрімкого розвитку за цей період, 
наявність позитивного ефекту від даної співпраці не можна заперечувати. 
Було досягнуто значних покращень у соціальній сфері, сфері освіти та 
розвитку інфраструктури. У подальшій співпраці уряду України з Банком 
підвищеної уваги потребують механізми здійснення кредитування, а також 
підготовки та обрахування ефективності запланованих проектів.  
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виробничо-господарської, інноваційно-інвестиційної, фінансово-економічної 
та інших видів діяльності, а й значною мірою залежить від участі та ролі 
економіки країни в системі світогосподарських зв’язків.  

Питання співпраці України з СОТ досліджували в наукових працях такі  
вчені: І. Бараковський, О. Білорус, В. Лановий, В. Мазуренко, В. Черевко.  

Важливим кроком на шляху до європейської інтеграції став вступ 
України до Світової організації торгівлі. Із приєднанням України до Світової 
організації торгівлі (СОТ) завершився важливий етап інтеграції країни в 
світову торговельну систему. Зобов’язавшись будувати свою торговельну 
політику на основі міжнародних визначених норм і правил, Україна водночас 
отримала доступ до  можливостей, які випливають із членства в СОТ [3, с. 
20]. 

Світова організація торгівлі є організацією, яка формує правила 
торговельно-економічної, інвестиційної, податкової, митної гри на 
глобальному рівні і суттєво впливає на умови економічного співробітництва 
в рамках регіональних угруповань. Проте, не лише питання організації 
торгівлі входять у сферу діяльності СОТ, особливе місце займають і 
проблеми загального розвитку економіки країн-учасниць. 

Статус  членства України в СОТ дозволяє  використовувати майданчик 
СОТ для відстоювання національних торгових інтересів у рамках участі в 
роботі комітетів і підкомітетів СОТ, розширювати участь у багатосторонніх 
міжнародних переговорах щодо подальшої лібералізації торгівлі, захищати 
національних виробників та використовувати можливості міжнародного 
механізму розв’язання торговельних спорів.  

Загалом відомо, що при вступі у будь-які торговельні об’єднання 
можливою є ситуація, за якої національні ресурси можуть відпливати із менш 
розвинених країн-учасниць об’єднання до більш розвинених; може зростати 
кількість злиттів підприємств, що посилить панування монополій та 
зростання цін на певні види продукції тощо. Основні галузі вітчизняної 
економіки такі як сільськогосподарська, металургійна, хімічна та енергетична 
мають значний потенціал для участі у конкурентній боротьбі на умовах 
членства в СОТ. Однак для досягнення такого економічного ефекту, який 
можна отримати від перебування в інтеграційному об’єднанні, необхідним є 
привести у відповідність до вимог СОТ та ЄС систему технічної 
стандартизації України, покращити матеріально-технічну базу виробництв, а 
також впроваджувати новітні технології, розширювати асортимент 
конкурентоспроможної продукції тощо. Тобто істотне значення тут належить 
внутрішній политиці та стратегії держави у ставленні до національного 
ринку. Проте події останніх років продемонстурвали, що значні поступки 
заради швидкої інтеграції до СОТ, і надання пріоритету політичним, а не 
економічним факторам, призвели до того, що ринок став незахищеним та 
болісно реагуючим на коливання цін у світі [1, с. 232]. 

Членство України у Світовій організації торгівлі  позитивно вплинуло на 
конкурентоспроможність українських виробників. Це стосується державного 
регулювання зовнішньоторговельної діяльності, системи стандартизації, 
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митної справи, законодавства у сфері інтелектуальної власності тощо. 
Наприклад, забезпечення прозорості експортно-імпортних операцій 
відповідно до правил СОТ має прямий вплив на зниження корумпованості і 
відповідно підвищення потенціалу конкурентоспроможності країни. 
Членство у СОТ також поліпшило інвестиційний клімат у країні, але через 
кризову ситуацію в державі і в світі  не відбувається значного припливу 
інвестицій [3, c. 34]. 

Приєднання до СОТ,  має такі економічні переваги: створення 
передумов для розширення співпраці з Європейським Союзом; переваги 
світової торгівлі та міжнародного розподілу праці; вплив на 
макроекономічну політику; забезпечення ширшого вибору товарів та послуг; 
забезпечення лібералізації доступу українських товарів на ринки світу; 
доступ до механізму вирішення торгових спорів. 

 Одним з основних здобутків, які отримала Україна від членства в СОТ, 
є лібералізація доступу українських товарів на світові ринки. Цей ефект 
реалізовуватиметься в двох основних формах, а саме: зменшення тарифних і 
нетарифних обмежень доступу українських товарів практично на всі 
найважливіші товарні ринки розвинених країн світу і, відповідно, збільшення 
валютних надходжень від експорту вітчизняної продукції.  [4, c. 23]. 

Членство України у СОТ стало потужним стимулом реформування 
торговельного режиму країни, формування прозорої та передбачуваної 
регуляторної політики, що сприятиме розвитку вітчизняного 
підприємництва, у тому числі через вихід на зовнішні ринки. Насамперед 
цьому сприяла реалізація комплексу заходів з адаптації української 
економіки до вимог СОТ [2]. 

Отже, для України вступ до СОТ означає визнання світом українського 
сегменту економіки конкурентоздатним, але нові умови торгівлі 
передбачають боротьбу за ринки збуту, за нові технології, за стандартизацію, 
за якість продукції в умовах жорсткої конкуренції. Значно зросли можливості 
підприємств захищати як свої інтереси на зовнішніх ринках, так і 
протистояти недобросовісній конкуренції з боку імпортерів на внутрішньому 
ринку. Ключовою проблемою в умовах членства України в СОТ залишається 
необхідність реалізації структурних реформ вітчизняної економіки у такий 
спосіб, який би гарантував покращення ефективності промислового та 
сільськогосподарського виробництва шляхом оперативної трансформації 
імпульсів від внутрішнього та зовнішнього ринків в економічні відносини та 
впровадження новітніх технологій. 
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ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ  
 

З кожним роком саме розвиток торговельної діяльності стає все більш 
необхідним аспектом функціонування торговельних підприємств. Ось чому 
слід приділяти більше уваги до формування та реалізації стратегії розвитку 
торговельної діяльності для суб’єкта господарювання та застосовувати для 
цього останні досягнення стратегічного управління.  

Багато теоретичних аспектів сутності торговельної діяльності, розробки 
та реалізації стратегії розвитку виробничо-економічних систем, різні аспекти 
формування стратегії розвитку торговельних підприємств відображають у 
власних працях зарубіжні вчені: І. Ансофф, А. Томпсон, Дж. Стрікленд, Б. 
Карлофф та вітчизняні автори: А. Мазаракі, А. Садєков, С. Оборська, Л. 
Лігоненко, Н. Ушакова, В. Міщенко, З. Шершньова. 

 Управління інноваційною діяльністю будь-яких торговельних  
підприємств проявляється через розроблення та реалізацію інноваційної 
політики й інноваційної стратегії. Так, стратегію інноваційного розвитку 
торговельного підприємства слід розуміти, як сукупність дій і методів 
управління господарською діяльністю, що забезпечують конкурентні 
переваги на інноваційній основі. Поняття «стратегія» у сучасному розумінні 
– це довгостроковий курс розвитку торговельного підприємства, спосіб 
досягнення цілей, який вона визначає для себе, керуючись власними 
міркуваннями в межах своєї політики. Метою стратегії є забезпечення не 
стільки поточного успіху, скільки прискореного постійного розвитку 
суб’єкта господарювання в умовах конкуренції, лідерства на ринку. Саме 
інноваційна стратегія націлена на формування глобальних змін в економічній 
ситуації та пошуку масштабних рішень, спрямованих на зміцнення ринкових 
позицій і стабільний розвиток торговельного підприємства. 

Інноваційна стратегія торговельного підприємства має ряд специфічних 
особливостей, а також визначену цільову направленість, у зв'язку з 
необхідністю конкретизації кожного етапу процесу розробки стратегії. Вибір 
стратегії здійснюється за кожним напрямком, який виділявся при формуванні 
цілей інноваційної політики. Постановка цілей інноваційної політики має 
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враховувати фактори, що визначаються стадіями життєвого циклу розвитку 
торговельного підприємства (зародження, росту, зрілості чи спаду) [1, с. 84]. 

Формуючи стратегію інноваційного розвитку, сучасне торговельне 
підприємство використовує комплексний підхід на основі двох складових : 

 - ринкової складової, яка передбачає всебічний аналіз зовнішнього 
середовища торговельного підприємства та врахування макро-факторів; за 
орієнтації на ринок, торговельне підприємство чітко націлене на ринки збуту 
своєї продукції та пошук нових комерційно привабливих сегментів ринку;  

- ресурсної складової, яка головний фактор успіху вбачає в ефективному 
використанні ресурсів торговельного підприємства і передбачає оцінку його 
сильних та слабких внутрішніх сторін.  

На вибір інноваційної стратегії торговельного підприємства здійснюють 
вплив параметри його внутрішнього середовища чи інноваційного 
потенціалу. Інноваційний потенціал виражає можливості суб’єкта 
господарювання до створення та комерціалізації наукових знань та 
ефективного використання нових технологій в практичній діяльності.  

До таких параметрів внутрішнього середовища ресурсів, необхідних для 
ведення інноваційної діяльності [2, с. 22]:  

- інтелектуальні ресурси у формі технічних рішень, технічної 
документації, винаходів, патентів, ліцензій, ноу-хау, промислових зразків та 
корисних моделей;  

- матеріальні ресурси, необхідні для забезпечення інноваційних 
розробок; 

 - фінансові ресурси у формі грошових коштів, анонсованих на 
створення інноваційного продукту чи прогресивної технології;  

- кадрові ресурси у формі кваліфікованого, освіченого та креативного 
персоналу, менеджерів-новаторів, спеціалістів в сфері маркетингу, ринкового 
прогнозування та споживацької поведінки; 

 - інфраструктурні ресурси у вигляді раціональної управлінської 
структури, що заохочує інноваційний пошук власних інноваційних 
підрозділів, конструкторських бюро та лабораторій.  

В сучасних умовах інтенсивність інноваційного оновлення пропонованої 
на ринку продукції весь час зростає. Формування інноваційної стратегії і 
визначення інноваційного потенціалу торговельного підприємства має 
враховувати не тільки інноваційні можливості, але і оцінювати достатність 
ресурсів для розширеного відтворення на основі інновацій.  

На основі аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища 
підприємства визначаються та оцінюються індикатори інноваційної 
активності торговельного підприємства, після оцінки яких формуються 
стратегічні альтернативи, із яких згідно з критеріями вибирається 
оптимальна інноваційна стратегія розвитку підприємства, що відповідає 
встановленій стадії життєвого циклу підприємства. Обираючи ту чи іншу 
стратегію, керівництво підприємства має встановити відповідність її 
критеріям вибору [3]: 
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 - рівень ризику, який торговельне підприємство вважає допустимим для 
кожного із управлінських рішень; 

 - досвід минулих стратегій і результатів їх реалізації, дозволить 
уникнути типових помилок та більш успішно приймати нові; 

 - фактор часу як своєчасність виходу на ринок з інноваційною 
продукцією, збалансування етапів інноваційної стратегії; 

 - реакція власників. Стратегічний план розробляється власниками 
торговельного підприємства, що часто може викликати конфліктність 
інтересів управлінців.  

 Завершальним етапом є реалізація обраної інноваційної стратегії та її 
оцінка. Оцінка полягає в порівнянні досягнутих значень цільових показників 
із запланованими. За результатами оцінки реалізації інноваційної стратегії 
розвитку торговельного підприємства керівництво може прийняти рішення 
не лише стосовно коректування цілей інноваційної політики, але і в разі 
необхідності, коректування місії підприємства.  

Таким чином, правильно обрана стратегія є результатом і в той же час 
ефективним механізмом стратегічного управління, оскільки вона мобілізує 
використання науково-технічного, виробничо-технологічного, фінансово-
економічного, соціального і організаційного потенціалу торговельного 
підприємства в визначених напрямках, що є основою його 
конкурентоспроможності. Однак, не дивлячись на те, що інноваційні 
стратегії розвитку відкривають нові конкурентні можливості, аналіз 
діяльності торговельних підприємств свідчить, що для більшості з них 
завдання стратегічного планування інноваційного розвитку є досить новими. 

Список використаних джерел: 
1. Бакунов О.О. Роздрібні торговельні мережі: стратегії розвитку : 

монографія / О.О. Бакунов, В.А. Распопова. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-
ня, 2012. – 184 с. 

2. Голобородько А.Ю. Нові концепції управління розвитком 
торговельного підприємства [Електронна версія] : Мат. научн. практ. конф. 
«Актуальные достижения европейской науки – 2010», (Софія, 2010р.) /  
А.Ю. Голобородько, Н.В. Гулакова, А.В. Мохова. – София : «Бял ГРАД БГ» 
ООД, 2010. – Режим доступа : 
http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010.Economics/68122.doc.htm(28.11.13). 
– Назва з екрана. 

3. Лігоненко Л.О. Економіка торговельного підприємства: методика 
розв’язання практичних завдань: навчальний посібник / Л.О. Лігоненко.,  
І.В. Височин. – Київ : КНТЕУ, 2010. – 455с. 

 
Інна Теслюк, Сніжана Передерій  

Науковий керівник: Турчак В.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 
На сьогоднішній день нестабільність факторів навколишнього 

середовища вимагає від підприємств детального прогнозування своєї 
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стратегічної та поточної діяльності, врахування загроз і можливостей 
подальшого розвитку та досягнення поставлених цілей.  

Сучасність вимагає від менеджменту будь-якої організації вміння 
приймати відповідні управлінські рішення. Важливим елементом 
стратегічного планування, який вирішальною мірою може передбачати 
реакцію підприємства на вимоги зовнішнього середовища та підтримувати 
його відповідну поведінку на ринку, є бізнес-планування, яке можна 
розглядати як дієвий інструмент сучасного менеджменту, завдяки якому 
підприємства можуть визначити мету і завдання свого функціонування, 
розробляти систему заходів щодо поліпшення результатів діяльності або 
запобігання небажаним явищам. 

Питання складання бізнес-планів з урахуванням економічної ситуації 
розглянуті у наукових працях відомих вчених: Н. Крилової, В. Чичина, К. 
Кіпермана, І. Ліпсіса, М. Алексєєва, Г. Львовського, В.Д. Маркової, 
Покропивного С. Ф., М. Муллей, О.І. Пальчик, Смаковська Ю. Пітерса, А. 
Полякова, Х. Роузена, Ю. Скирко, В. Хруцького та ін. 

Бізнес-планування – це сучасний і досить популярний термін на сьогодні 
в бізнес-середовищі. Але розробка бізнес-планів і ведення діяльності в руслі 
постійного бізнес-планування з урахуванням всіх нюансів даного поняття на 
вітчизняних простора знаходяться на відчутній відстані від європейських 
практик розвинених країн. 

Багато бізнесменів, які опрацювали не одне зарубіжне видання з 
розробки бізнес-планів і намагаються дотримуватися рекомендацій, 
викладених у них, стикаються з нерозглянутими там, та й невідомими на 
Заході труднощами. На відміну від західних країн, ділове планування в 
Україні має ряд особливостей [1, c. 59]. 

Українське законодавство на сьогодні не закріплює обов’язковість 
розробки бізнес-плану. Останній є новим документом для більшості 
українських підприємств. Незважаючи на прагнення країни приєднатися до 
європейської спільноти та підвищити стандарти якості продукції, послуг та 
принципів ведення бізнесу, значно поширена позиція, яка заперечує 
доцільність розробки розгорнутого бізнес-плану і передбачає, як 
альтернативу, стисле техніко-економічне обґрунтування. Іноді вважається, 
що відсутність проробленого бізнес-плану може бути компенсована знанням 
“глибин” вітчизняного бізнесу й інтуїцією. 

Для такого стану подій в Україні існує багато передумов. Не 
конкурентоспроможність українських бізнес-планів пояснюється цілим 
рядом помилкового ставлення до цього питання перш за все зі сторони 
замовників бізнес-планів. Для цього необхідно знайти інвестора, якого можна 
залучити саме якісним бізнес-планом. Цей документ власник ідеї може 
доручити розробити своїм внутрішнім спеціалізованим підрозділам, які 
частіше всього в дрібному та середньому бізнесі просто відсутні, або ж 
замовити у сторонньої організації, яка пропонує такі послуги, маючи 
висококваліфікованих досвідчених фахівців у сфері бізнес-планування та 
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консалтингу. Розглянемо саме останню ситуацію і, випливаючи з української 
практики, проблеми [2, c. 35]. 

Бізнес-план повинен коротко та чітко відображати план реалізації 
проекту. Він дає змогу інвестору оцінити якість проекту та можливості 
учасників. Тобто це основний документ, переглянувши який, інвестор може 
прийняти рішення про вкладення своїх коштів у конкретну ідею. В той же 
час цей документ надає можливість особі, яка має певну бізнес-ідею, донести 
її до інвестора і отримати кошти на її реалізацію. Отже, можна зробити 
висновок, що даний документ являється корисним для кожного учасника 
бізнес-проекту і сприяє розвитку підприємництва та розвитку економіки і 
суспільства в цілому. Але дійсність і практичні аспекти відрізняються від 
теоретичних. 

Окрім ціни бізнес-плану замовник зацікавлений у результаті. А щоб 
його отримати, важливо виокремити та позбавитися від певних помилкових 
позицій та поглядів, що супроводжують українських підприємців при 
замовленні даної специфічної послуги. Отже, розглянемо основні помилки 
замовників бізнес-планів. 

Перш за все, найпоширеніша проблема полягає у обсязі робіт, який 
замовник бажає отримати від розробників. Замовник вважає, що бізнес-план 
у нього вже є і все, що необхідно, це консолідувати цифри у таблиці, які 
потім буде легко аналізувати інвесторові. Але в більшості випадків при 
детальному ознайомленні спеціаліста з об’ємом робіт виявляється, що 
замовник має лише опис своєї ідеї а для того, щоб фінансовий план був 
переконливим, потрібно ще серйозно попрацювати. Тобто на практиці бізнес-
середовище зіштовхується з проблемою недостатньої обізнаності керівників 
у питаннях бізнес-планування і звідки беруться цифри, здатні вразити 
інвестора. 

Отже, будь-який бізнес-план включає в себе три блоки: маркетинговий, 
організаційний і фінансовий. Перші два блоки бізнес-плану можна фактично 
розглядати, як підготовку вихідних даних для третього, фінансового. У 
маркетинговому блоці готуються вихідні дані для дохідної частини 
фінансового плану, в організаційному – для видаткової.  

Нажаль, іноді замовники взагалі вважають, що інвестор читає тільки 
резюме бізнес-плану, основу якого складають ключові фінансові показники. 
Але далеко не всі інвестори такі легковажні, адже не варто забувати про те, 
що він інвестує свої кошти і напевно прагне бути максимально детально 
ознайомлений з бізнес-проектом. Саме тому бізнес-план повинен 
розроблятися поступово, починаючи з опрацювання маркетингової частини, 
щодо якої знову ж в українському бізнесі існують помилкові стереотипи, 
план – це все, маркетинг – ніщо. Навіть розуміючи необхідність 
обґрунтування дохідної частини, деякі замовники намагаються викреслити зі 
складу робіт аналіз ринку і опрацювання тактики маркетингу, вважаючи це 
зайвою тратою коштів за інформацію, яка не відіграє кардинальної ролі в їх 
діяльності. 

У багатьох випадках маркетинговий блок, що включає дослідження 
ринку – це найбільш трудомістка частина бізнес-плану: ємність і динаміку 
ринку, виявлення конкурентів, їх слабкі і сильні сторони, розробка стратегії 
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конкуренції, аналіз можливих постачальників, розробка тактики діяльності 
на ринку: ціноутворення, способи продажів і просування товару, перспективи 
розвитку [3, c. 59]. 

Розглянемо ще однин проблемний аспект бізнес-плану, а саме аналіз 
ризиків. Незважаючи на той факт, що даний пункт входить у структуру 
бізнес-плану практично кожного стандарту, частіше за все до цього пункту 
підходять без особливої відповідальності, вставляючи в документ шаблонний 
примірник, навіть не корегуючи його з огляду до специфіки бізнес-проекту. 
Такий підхід являється вкрай непрофесійним. Розробник зобов'язаний 
виявити всі ймовірні ризики, тобто можливі обставини, здатні привести до 
істотного погіршення показників проекту. Потім по кожному ризику 
розробляються заходи, спрямовані на його запобігання або компенсацію його 
негативного впливу. На завершення проводиться кількісна оцінка наслідків 
негативного розвитку подій і розрахунок фінансових показників за умови 
такого сценарію.  

Слід відмітити також один із основних і частіше за все вирішальних 
аспектів специфіки бізнес-планування в Україні – ціна. Якісний, достовірний 
бізнес-план створюється висококваліфікованими спеціалістами під 
конкретний проект з урахуванням цілого ряду індивідуальних особливостей. 
Такий документ являється каталізатором розвитку підприємства або 
основним важелем старт-апів. Звісно, його ціна не низька, як і аналогічні 
консалтингові послуги. Саме тому замовники часто обирають не весь 
документ, а певні його частини, які являються для них найбільш складними і 
важливими при аналізі. Таке положення справ і являється передумовою 
появи всіх вище перерахованих помилок і хибного ставлення до певних 
структурних підрозділів бізнес-плану. 

Якісний бізнес-план дасть змогу розв'язати чимало завдань, основними 
серед яких є такі [4, c. 43-44]: 

1) обґрунтування економічної доцільності нових напрямків розвитку; 
2) розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності, насамперед 

обсягів продажу, прибутку, доходів на капітал; 
3) визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів 

концентрації фінансових ресурсів; 
4) підбір працівників, спроможних реалізувати такий план. 
Незважаючи на відсутність законодавчих актів, які прямо зобов’язують 

розробку бізнес-планів, сьогодні в Україні прийнята значна кількість указів, 
які формують ділове середовище підприємства. Функціонування в ньому 
передбачає необхідність розробки бізнес-плану для одержання фінансування 
проекту. Підвищення обізнаності підприємців і управлінців та переймання 
зарубіжного досвіду стосовно бізнес-планування приведе український бізнес 
на новий більш високий рівень розвитку. 

Наявність обгрунтованого бізнес-плану сприяє залученню капіталу, 
визначенню планів на майбутнє, ретельному вивченню передбачуваних 
ризиків і можливих труднощів, які можуть перешкодити практичній 
реалізації бізнес-проекту. Його впровадження дозволить значно підвищити 
ефективність діяльності підприємства, його конкурентоспроможність і 
скоротити витрати. 
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В умовах ринкової системи господарювання бізнес-план – це активний 
робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та 
виконавчої діяльності підприємства. Бізнес-план дає змогу аналізувати, 
контролювати й оцінювати успішність діяльності в процесі реалізації 
підприємницького проекту, виявляти відхилення від плану та своєчасно 
коригувати напрямки розвитку бізнесу. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Міжнародна трудова міграція робочої сили розглядається як 

переміщення працездатного населення з однієї країни в іншу в пошуках 
роботи, вищої заробітної плати, кращих умов життя, у процесі якої 
відбувається формування її інтернаціональної вартості. 

На сучасному етапі вона являє собою складний феномен, який впливає 
на всі сторони розвитку суспільства – економіку, політику, демографічну 
ситуацію, національні відносини, ідеологію, релігію тощо. Тобто, це означає, 
що міждержавна трудова міграція з часом охоплює все більш значну частину 
населення, зростає її роль в житті суспільства. 

Питання трудової міграції розглядаються у працях таких вітчизняних 
науковців як О. В. Астахова, М. М. Вівчарик, Т. О. Гнатюк, Ю. П. Гуменюк, 
В. Капітан, І. П. Майданік, О. А. Малиновська, М. Ю. Приз, І. В. Ховрах. 

Метою дослідження є оцінка сучасного стану трудової міграції в 
Україні. 

Протягом років, особливо на сучасному етапі трудова міграція українців 
швидко прогресує. Це зумовлено зовнішніми та внутрішніми чинниками.                    

До внутрішніх чинників як загальнодержавних, так і регіональних в 
Україні відносять: 

– довготривале безробіття та зниження попиту на окремі спеціальності в 
деяких регіонах країни;  

– зниження рівня добробуту населення в сільській місцевості;  
– невідповідність рівня оплати праці та фактичній вартості життя; 
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        – низький рівень оплати праці кваліфікованих кадрів порівняно з 
країнами можливого працевлаштування; 

 – монопольне становище роботодавців, які зацікавлені у збереженні 
низької оплати праці, тінізації значного сегменту ринку праці.  

Окрім внутрішніх, чимале значення мають зовнішні чинники, серед яких 
можна виділити:  

– зростання попиту на низькокваліфіковану працю в будівництві, 
сільському господарстві, сфері послуг у більшості країн Європи, які не 
задовольняються власною робочою силою;  

– значно вищі рівні оплати праці, ніж в Україні, та вигідніші умови 
працевлаштування;  

– наявність різного за обсягом тіньового сектору економіки в тих 
країнах, які приймають, що робить можливим поширення нелегальних форм 
трудової міграції (у Росії, Греції, Іспанії, Італії, Португалії, Німеччині, 
країнах Східної Європи) [1]. 

Трудова міграція це явище яке наявне в усіх регіонах світу, але майже 
половина (48,5%) мігрантів приходиться на Північну Америку, Північну, 
Південну та Західну Європу, причому 52,9% – це жінки та 45,1% – чоловіки. 
На країни Ближнього Сходу припадає більше однієї десятої всіх трудових 
мігрантів (11,7%), з яких 17,9% – чоловіки і 4,0% – жінки. На регіони Східної 
Європи припадає 9,2% трудових мігрантів, на Південно-Східну Азію та 
регіони Тихого океану – 7,8%, Південну Азію – 5,8%, країни Африки на 
південь від Сахари – 5,3%, Центральну та Західну Азію – 4,7%, Східну Азію, 
включаючи Китай, – 3,6%, на країни Латинської Америки та країни 
Карибського басейну – 2,9% і на Північну Африку – 0,5% [2]. 

За даними дослідження, проведеного в рамках проекту Міжнародної 
організації з міграції (МОМ) у 2014–2015 рр., за кордоном для здійснення 
трудової діяльності перебувають близько 700 тис. громадян України. 
Кількість трудових мігрантів зображено на рис. 1 [3]. 

 

 
Рис. 1. Оцінка кількості українських трудових мігрантів  

(2014 -2015 рр.) [3] 
За даними цього ж дослідження, серед трудових мігрантів переважають 

чоловіки, найчисленнішими серед них є особи 30-44 років (понад 40%), 
більшість мігрантів походить із областей заходу країни. 41% трудових 
мігрантів мають середню або середню спеціальну освіту, 36% – вищу освіту. 
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Основні країни призначення працівників-мігрантів – Польща, Російська 
Федерація, Чеська Республіка, Італія та Білорусь. На них припадає близько 
80% загальних потоків короткострокових та довгострокових трудових 
мігрантів з України. Країни, в які мігрують українці, зобразимо на рис. 2 [3]. 

 

 
Рис. 2. Основні країни призначення трудових мігрантів з України [3] 
 
Сферами зайнятості які найбільше користуються попитом за кордоном є 

передусім будівництво (чоловіки) і праця в домашніх господарствах (жінки), 
а також сфера послуг та сільське господарство. Сфери зайнятості українців 
зображено на рис. 3 

 

 
Рис. 3. Сфери зайнятості українських трудових мігрантів за 

кордоном 
 

Оскільки Україна є одним із найбільш активних учасників міжнародних 
міграційних процесів, ураховуючи неоднозначність і загрозливий характер 
впливу стрімкого зростання трудової міграції на економіку країни, у 
національну міграційну політику необхідно внести істотні корективи, а саме: 
забезпечити та створити для населення необхідні соціально-економічні 
умови, створити нові робочі місця, здійснити  програми благоустрою та 
розвитку регіонів. 
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СТАН ТА РОЗВИТОК Ф’ЮЧЕРСНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 
 

В інфраструктурі сучасної ринкової економіки особливе місце займають 
біржі, які виконують власну важливу функцію. Функціонування бірж сприяє 
формуванню конкурентного середовища, розвитку вільного ринку товарів, 
мінімізації втручання держави в заготівельно-збутові процеси, підвищенню 
ефективності господарювання в цілому багатьох суб’єктів господарювання. 
У сучасній економіці особливе місце належить діяльності бірж, що впливає 
на розвиток національного і регіонального товарно-фінансового обороту. 
Інтеграція України у світовий економічний простір потребує вдосконалення 
фінансових інструментів, що використовуються на фінансовому ринку. 
Ф’ючерсні ринки відіграють важливу роль у світовому фінансовому 
середовищі. Удосконалення механізмів ринку дасть змогу поліпшити 
інвестиційний клімат країни.  

Для хеджування і мінімізації ризику застосовується прогресивний 
елемент ринкового регулювання – ф’ючерсна торгівля. Актуальність теми 
дослідження полягає в тому, що ф’ючерсні біржі за допомогою використання 
похідних інструментів, зокрема – ф’ючерсних контрактів, дозволяють 
швидше реалізовувати товар, зменшувати ризик втрат від несприятливих 
змін цін, прискорювати повернення авансованого капіталу в грошовій формі 
в кількості, максимально близькому спочатку авансованого капіталу, плюс 
відповідний прибуток. 

Ф’ючерс – це біржовий дериватив, який засвідчує зобов’язання на 
біржовому ринку купити чи продати базовий актив за стандартизованими 
вимогами щодо характеристик базового активу, термінів і умов виконання за 
ціною, зафіксованою на момент укладення угоди. У світовій практиці 
застосування ф’ючерсів вже давно стало невід’ємною частиною 
господарської діяльності найбільших компаній [1, с. 63]. 
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Ф’ючерсні угоди укладаються лише на біржах. Сторонами виступають 
не продавець і покупець контракту, а продавець (покупець) і біржа або її 
розрахункова (клірингова) палата. Вона виплачує стороні, яка виграла і 
відповідно отримує від сторони, яка програла, різницю між вартістю 
контракту в день його укладення і вартістю контракту на момент його 
виконання. Тобто ф’ючерсна угода є законною угодою між покупцем 
(продавцем) і біржею або її кліринговою палатою, в якій покупець 
(продавець) погоджується прийняти (здійснити) поставку певного активу за 
обумовленою ціною в кінці визначеного періоду часу.  

Дату виконання умов угоди називають датою поставки. Якщо учасник 
ринку уклав угоду на поставку певного активу, то кажуть, що він відкрив 
коротку позицію, або продав контракт. Якщо учасник ринку уклав угоду, у 
якій зобов’язався прийняти поставку певного активу, то вважають, що він 
відкрив довгу позицію, або купив контракт [3, с. 65]. 

Сьогодні Україна може використовувати досвід біржової діяльності 
міжнародної ф’ючерсної торгівлі. Проблема постає в тому, що українські 
виробники у порівнянні з їхніми західними колегами оперують дуже 
незначними коштами. Також на міжнародних ф’ючерсних ринках не існують 
такі види угод, що притаманні нашому ринку і яких потребують вітчизняні 
підприємці. Активній роботі на ринку термінових контрактів перешкоджає 
відсутність обґрунтованої законодавчої бази, яка відповідала б реальній 
економічній ситуації в Україні та загальноприйнятим у світовій практиці 
поняттям і регулятивним механізмам, що діють на ринку деривативів, 
починаючи від самого тлумачення ф’ючерсного контракту до вирішення 
проблем мита й оподаткування.  

Розглянемо обсяги торгів та кількість угод Української біржі за 2016-
2017 роки. У січні 2017 року загальний обсяг торгів цінними паперами на 
«Українській біржі» зменшився на 26,5% порівняно із груднем 2016 року з 
366 236 186 гривень до 269 180 687 гривень. Загальна кількість угод, 
укладених на «Українській біржі» у січні зменшилося порівняно із груднем 
на 17,1% до 8 750 (грудень 2016 року - 10 558). За місяць із ф’ючерсним 
контрактом на курс долар США - українська гривня було укладено 2 угоди на 
загальну суму 56 195 гривень або 2 контракти. З ф’ючерсним контрактом на 
курс євро - долар США було укладено 554 угоди на загальну суму 37 072 407 
гривень або 1 277 контрактів. З ф’ючерсним контрактом на ціну нафти сорту 
BRENT було укладено 168 угод на загальну суму 6 243 487 гривень або 413 
контрактів [2]. 

Аналізуючи дану інформацію зрозуміло, що прослідковується 
зменшення обсягів не тільки ф’ючерсних операцій, а й в цілому. На це 
вплинула політична та економічна ситуація в Україні, яка погіршувалась в 
динаміці з 2013 р. до сьогодні. Інвестори як вітчизняні, так і іноземні 
віддають перевагу спотовим угодам у зв’язку з їх передбачуваністю. 

Можна зробити висновок, що ф’ючерсні угоди є різновидом біржових 
угод, метою яких є спрощення біржових операцій та страхування біржової 
діяльності всіх її суб’єктів. Для більш поширеного застосування ф’ючерсних 
угод необхідно чітко визначити у законодавстві їх поняття та створити 
реальні ринкові умови для більш ефективного їх застосування. 
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 

 
Інвестиції відіграють центральну роль у забезпеченні ефективності 

функціонування економічної системи і всього суспільного відтворення, 
оскільки безпосередньо впливають на можливість економічного зростання в 
довгостроковій перспективі. Інвестиційна активність відноситься до числа 
найважливіших показників економічної динаміки. Їх інтенсивністю 
визначається стан економіки, зокрема, наскільки сприятливим є можливості 
відкриття власного бізнесу з метою отримання соціально-економічних 
результатів. У процесі інвестиційної діяльності вирішуються великі 
макроекономічні проблеми: структурна перебудова національної економіки 
використання досягнень науково-технічного прогресу, можливе подолання 
інфляції, відбувається розширення бази оподаткування і поповнення 
бюджету, збільшення числа робочих місць. 

Досвід розвинених країн свідчить про необхідність участі держави в 
управлінні інвестиційними процесами. При будь-якому рівні розвитку 
ринкових відносин автоматичного регулювання інвестиційного процесу не 
відбувається. Державне регулювання економічних і соціальних відносин є не 
що інше, як цілеспрямована діяльність держави щодо забезпечення 
стабільності національної економіки та її відтворення,а також підтримання 
загальних умов нормального функціонування вільних товаровиробників. 

Всі види інвестиційної діяльності господарюючих суб'єктів 
здійснюються за рахунок формування ними інвестиційних ресурсів. 

Інвестиційні ресурси представляють собою всі види фінансових активів, 
що залучаються для здійснення вкладень в об'єкти інвестування. Джерела 
формування інвестиційних ресурсів в ринковій економіці вельми 
різноманітні. Останнє обумовлює необхідність визначення змісту джерел 
інвестування та уточнення їх класифікації . 

В економічній літературі при аналізі джерел фінансування інвестицій 
виділяють внутрішні та зовнішні джерела інвестування. При цьому до 
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внутрішніх джерел інвестування, як правило, відносять національні джерела, 
в тому числі власні кошти підприємств, ресурси фінансового ринку, 
заощадження населення, бюджетні інвестиційні асигнування; до зовнішніх 
джерел - іноземні інвестиції, кредити і позики. 

Зазначена класифікація відображає структуру внутрішніх і зовнішніх 
джерел з позицій їх формування та використання на рівні національної 
економіки в цілому. При аналізі структури джерел формування інвестицій на 
мікроекономічному рівні (підприємства, фірми, корпорації) всі джерела 
фінансування інвестиції ділять на три основні групи: власні, залучені та 
позикові. При цьому власні кошти підприємств виступають як внутрішні, а 
залучені і позикові кошти - як зовнішні джерела фінансування інвестицій. 

Аналіз структури джерел фінансування інвестицій на рівні фірм у 
країнах з розвиненою ринковою економікою свідчить про те, що частка 
внутрішніх джерел у загальному обсязі фінансування інвестиційних витрат в 
різних країнах істотно коливається залежно від багатьох об'єктивних і 
суб'єктивних факторів. 

Фінансування капіталовкладень може здійснюватись у двох напрямках: 
у відомчому розрізі та у розрізі інвестиційних проектів. 

Джерелами простого і розширеного відтворення основних засобів 
можуть бути власні, позикові, залучені кошти, цільові надходження і 
благодійні внески. 

До власних джерел відносять: прибуток від основної операційної 
діяльності; від фінансово-інвестиційної діяльності та позареалізаційних 
операцій; амортизаційні відрахування; надходження від реалізації вибулих 
основних засобів. Специфічним джерелом фінансування відтворення 
основних засобів, що не вимагає вкладень, є їх індексація. До позикових 
коштів відносять також кредити банків та інших фінансово-кредитних 
установ, а до залучених - випущені підприємством акції й облігації. 

Головним джерелом відтворення основних засобів є амортизаційні 
відрахування і прибуток. Саме завдяки їм підприємство може здійснювати не 
лише просте, а й розширене відтворення власної діяльності. Прийнято 
вважати, що амортизаційні відрахування є джерелом здійснення простого 
відтворення основних засобів. Проте, вони нерідко можуть стати і джерелом 
розширеного відтворення у випадках, коли підприємству ще немає потреби 
замінювати працюючі основні засоби, а отримані суми амортизаційних 
відрахувань завдяки введенню прискореної амортизації є досить значними і 
можуть бути використані для придбання додаткової кількості основних 
засобів. 

В умовах ринкової економіки підприємства, як правило, не акумулюють 
амортизаційні відрахування у спеціальному амортизаційному фонді з 
цільовим реноваційним призначенням, а здійснюють просте і розширене 
відтворення в міру потреби за рахунок наявних власних або зовнішніх 
джерел фінансування. Проте підприємство може ввести в практику своєї 
діяльності закріплення фінансових ресурсів за формами відтворення 
основних засобів. 
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Досвід розвинутих країн показує, що найважливішу роль у процесах 
інвестування відіграє фондовий ринок, активне функціонування якого сприяє 
залученню, концентрації та перерозподілу інвестиційних ресурсів на користь 
перспективних галузей економіки та окремих підприємств. Економіка 
України, її регіонів не може ефективно розвиватися без ринку цінних 
паперів. На жаль, сьогоднішній стан фондового ринку регіонів країни не 
відповідає тій ролі, яку він може відігравати у створенні сприятливого 
клімату, щодо сприяння підвищенню ділової активності в регіоні. 

Таким чином, оптимальною структурою джерел фінансування 
інвестицій є та структура, яка забезпечує найбільшу рентабельність власних 
коштів. Тому при виборі того чи іншого джерела фінансування інвестицій, 
будь то зовнішні чи внутрішні джерела, потрібно виходити з необхідності 
досягнення найбільшого соціально-економічного ефекту. 

Список використаних джерел: 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 
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Однією із найважливіших проблем, з якою стикаються вітчизняні 

підприємства, є недостатня ефективність використання фінансових ресурсів в 
умовах переходу до ринку. Тому для успішного функціонування будь-якого 
підприємства вирішальне значення має забезпечення його діяльності 
необхідним обсягом фінансових ресурсів та в подальшому раціональне, 
економне їх використання. 

 Питаннями формування та використання фінансових ресурсів 
займалися такі вітчизняні вчені, як М.Д. Білик, І.В. Зятковський, 
С.А.Буковинський, О.Д. Василик, Л.О. Лігоненко, Л. Н. Павлова,  
К.В. Павлюк, О. О. Терещенко, І.Г.Ткачук та інші. 

Під фінансовими ресурсами слід розуміти сукупність усіх грошових 
ресурсів, які надійшли на підприємство за певний період або на певну дату у 
процесі реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (операційна діяльність), 
основних і оборотних засобів (інвестиційна діяльність) і видачі зобов’язань 
(майнових і боргових – фінансова діяльність) [2, c. 278].  Отже, джерелами 
формування та управління ефективним використанням фінансових ресурсів 
підприємства формування фінансових ресурсів є внески засновників у 
статутний капітал, доходи від операційної, інвестиційної, фінансової 
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діяльності, надходження коштів від емісії акцій, облігацій та інших видів 
цінних паперів, амортизація, прибуток, відрахування до фонду соціального 
страхування і пенсійного фонду, надходження від зовнішньоекономічних 
операцій тощо. 

 Від величини фінансових ресурсів та їх ефективного використання 
залежить фінансовий стан підприємства: платоспроможність, фінансова стій-
кість, ліквідність. Належна наявність фінансових ресурсів забезпечує 
виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом, банками, страховими та 
іншими організаціями [1, c. 54]. Підвищення ефективності використання 
фінансових ресурсів підприємств є вагомим фактором покращення його 
діяльності.  

Для забезпечення ефективного управління процесом використання 
фінансових ресурсів на підприємствах необхідно впроваджувати спеціальну 
фінансову політику, яка спрямована на залучення фінансових ресурсів з 
різних джерел відповідно до потреб його розвитку у майбутньому періоді. 
Політика формування фінансових ресурсів представляє собою частину 
загальної фінансової стратегії підприємства, яка полягає у забезпеченні 
необхідного рівня самофінансування його виробничого розвитку [3, c. 127]. 

Ефективність використання фінансових ресурсів найчастіше 
розраховують за допомогою коефіцієнта фінансування або заборгованості, 
фінансової стійкості, коефіцієнта автономії, коефіцієнта фінансової 
залежності, коефіцієнта співвідношення власних та залучених коштів і 
коефіцієнту фінансового левериджу. Ці коефіцієнти найбільш повноцінно 
характеризують використання фінансових ресурсів, їх структуру і на основі 
них роблять висновки щодо оптимізації структури капіталу.  

Значимість проблем управління формуванням та використанням 
фінансових ресурсів підвищується у зв’язку з постійними змінами в 
податковому законодавстві України, дестабілізацією фінансового ринку і 
структурними змінами капіталу, які викликані змінними банківськими 
відсотками та курсами валют на фоні інфляції, яка не припиняється, 
зниженням централізованого фінансування, складністю інформаційного 
забезпечення, що постійно зростає [3, c. 131].  

Отже, фінансові ресурси – це власний, позиковий та залучений 
грошовий капітал, що використовується підприємствами для формування 
своїх активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою 
одержання відповідних доходів і прибутку. У сучасних умовах 
господарювання формування та використання фінансових ресурсів мають 
важливе значення для функціонування і розвитку підприємства. 

Список використаних джерел: 
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КОНЦЕНТРАЦІЯ НА РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 

УКРАЇНИ  ТА КОНВЕРГЕНЦІЯ СИСТЕМ ОБЛІКУ І АУДИТУ 
 

Встановлено, що ринок аудиторських послуг України постає важливим 
об’єктом дослідження у світлі вимог ЄС та конвергенції систем обліку і 
аудиту з позиції забезпечення вільної конкуренції на ньому. На основі методу 
простої середньої встановлено, що національний ринок аудиторських послуг 
за обсягами наданих послуг, кількістю замовлень, середнього доходу 
суб’єкта аудиторської діяльності  та  середньої  вартості  одного  замовлення  
у  регіональному  розрізі  демонструє  ознаки високої концентрації у 
найбільш дохідному сегменті ринку, і вільної конкуренції у більш дешевих 
сегментах та менш економічно розвинених регіонах.  

З підписанням  Угоди  про  асоціацію  з  Європейським  Союзом  
актуалізується  питання розбудови конкурентного ринку аудиторських 
послуг України, що дозволить  здійснити економію  витрат  на    проведення  
аудиту,  підвищити  його  стандарти  якості,  заразом  і  прозорість  
корпоративної звітності. Заразом  питання  вивчення конкуренції на ринку 
аудиторських послуг  України  у  світлі конвергенції  національної  системи  
обліку  і  аудиту  та  відповідних  систем  ЄС  залишається  відкритим,  що  і  
обумовлює  актуальність та мету тез. 

Підходи щодо вивчення  конкуренції на ринку  аудиторських послуг у 
світовій практиці різняться як стосовно  напряму  впливу  ринкової  
концентрації на ключові параметри: ціни, якості аудиту, методів визначення 
такої концентрації, так і рівнів дослідження. Серед таких праць варто назвати 
доробок  Francis  J.  R.,  Michas,  P.  N.  та  Seavey  S. (2013), Casterella, J., J. R. 
Francis, B. L. Lewis, та P. L. Walker. (2004), Numan and Willekens (2012), 
Newton  та  ін.  (2013),  Gerakos  J.  та  Syverson  C. (2015). Що  стосується  
України,  варто  зауважити, що брак системних досліджень у сфері 
конкуренції на ринку аудиторських послуг втілилися у відсутність єдиної 
стратегії як його подальшого розвитку,  так  і  необхідного  на  даному  етапі  
реформування у контексті імплементації норм ЄС щодо регулювання 
аудиторської діяльності. Загалом питання розвитку  українського ринку  
аудиторських  послуг  розглядалися  у  працях М. Білухи, Ф. Бутинця,  
Л. Гуцаленко, Г. Давидова, Л. Кулаковської, Я. Петракова, О. Петрик,  
О. Редько, Ю. Пічі, Б. Усача. С. Шульги [3].  

Мета роботи полягає в аналізі процесів концентрації на  ринку 
аудиторських послуг з урахуванням необхідності  розбудови  конкурентного 
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ринкового середовища для забезпечення високої якості  послуг,  
незалежності  аудиторів  та  прозорості аудиторської діяльності у світлі 
вимог ЄС та конвергенції систем обліку і аудиту.   

У контексті аналізованих праць зарубіжних  та  вітчизняних  науковців,  
варто  підкреслити необхідність  інтегрального  підходу  до  вивчення 
конкуренції та її вимірювання на ринках аудиторських послуг, що 
знаходяться на етапі свого становлення.  Український  ринок  аудиторських  
послуг є відносно молодим, як і практика корпоративного  управління, 
звітування та прозорості, а також  інститут  корпоративного  права,  на  які  
він спирається.   

Брак вітчизняного досвіду у формуванні такого  ринку  в  умовах  
недостатнього  методологічного  підґрунтя  для  імплементації  стандартів  
аудиту,  кращої  практики  забезпечення  його  якості для  усіх  зацікавлених  
груп  стейкхолдерів  обумовили  сліпе  перенесення  практики  організації  
аудиторської  діяльності  та  надання  аудиторських послуг зарубіжних країн, 
без врахування національних  особливостей  та  менталітету.  Заразом, 
входження на ринок аудиторських послуг України компаній  «Великої  
четвірки»  (Big4)  стало  причиною його безальтернативного напряму 
розвитку у бік  квазіконкурентного:  з  висококонцентрованим сегментом  
найбільших  світових  аудиторських мереж,  які  обслуговують  потреби  
найбільших компаній  України  та  відносно  конкурентним  сегментом  
національних  суб’єктів  аудиторської  діяльності, які співпрацюють з 
меншими за обсягами компаніями.  Підтвердження  вказаної  тези  знаходимо 
і в праці Я. Петракова [4].  

Аналіз ринку аудиторських послуг України у контексті  розгляду  
вищенаведених  досліджень, на  нашу  думку,  необхідно  зосередити  на  
рівні вивчення конкуренції загалом та ринкової концентрації  аудиторських 
фірм, оскільки заглиблення у  детальне  вивчення  конкретних  параметрів  
при ринковій  незрілості  може  виявитись  передчасним. Щодо рівня 
дослідження для України пропонуємо  обрати  принцип  структурування  
аудиторського  ринку  за  географічними  (адміністративно-територіальними)  
одиницями.  Вказаний  принцип відповідає  не  лише  зрізу  регіонів  за  
рівнем  розвитку аудиторської діяльності, що кореспондує із загальним 
рівнем економічної активності та інвестиційної  привабливості,  але  й  
дозволяє  проводити  розмежування  між  сегментами  ринку,  що 
контролюються  міжнародними  аудиторськими компаніями та вітчизняними. 

Зокрема,  на  регіональному  рівні  можна провести чітке  розмежування 
аудиторських фірм за  ознакою  резидентності,  обсягом  наданих  послуг  та  
позицією  на  ринку.  Так,  компанії  Big4  та міжнародні  аудиторські  
компанії  другого  рівня зареєстровані  та  мають  основні  офіси  в  м.  Київ, 
на відміну від інших областей та міст, де переважають українські суб’єкти 
аудиту.  

Крім того, ці компанії є домінуючими на ринку  аудиторських  послуг:  у  
2014  на  10  найбільших аудиторських компаній з обсягом доходу понад     
10 000 тис. грн. припадало 57,7% ринку. Подібна  тенденція  зберігається  
протягом останніх  п’яти  років  (2010-2014 рр.):  маючи  менше  відсотка  у  
загальній  кількості  суб’єктів  аудиторської  діяльності  України  (  від  0,39  
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до  0,79% відповідно),  вони  контролюють  більше  половини ринку 
аудиторських послуг [2]. 

Підтвердженням значного рівня концентрації на ринку аудиторських 
послуг України можуть слугувати результати аналізу ключових параметрів,  
що  описують  цей  ринок  за  методом  простої середньої у 2007-2014 рр.  
Отримані результати свідчать на явну географічну  неріномірнівсть  ринку  
аудиторських  послуг. Показники м. Київ та Київської області в рази  
перевищують  результати  інших  регіонів України. 

Окремі коментарі необхідно надати відносно  параметрів,  що  
характеризують  вартісну структуру  аудиторської  діяльності  в  Україні  у 
регіональному  розрізі.  Так,  за  аналізований період  2007-2014  рр.  у  
середньому  найдорожчі завдання з аудиторської практики виконувались у  

м.  Києві  та  Київській  області.  На  другому  місці перебуває  
Дніпропетровська  область [1]. 

Таким чином, дослідження рівня концентрації на  ринку  аудиторських  
послуг  України  постає вельми  важливим  науково-прикладним  завданням у 
контексті конвергенції систем обліку і аудиту України та ЄС та гармонізації 
стандартів аудиторської  діяльності.  Брак  науково-методичних напрацювань 
вітчизняних вчених у цьому напрямі обумовлює необхідність  проведення 
ґрунтовного аналізу конкуренції на цьому ринку. 

Заразом, встановлення характеру та напряму  зв’язку  між  рівнем  
ринкової  конкуренції  та окремими змінними може бути перспективним 
напрямом  досліджень  щодо  українського  ринку  аудиторських послуг у 
світлі зарубіжних досліджень. 
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ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Сучасні процеси глобалізації породжуються економічними чинниками: 
суспільним розподілом праці, науково-технічним прогресом в умовах 
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ринкової економіки, міждержавними інтеграційними процесами, 
міжнародними суспільними об’єднаннями і неурядовими організаціями, 
різноманітними формами міжнародного культурного обміну і спілкування. 
Основою процесу економічної глобалізації стають інтернаціоналізація 
виробничих зв’язків у високотехнологічних галузях на основі прямих 
іноземних інвестицій, формування глобальних по масштабу і невпинних по 
режиму роботи ринків, в першу чергу – фінансових. 

Загалом аналіз проблем фінансової глобалізації та розвитку фінансових 
ринків знайшли широке відображення у роботах як іноземних, так і 
вітчизняних науковців: В.Башкирова, С.Гофмана, В.Дорофеева,. Г.Колодко, 
А.А.Суэтина, Дж.А.Хансона, П.Хонохана, Н.В.Стукало, П.Герста, 
Л.Дж.Мауера, Е.К.Роуза, Г.Томпсона, С.Шіратсука та інших.  

З 1980 р. система фінансових ринків постійно функціонує на 
глобальному рівні. Виникла світова фінансова мережа, що об'єднала провідні 
фінансові центри різних країн: Нью-Йорк і Чикаго в Америці, Лондон, 
Цюріх, Франкфурт, Париж, Амстердам у Європі, Гонконг, Токіо, Багамські й 
Кайманові острова, Сінгапур, Бахрейн в Азії. Зміцнення зв'язків між 
зазначеними центрами, по суті, означало фінансову революцію, що має три 
ключові аспекти: глобальна присутність міжнародних фінансових установ; 
міжнародна фінансова інтеграція; швидкий розвиток фінансових інновацій. 
Напередодні глобальної фінансової кризи по оцінках МВФ у процеси 
фінансової глобалізації були повністю інтегровані ринки країн розвинених 
економік і до 30-50% обсягів національних фінансових ринків країн, що 
розвиваються. Невизначеність і нерівномірність процесів фінансової 
глобалізації відображалася в прискоренні структурних перетворень 
національних фінансових ринків, а також у рості числа злиттів і поглинань у 
світовій економіці.[1, c.230] 

Міжнародні фінансові відносини є складовою частиною і однією з 
найбільш складних сфер світового господарства. У них зосереджені 
проблеми національної і світової економіки, розвиток яких історично йде 
паралельно і має тісний взаємозв'язок. Міжнародні зв'язки не можна уявити 
без налагодженої системи фінансових відносин. Дослідження особливостей 
розвитку світової фінансової системи є важливим науковим завданням 
стосовно визначення обсягів і напрямів руху фінансових потоків, що 
обслуговують міжнародні торгові та валютно- фінансові відносини світового 
господарства, та факторів, що визначають трансформації міжнародної 
фінансової системи.[2, c.218] 

Світова фінансова система – це сукупність окремих найбільш 
інтегрованих сфер і ланок національних фінансових систем, функціональних 
форм організації валютних відносин та світових фінансових організацій, що 
забезпечує наднаціональне регулювання з метою підвищення стійкості 
світових фінансових ринків, ринків національних валют на основі принципів 
і механізмів ринкового і позаринкового розподілу й перерозподілу світових 
фінансових ресурсів і капіталу. Регулювання міжнародної фінансової 
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системи здійснюється створеними на основі міждержавних угод 
міжнародними валютно-кредитними та фінансовими організаціями – 
Міжнародний валютний фонд, Банк міжнародних розрахунків, Світовий 
банк, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна агенція з інвестиційних 
гарантій, Організація економічного співробітництва та розвитку, регіональні 
банки реконструкції та розвитку, валютно-кредитні й фінансові організації. 
Міжнародна фінансова система є провідником фінансових ресурсів у 
транзакціях між країнами світу, що відбуваються у формі грошових потоків, 
а також акумулює та перерозподіляє міжнародні фінансові ресурси, що є 
грошовими та капітальними активами як наслідок світової торгівлі й інших 
видів перерозподілу коштів у міжнародних економічних відносинах. Та 
частина коштів, що обслуговує міжнародний обмін товарів та послуг, 
виконує функції засобів платежу і засобів обігу, інша частина коштів є 
фінансовим капіталом, що дає змогу власникам отримувати додаткову 
вартість. Глобалізація фінансової системи охоплює інтернаціоналізацію 
трьох складових: внутрішніх валют; банківської справи; ринку капіталу.[3, 
c.50] 

Міжнародні науково-технічні відносини найбільш концентровано 
реалізуються у формуванні світового ринку технологій, «ноу-хау», патентів і 
ліцензій, інжинірингових та інформаційних послуг. Відповідно до 
визначальних тенденцій світового економічного розвитку в сучасних умовах 
різко посилюється значення науково-технічних компонентів господарського 
зростання як факторів динамізації та якісного вдосконалення виробництва. 
Так, обсяг наукової діяльності подвоюється приблизно кожні 10—15 років, а 
кількість науковців, за даними ЮНЕСКО, за останні 50 років зростала майже 
в 4 рази швидше, ніж загальна чисельність населення, подвоюючись у 
розвинутих країнах через 7—10 років. Подвоєння кількості заявок на наукові 
відкриття та винаходи відбувається в середньому кожні 2,5—3 роки. Згідно з 
прогнозами, у XXI столітті науково-дослідною роботою буде займатися 
близько 20 % працездатного населення. На цій основі посилюватимуться 
процеси інтелектуалізації виробництва і праці, зростатиме ефективність 
використання всіх ресурсів. Провідні позиції в міжнародному 
технологічному обміні міцно утримують США, частка яких у продажу 
ліцензій — майже 2/3 світового обсягу. Слідом ідуть Японія, Велика 
Британія, Нідерланди, Бельгія, Люксембург і Швеція. Останнім часом значну 
активність у цій сфері виявляють також Австралія, Нова Зеландія, Бразилія, 
Мексика, Марокко та інші країни.[3, c.52] 

Вирішення проблеми регулювання фінансових потоків можна вирішити 
шляхом вкладення інвестицій в нові технології, нові виробництва, нові 
робочі місця. І головне, щоб ці капітали створювали додану вартість, нові 
технології, щоб зростав ВВП, підвищувався добробут людей, країна 
отримувала нові економічні кондиції. Тому проблема полягає не в тому, чи 
потрібен транснаціональний капітал, чи ні, а в тому, в якій формі і з якими 
цілями і наслідками він прийде на ту чи іншу територію. 
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У сучасних умовах домінуючою тенденцією в міжнародних відносинах 

виступає глобалізація, одним із проявів якої виступає міжнародна міграція 
робочої сили. Важливість дослідження міграційних процесів, їх причин та 
мотивів зумовлена стрімким зростанням їх обсягів, нарощуванням 
інтенсивності, вагомим впливом на економічний та соціальний розвиток 
країн. Актуальність дослідження полягає в глобальності та швидкому 
зростанні кількості внутрішньодержавних та міждержавних мігрантів в 
Україні.  

Питання міграції розглядаються у працях таких вітчизняних  науковців 
як О. В. Астахова, М. М. Вівчарик, Т. О. Гнатюк, Ю. П. Гуменюк, В. Капітан, 
І. П. Майданік, О. А. Малиновська, М. Ю. Приз, І. В. Ховрах. Не зважаючи на 
те, що важливі аспекти міграційних процесів відображені у працях 
зазначених вчених, окремі важливі проблеми, зокрема особливості 
міграційних процесів в Україні в сучасних умовах,  ще достатньою мірою не 
дістали теоретичного та наукового обгрунтування. 

Активізація міграційних процесів в Україні зумовлює необхідність 
дослідження даного процесу. Визначимо сутність поняття “міграція 
населення”. 

Механічний рух (або міграція) населення — це різні за тривалістю 
переміщення населення між різними населеними пунктами, регіонами, 
державами. 

Міграції класифікують за різними ознаками. Так, за напрямком 
міграційних потоків їх поділяють на зовнішні (міждержавні) і внутрішні (у 
межах території однієї країни).  

У внутрішніх міграціях домінують переміщення між містом і селом. 
Сільське населення скорочується за рахунок відпливу молоді в міста, що 
прискорює його старіння [2]. 
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У внутрішніх міграціях в Україні основним реципієнтом є м. Київ та 
Київська область. У 2000-х рр. приріст населення столиці за рахунок інших 
регіонів сягав 20 тис. на рік. В умовах сучасної кризи міграційний приріст 
зменшився (14,4 тис. в 2014 р., близько 12 тис. в 2016 р.), проте залишився 
найбільшим в Україні. Ці дані, однак, стосуються лише переселень, що 
фіксуються офіційно, і не включають тимчасові переміщення, у т.ч. 
вимушені. Крім того численною є участь населення у внутрішніх трудових 
міграціях, не пов’язаних із щоденним чи щотижневим поверненням до місця 
постійного проживання. Вони здійснюються для виконання сезонної, 
вахтової, або й більш тривалої роботи в столиці та найбільших 
індустріальних центрах [1]. 

 За даними, отриманими в ході дослідження, проведеного Міжнародною 
організацією з міграції (МОМ) у 2014- 2016 р., чисельність внутрішніх 
трудових мігрантів в Україні перевищує 1,6 млн. і сягає 9 % економічно 
активного населення. Причому найближчим часом внутрішня трудова 
міграція може зрости приблизно на 50 %. Як свідчать інші соціологічні 
дослідження, для 55 % респондентів з числа внутрішніх трудових мігрантів 
їхнє робоче місце є постійним, для переважної більшості – єдиним. Разом із 
тим, лише 20 % опитаних внутрішніх трудових мігрантів працюють офіційно, 
за трудовою угодою, інші – за усною домовленістю, або вважають себе 
самозайнятими. 

Починаючи з 2014 р. численні внутрішні переселення в Україні, 
спричинені анексією Криму та воєнними діями на Донбасі, носять 
вимушений характер. За інформацією Міжвідомчого координаційного штабу 
з питань соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 
станом на 20 липня 2016 р. з непідконтрольних Уряду територій до інших 
регіонів України переміщено 1 млн. 29 тис. 571 особа, у тому числі у тому 
числі з Донецької і Луганської областей 1 млн. 7 тис. 112 осіб та Автономної 
Республіки Крим і міста Севастополь 22 тис. 459 осіб, серед яких 170 тис. 
581 дитина та 495 тис. 93 особи з інвалідністю та похилого віку [3]. 

Проаналізуємо динаміку внутрішної міграції в Україні у 2014-2016 рр., 
що спричинена військовими діями на Сході України та анексією Криму. 

 

Рис.1. Динаміка внутрішньої міграції в Україні з Донбасу та Криму 
до інших регіонів, тис. осіб, 2014-2016 рр. 
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За даними міграційної служби, минулого року громадянам України 
видали 11 345 дозволів на виїзд за кордон на постійне місце проживання. 
Зокрема, було видано 5 695 дозволів дорослим (за винятком пенсіонерів), 1 
873 — дітям, і 3 777 — пенсіонерам.  

Дорослі (за винятком пенсіонерів) найбільше поверталися з РФ (343), 
Ізраїлю (198), США (119), Молдови (112) і Білорусі (58). Діти — з РФ (25), 
Ізраїлю (21) і США (19). Пенсіонери — з РФ (135), США (56), Угорщини (41) 
і Німеччини. 

Загалом найбільше людей виїхали в Ізраїль (2931), РФ (2195), США 
(1548), Німеччину (1079). Дорослі (за винятком пенсіонерів) найбільше 
виїжджали в Ізраїль (1 838), РФ (828), Німеччину (803), США (740), Молдову 
(294), Білорусь (288), Казахстан (169), Польщу (165). Діти — у США (656), 
Ізраїль (593), Німеччину (190) та РФ (139).  

Проаналізуємо динаміку зовнішньої міграції з України до інших країн за 
2016 рік 

 
Рис.2. Динаміка зовнішньої міграції за 2016 рік 

Отже, міграції населення є доволі вивченим суспільним явищем, проте з 
плином часу виникають нові, складніші проблеми, що зумовлює постійну 
актуальність вивчення міграційних процесів. Дослідження показує, що 
головною причиною міграцій є прагнення людини знайти краще місце для 
проживання та задоволення своїх життєвих потреб. Внутрішньообласні 
переміщення є головними серед інших форм міграцій (понад 50 %). Вони 
відбуваються в основному у напрямку «село – місто». У зовнішніх міграціях 
розрізняють еміграцію – виїзд зі своєї країни до іншої та імміграцію– в’їзд до 
країни громадян іншої держави. На кількість населення країни впливають 
зовнішні міграції, зокрема імміграції сприяють механічному приросту 
населення країни. Аналіз міграційної ситуації за абсолютними показниками 
вказує на поступове зменшення кількості осіб, які змінюють місце свого 
постійного проживання в межах адміністративно-територіальних одиниць 
України. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ 

ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

В останні роки проблема оцінки справедливої ринкової вартості  
підприємства набула практичного інтересу не лише серед спеціалістів з 
оцінки, але й серед широкого кола аналітиків, фінансистів-практиків, 
власників підприємств, представників державних та законодавчих структур. 

У світовій науці проблемами оцінки вартості підприємства займалися 
такі відомі зарубіжні та вітчизняні науковці як А. Дамодаран, Ш. Пратт, В. 
Рутгайзер, Т. Коупленд, Л. Клоченок, Дж. Хітчнер, О. Хіленко О. Федонін, І. 
Рєпіна, О. Олексик та інші. 

Незважаючи на це, недостатньо вивченими залишаються питання оцінки 
справедливої ринкової вартості вітчизняних підприємств, оскільки існуючі 
підходи не враховують специфіку українського фондового ринку, стандарти  
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також  
загальну кризовість всієї української економіки. 

Метою роботи є узагальнення існуючих теоретичних підходів до оцінки 
справедливої ринкової вартості підприємства, виявлення їх переваг і 
недоліків, а також обґрунтування особливостей їх застосування у реаліях 
українського  фондового ринку. 

Оцінка вартості в Україні регулюється Національними стандартами 
оцінки  

(НСО). Згідно Стандарту № 1 НСО, ринкова вартість – вартість, за яку 
можливе  відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату 
оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення 
відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням 
справи, розсудливо і  без примусу. В цьому ж стандарті наведений і перелік 
основних методичних підходів до оцінки майна, що включає: дохідний 
підхід, ринковий підхід, та витратний підхід [1].  

Дохідний підхід базується на спроможності підприємства генерувати  
грошові потоки і полягає в прогнозуванні перспективних доходів 
підприємства  та приведенні їх до теперішньої вартості. В межах даного 
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підходу виділяють  два основні методи оцінки вартості підприємства: метод 
капіталізації доходів та  метод дисконтування грошових потоків. 

Витратний підхід виходить із умови, що вартість підприємства  
визначається витратами на заміщення або відтворення його активів. 
Важливою  складовою цього підходу є принцип субституції, згідно якому 
вартість заміщення не повинна перевищувати реальну вартість активів, що 
будуть  вводитися в експлуатацію. Інструментарієм витратного підходу 
виступають  методи заміщення, прямого відтворення та чистих активів. 

Основною ідеєю порівняльного (ринкового) підходу є використання 
вартості підприємств-аналогів та інших середньостатистичних показників-
мультиплікаторів для прогнозування вартості підприємства, виходячи з 
припущення про подібність підприємств з подальшим корегуванням вартості 
на відмінності між ними. В  залежності від вхідних даних для розрахунку в 
рамках цього підходу виділяють  методи ринку капіталу (мультиплікаторів), 
ринкових угод та галузевих  коефіцієнтів. 

Обираючи конкретний метод для оцінки вартості підприємства, 
необхідно  мати представлення про переваги, недоліки та особливості 
використання  кожного підходу. Їх узагальнення подано у табл. 1 на підставі 
аналізу  літературних джерел [2–5]. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика підходів до оцінки вартості 

підприємства 
Підхід Переваги Недоліки Особливості 

застосування в 
українських реаліях 

Дохідний 1.Базується на очікуваних 
майбутніх доходах 

2.Враховує ризики 
ведення діяльності 
підприємством 

3.Враховує позицію 
підприємства на ринку 

1.Складність 
прогнозу майбутніх 
доходів 

2. Складність 
розрахунків 

3. Неможливість 
урахування стрибків 
у розвитку 
технологій 

4. Суб’єктивність 

1. Від’ємні ставки 
дисконтування 
(САРМ) 

2.Складність 
прогнозування фін. 
звітності 

 

Витратний 1. Використання реальної 
інформації про вартість 
активів 

2. Ґрунтується на оцінці 
реально існуючого майна 
як виробничого 
комплексу 

1. Використання 
історичних даних 

2. Не враховує 
перспектив розвитку 
підприємства та його 
доходів 

1.Непрозорість на 
низька доступність 
інформації 

Порівняльний 1. Відображає фактичні 
дані 

2. Простота використання 

1. Не враховує 
рівень ризику 

2.Не враховуються 
особливості 
підприємств 

1.Складність вибору 
підприємств-
аналогів 
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 Як видно з табл. 1, не існує абсолютно універсального підходу, який би 
не  мав недоліків та давав абсолютно вірне значення вартості підприємства. 
Кожен з  цих підходів є по-своєму унікальним, а тому вибір методу оцінки 
повинен  відбуватися виходячи з цілей, які передбачається досягти, а також 
об’єму доступної інформації  та специфіки діяльності підприємства. 

В світовій практиці найчастіше використовуються дохідний та  
порівняльний підходи, ігноруючи при цьому витратний підхід. В Україні  
використання цих підходів ускладнено нестабільністю та коливаннями  
ринкової кон’юнктури і на думку багатьох науковців є недоцільним. Автор  
виражає свою незгоду у цьому питанні і наголошує, що використання  
методології дохідного підходу дозволяє врахувати нестабільність 
економічної  ситуації в Україні та перспективи розвитку об’єкта оцінювання, 
а отже має бути  пріоритетним для професійних оцінювачів та аналітиків. 
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЕВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ПРОБЛЕМИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Характерною ознакою сучасного світового розвитку країн є активізація 

інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема. При цьому, навіть, ті 
країни, які не входять до складу інтеграційних об’єднань, неминуче 
відчувають на собі їх відчутний вплив. Україна є безпосереднім сусідом 
Євросоюзу. Це відкриває нові можливості для поглиблення співпраці між 
Україною та ЄС. 

Дослідження проблеми інтеграції та співпраці України з ЄС знайшли 
своє відображення у роботах та монографіях таких авторів, як І. Бережнюк, 
С. Боротничек, А.С Гальчинський, О.А. Корнієвський, В. Опришко,  
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Н. Пирець, П. Пашко, В. Посельський, М. Тонєв, Є.Д.Холстініна, О.Дугіна, 
З.Бжезинський, О.Лєдяєва, С.Хантінгтона. 

Європейське інтеграційне об’єднання – це об’єднання груп розвинутих 
країн, які взаємодіють, торгують та переміщають в серединні угрупування 
товари, послуги, фактори виробництва та робочу силу. Тобто це є зоною 
вільної торгівлі, але не просто зоною вільної торгівлі а розширеною, оскільки 
саме розширена ЗВТ пропонує такий спектр мобілізації. І ця ЗВТ є 
прагненням України уже довгий час. 

Через зону вільної торгівлі з ЄС український виробник отримає 
можливість завоювати своє місце на «заможному» європейському ринку, 
знайти свою нішу та просувати якісний український продукт за достойною 
ціною на ринки європейських країн. Вітчизняні споживачі, у свою чергу, 
отримають доступ до високоякісних європейських товарів в Україні за 
нижчими цінами[1]. 

З 1 січня 2016 року почала діяти поглиблена та всеосяжна зона вільної 
торгівлі (далі – ПВЗВТ). Про перспективи, які відкриваються перед 
вітчизняним бізнесом та про підтримку, на яку можуть розраховувати 
підприємства говорити ще рано, але протягом 2016 року поглиблена та 
всеосяжна зона вільної торгівлі нівелювала 97% тарифів на українські 
товари, а середній тариф на вітчизняний експорт знизився з 7,5 до 0,5%. 
Натомість ЄС запровадив тарифні квоти на 36 видів товарів, зокрема м’ясо 
птиці, молочні продукти, мед, крупи, борошно тощо. Це означає, що після 
використання квот українські експортери сплачували ввізне мито і це є 
найбільшою проблемою, оскільки за перші місяці 2016 року майже повністю 
квота була використана, тобто український бізнес отримав частковий доступ 
на європейський ринок, а не вільну торгівлю. Наприклад, при використанні 
тарифної квоти на м’ясо птиці (8000 – 10 000 т чистої маси) ставка ввізного 
мита в рамках ПВЗВТ з ЄС у 2016 році становила 15%[4]. 

Слід зазначити, що найголовнішою перешкодою у позиціонуванні 
українських товарів на європейському ринку є співвідношення «ціна  –
якість» – забезпечення рівня якості вітчизняних товарів європейським 
стандартам та відповідність ціновим очікуванням європейців. Серед інших – 
незнання системи ціноутворення, дороговизна міжнародної логістики, 
мовний бар’єр, психологічний чинник, який спрацьовує при виході за межі 
свого регіону, та складність пошуку європейського партнера. 
Обмежувальними чинниками комерційного характеру є брак засобів для 
дослідження експортних ринків та просування власних товарів і послуг. 

При виході на європейський ринок дуже важливо враховувати бізнес-
культуру тієї чи іншої країни та вибудовувати систему інтегрованих 
комунікацій з європейськими споживачами. В цьому велику роль відіграє 
пошук європейського партнера, подальша співпраця з яким сприятиме 
просуванню товару на європейський ринок. 

Серед помилок, яких припускаються українські бізнесмени при вході на 
європейський ринок, є завищення очікувань щодо можливих обсягів та 
строків виробництва продукції, встановлення невиправдано завищеної ціни 
на товар, а також неготовність працювати за чіткими та прозорими 
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правилами. Для європейців дуже важливі відкритість, можливість показати 
свій бізнес, його особливості, дозволити потенційному партнеру зайти до 
виробничого приміщення та поспілкуватися з персоналом. 

Варто розуміти, що успіх на європейському ринку залежатиме 
насамперед від самого підприємця, його рівня ділової культури, здатності 
пристосовуватися до нових методів роботи. Важливо не просто вміти 
продавати, а й перевершити очікування європейців у наданні якісних послуг і 
товарів[2]. Але для того, щоб підприємство могло вільно та конкурентно 
відчувати себе на європейському ринку, на законодавчому рівні необхідно: 

– створення умов для проведення модернізації, технічного 
переоснащення, перепрофілювання діючих та відкриття нових підприємств; 

– удосконалення нормативно-правової бази, що регулює торговельну 
діяльність; 

– розширення мережі стаціонарних торговельних об’єктів, які 
відповідатимуть європейським та світовим стандартам; 

– стимулювання впровадження інноваційних технологій у рослинництві 
з метою імпортозаміщення; 

– стимулювання вітчизняних товаровиробників до впровадження 
інноваційних технологій, модернізації та будівництва об’єктів 
агропромислового комплексу з метою збільшення обсягів виробництва 
продукції, підвищення її якості та поступового імпортозаміщення, 
підвищення якості та конкурентоспроможності продуктів переробки 
продукції вітчизняного виробництва; 

– стимулювання розвитку виробництва продуктів дитячого харчування, 
в тому числі молочних, м’ясних, рибних та плодово-ягідних продуктів 
дитячого харчування, з метою задоволення попиту внутрішнього ринку; 

– формування позитивних довгострокових очікувань товаровиробників 
шляхом забезпечення цінової стабільності ключових аграрних ринків; 

– збільшення обсягу експорту сільськогосподарської продукції та 
харчових продуктів; 

– стимулювання розвитку обслуговуючої, виробничої 
сільськогосподарської кооперації та розвиток виробництва у господарствах 
населення; 

– проведення модернізації та технічного переоснащення підприємств 
сільськогосподарського машинобудування і налагодження виробництва 
інноваційної сільськогосподарської техніки та обладнання для харчової і 
переробної промисловості та сільськогосподарських підприємств[3]. 

Узагальнюючи результати дослідження щодо інтеграційних процесів 
України в контексті даного дослідження слід розуміти, що європейська 
інтеграція для українських підприємств є шляхом покращення новітніх 
технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 
товаровиробника, вільний рух в середині інтеграційного об’єднання 
кваліфікованої робочої сили, товарів, послуг, факторів виробництва, а також 
це все передбачає вихід на єдиний спільний ринок. Співробітництво України 
з ЄС сприятиме наближенню нашої держави до високих європейських 
стандартів, підвищенню рівня життя та добробуту населення. 
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АВТОМОБІЛІВ 
 

В теперішній час ринок легкових автомобілів динамічно розвивається. 
Науковий прогрес не стоїть на місті, тому виникають все новіші технології, 
все більше людей купують автомобілі. Неабиякий вплив на розвиток ринку 
легкових автомобілів є проблема забруднення навколишнього середовища 
вихлопними газами. Метою написання даної наукової роботи є визначення 
особливостей ринку легкових автомобілів на основі проведеного 
дослідження. З кожним роком у світі купують все більше легкових 
автомобілів, можемо помітити це на графіку(рис 1)[1]. 

 
Рис. 1. Динаміка продажу легкових автомобілів в світі. 
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Виробництво легкових автомобілів виступає найважливішим сегментом, 
яке визначає ситуацію в автомобільній галузі в цілому. До важливих рис 
виробництва і торгівлі легковими автомобілями потрібно віднести: 

1. Створення нових марок автомобілів в передових країнах, що прямо 
пов'язане з динамікою витрат на наукові дослідження і дослідно-
конструкторські розробки. Наприклад, висока конкуренція і розвиток 
технологій автопромисловості змушують компанії постійно оновлювати свої 
моделі. Часто трапляється так, що автомобіль не встиг надійти в продаж, як 
виробник вирішує оновити його. Рестайлінг також є маркетинговим ходом 
компаній; 

2. Включення в торговельний обіг значної кількості нових товарів -
електронної та комп'ютерної техніки, засобів зв’язку, аудіо та відеотехніки. 
Велика кількість додаткових опцій, систем безпеки, можливість WiFi доступу 
і системи бездротового доступу в Інтернет, прагнення до збільшення 
внутрішнього простору в салоні за допомогою використання 
високотехнологічних матеріалів і передових технологій; 

3. Підвищення вимог до безпеки використання автомобілів і до 
екологічної чистоти машин,  дизайну і якості технічного обслуговування. 

Так, з кожним роком у всьому світі підвищуються екологічні стандарти 
для двигунів внутрішнього згоряння. У 1992 році в Євросоюзі був введений 
стандарт Євро 1, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах 
легкових і вантажних автомобілів. Наразі діє новий стандарт[2]; 

4. Серйозний вплив на розвиток виробництва і збуту легкових 
автомобілів надає торгівля патентами, ліцензіями і ноу-хау. Сьогодні 
найчастіше кілька виробників спільно створюють платформу і будують на 
ній кожен свої моделі. Це досить вигідно, так як створення нового шасі - 
досить дорого, причому подібні рішення знаходять місце не тільки всередині 
великих концернів, а й серед виробників, що вважаються автогігантами. 

        Розглянемо найпопулярніші світові автобренди за підсумками 2016 
року(таблиця 1). 

Таблиця 1 
ТОП-10 світових автобрендів за 2016 рік 

1 Volkswagen (7,54 млн., +1.2%) 
2 Toyota (7,34 млн.,-0,8%) 
3 альянс Renault-

Nissan 
(6,17 млн., +4,5%) 

4 Hyundai-Kia (5,97 млн., +1,5%) 
5 General Motors (5,79 млн., -0,5%) 
6 Ford (4,70 млн., +1,8%) 
7 FCA–Fiat 

Chrysler 
Automobiles

(3,68 млн., +3,6%) 

8 Honda (3,59 млн., +4,8%) 
9 PSA – Peugeot-

Citroen
(2,45 млн., -0,6%) 

10 Suzuki (2,11 млн., +0,1%) 
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  З 2016 року на автозаводах компаній, які входять до Групи Volkswagen, 
вироблені 7,54 млн. легкових автівок і легких автомобілів комерційного 
призначення (LCV). Це на 1,2% більше за результат такого ж періоду 2015 
року і найкращий показник у світі серед автовиробників. Зовсім небагато 
концерну Volkswagen AG поступається Toyota. На підприємствах японського 
автогіганта вироблені 7,34 млн. автомобілів (-0,8%).  

  Якщо до Групи Volkswagen входять 7 компаній-виробників легкових 
авто (Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Porsche, Lamborghini та Bentley), то до 
Toyota Motor Corporation – лише 3: власне Toyota, Daihatsu та Lexus. Як 
бачимо, відрив Volkswagen від Toyota наразі не дуже значний, тому лідер за 
показниками всього року може змінитися.  

   У всьому світі за 2016 рік було продано майже 84,3 млн нових машин. 
Та найбільше в 2016 році автомобілів продав Китай, який незмінно "тримає 
пальму першості" починаючи з 2009 року. Саме в 2009-му Китай вперше 
обігнав США за обсягами продажів. У 2016 році в Китаї продали близько 
28,3 млн. авто. До речі це приблизно 28% всього світового ринку[3]. 

   Отже, на ринок легкових автомобілів мають великий вплив інноваційні 
технології, вартість паливно-енергетичних ресурсів і , звичайно, кон'юнктура 
ринку. Також не можна не визнати особливого впливу розвитку науки. 
Завдяки новітнім розробкам та удосконалення виробництва з’являються нові 
можливості, усуваються недоліки та підвищується зручність використання 
легкових автомобілів. 
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В сучасному світі темпи розвитку в усіх сферах і галузях людського 

життя досягли колосальних масштабів. Однією з ключових сфер людської 
життєдіяльності є енергетика. Європейський Союз є одним з найвпливовіших 
суб’єктів міжнародних відносин. В країнах ЄС проживає близько 500 
мільйонів людей, а обсяги виробництва продукції є одними з найбільших в 
світі. Але щоб досягти такого розвитку, країнам – членам ЄС довелося 
подолати багато перешкод, однією з яких є погана забезпеченість 
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природними енергетичними ресурсами. ЄС забезпечую лише малу частину 
своїх потреб в енергетичних ресурсах за рахунок своїх запасів. Більшу 
частину нафти, газу та вугілля доводиться імпортувати. Тому на фоні поганої 
забезпеченості власними природними енергетичними ресурсами та того, що 
ЄС є ключовим гравцем на світовій економічній арені, дана тема є досить 
актуальною для дослідження. 

Дослідженням даної тематики займалися багато вітчизняних та 
зарубіжних науковців, зокрема, Морозов В. В., Микитенко В. В., Мазур І. М., 
Стельмащук А. М., Світлична В. Ю., Рубанка В.М.,Срібна Є. В. та ін.   

Метою дослідження даної теми є аналіз енергетичної ситуації в країнах 
Європейського Союзу, розгляд політики ЄС в енергетичній сфері, 
дослідження особливостей розвитку та впровадження альтернативних джерел 
енергії в країнах Європейського  Союзу, потенціал розвитку альтернативної 
енергетики на території країн – членів ЄС.  

Через погане забезпечення власними енергетичними ресурсами, країни 
ЄС вкладають багато фінансових ресурсів і зусиль в розвиток альтернативної 
енергетики. В останні роки альтернативна енергетика в ЄС стрімко 
розвивається. В 2010 році Європейським Союзом була введена стратегія 
“Європа - 2020”. Ця стратегія розплановує розвиток економіки ЄС до 2020 
року в тому числі і енергетичного сектору. 

Найважливішими передумовами змін енергетичної політики були: 
− зростання споживання енергії і потреба відновлення декапіталізованої 

мережевої інфраструктури. За оцінками експертів впродовж наступних 20 
років енергетика в Європі вимагатиме інвестиції порядку трильйона євро; 

− нестримане зростання цін нафтового палива і природного газу, а також 
порушення в їх поставках; 

− побоювання перед використанням енергетичної сировини як засобу 
політичного тиску на Союз, як і на окремі його члени; 

− зростаюча залежність ЄС від зовнішніх поставок енергетичної 
сировини (майже 50 % потреби в енергії ЄС покривається з власних джерел, 
Оцінюється, що під час збереження нинішньої структури впродовж 
наступних 20–30 років Союз мусив би залучати ззовні близько 70 % енергії); 

− необхідність обмеження емісії газів і забруднень у цілій економіці, 
зокрема найбільшою проблемою є емісія CO2, зростання якої може 
становити в 2030 році понад 60 % щодо нинішньої ситуації; 

− поліпшення ефективності вживання енергії, яке стосується як 
економіки (аплікація енергоощадних, інноваційних технологій), так і інших 
сфер суспільного життя; 

− зростання частки виробництва енергії з її відновлюваних джерел 
(ВДЕ) у цілому обсязі використаної енергії; 

− лібералізація ринку газу, електричної та теплової енергії, який 
трактується як істотний інструмент раціоналізації витрат (а, отже, і цін) 
енергоресурсів, а також можливості поліпшення обслуговування клієнтів, 
зокрема, також через пропонування їм нових компліментарних продуктів; 
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− потепління клімату і пов'язаний з ним парниковий ефект. 
Прогнозується, що за відсутності структурних змін наступить зростання 
температури від 1,4 до 5,8 Cº. Кліматичні зміни – це проблема, яка значно 
виходить поза границі Європи, і не тільки Старий Континент муситиме 
ставити чоло наслідкам потепління клімату, що з'являються. 

Станом на 2014 рік в середньому по країнах ЄС частка енергії, 
виробленої за допомогою відновлювальних джерел, в загальному 
енергокористуванні склала 14,1%. Безумовними лідерами серед країн ЄС в 
розвитку альтернативної енергетики є Норвегія, Швеція, Латвія, Фінляндія, 
Австрія, Данія та Естонія. В цих країнах частка альтернативної енергетики в 
загальному енергоспоживанні становить від 30% до 65%. Найнижчими 
показники є в Бельгії, Великобританії, Нідерландах, Люксембурзі та в 
Ірландії, де вони становлять  всього декілька відсотків.  [1] 

Згідно проекту “Європа 2020” середня частка відновлювальних джерел в 
загальному енергокористуванні має становити не менше 20%. Аналізуючи 
останні тенденції розвитку, спеціалісти дійшли висновку, що при сучасних 
темпах розвитку альтернативної енергетики Європа не виконає план до 2020 
року. Причиною цьому є погана забезпеченість європейських країн 
джерелами альтернативної енергетики. Через це ЄС здійснює співпрацю з 
іншими країнами з приводу розвитку альтернативної енергетики. Основними 
партнерами ЄС в цій сфері є країни Середземномор’я, Північної Африки та 
близького сходу. На даний час ЄС спільно з декількома країнами Північної 
Африки здійснює один з найбільших в світі проектів, пов’язаних з 
відновними джерелами енергії. Мова йде про проект Desertec, засновниками 
якого є енергетичні компанії Німеччини, Італії та Іспанії. Призначення 
даного проекту полягає в будівництві великої кількості сонячних 
електростанцій на територій північноафриканських країн. Частини 
електроенергії, виробленої там, використовується самими країнами, а 
частина передається до Європи по кабелю, прокладеному на дні 
Середземного моря [2]. 

Значних зусиль країни ЄС прикладають в розвиток зеленого тарифу, 
який стимулює населення та малі підприємства встановлювати сонячні 
батареї, вітряки та інше обладнання для виробництва електроенергії та 
продажу її по вигідним тарифним цінам. Розвивається виробництво 
біопалива. Багато країн Європи підтримують розвиток електротранспорту, 
також пов’язуючи його з альтернативною енергетикою. З 2009 року в Європі 
електрика з відновних джерел енергії, що використовується для 
електротранспорту отримала ряд пільг для досягнення рівня 
електротранспорту до 10%. Головна ціль – збільшити кількість 
електротранспорту від 40 тисяч одиниць в 2012 році до 20 мільйонів одиниць 
в 2020 році [3]. 

Отже, ЄС є одним з найбільших споживачів енергетичних ресурсів в 
світі. Але через погану забезпеченість власними енергоресурсами їм 
доводиться більшу частину їх імпортувати. Це підштовхує на постійний 
розвиток та вдосконалення альтернативних джерел енергії. На фінансування 
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альтернативної енергетики ЄС виділяє найбільше коштів серед всіх інших 
країн світу чи угрупувань. Так, наприклад, за даними вікіпедії, на проект 
Desertec було виділено близько 400 мільярдів доларів. Основною ціллю 
даного фінансування є збільшення виробництва енергії з відновних джерел 
до 20% від загального енергоспоживання до в середньому по країнах Союзу 
2020 року. 

Список використаних джерел: 
1. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6734513/8-10032015-
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2. Союз для середземномор’я. - Офіційний сайт.- Режим доступу:    

http://old.niss.gov.ua/Monitor/September09/6.htm 
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ОБОВ’ЯЗКОВА ТА ДОБРОВІЛЬНА СЕРТИФІКАЦІЯ 

 
Сьогодні ми знаємо екологію як науку, котра хоча й має порівняно 

невелику історію, але здобуває дедалі більшу актуальність з кожним роком. 
Однією з визначень останньої є таке: екологія - це наука про відносини 
окремих організмів чи їх груп між собою й довкіллям. Предметом вивчення 
екології є основні закономірності і процеси, властиві всьому органічному 
світу, і вплив на них неорганічних. Екологія ділиться на кілька напрямів: 
аутекологія, популяційна екологія, синекологія, глобальна екологія, 
біоекологія, прикладна і загальна екологія. 

Сертифікація –  це процедура підтвердження відповідності, за 
допомогою якої незалежна від виробника (продавця, виконавця) і споживача 
(покупця) організація засвідчує в письмовій формі, що продукція, процес або 
послуга відповідає встановленим вимогам. Цілковито новим і поки що 
незадіяним регулятивним механізмом для України є екологічна сертифікація, 
яка повинна стати повноправною складовою системи управління і 
регулювання економіки. 

На сучасному етапі суспільного та економічного розвитку в Україні 
відбувається процес екологізації економіки шляхом, зокрема, запровадження 
екологічного підприємництва та екологічно "чистого" виробництва, 
формування ринку екологічних послуг тощо. Відповідно до положень 
розділу 4-го Закону України від 21 грудня 2010 року "Про основні засади 
(стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року" одним із 
інструментів державної екологічної політики визначена екологічна 
сертифікація, яка є відносно новим та недостатньо використовуваним 
організаційно-правовим засобом механізму охорони навколишнього 
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природного середовища та забезпечення екологічної безпеки, що повинна 
стати дієвим елементом екологічно управління та економічного регулювання. 

В еколого-правовій доктрині окремі аспекти екологічної сертифікації 
досліджувалися, зокрема, такими вченими як Андрейцев В.І., Балюк Г.І, 
Краснова М.В., Ковальчук Т.Г., Малишева Н.Р., Пащенко О.М., 
Комарницький В.М., Завгородньої В.М, Гетьман А.П., Каракаш І.І., Бобкова 
А.Г. 

Необхідність впровадження системи екологічної сертифікації в Україні 
закріплена у положеннях ст. 56 "Співпраця в галузі оцінювання стандартів та 
оцінювання відповідності" Угоди про партнерство та співробітництво між 
Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, 
ратифікованої Законом України від 10 листопада 1994 року, відповідно до 
якої сторони зобов'язуються сприяти застосуванню технічних правил 
Європейського Співтовариства та європейських стандартів і процедур 
оцінювання відповідності. 

Сертифікацію в недержавній сфері, на відміну від державної, може 
проводити як вітчизняний орган із сертифікації, так і представництво 
закордонного органу із сертифікації. 

Відповідно до чинного законодавства України, зокрема ст. 13 Декрету 
Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію та сертифікацію" від 10 
травня 1993 року № 46 в залежності від змісту та об'єктів екологічна 
сертифікація поділяється на обов'язкову та добровільну. 

Зазначимо, що в Європейському союзі переважає добровільна 
сертифікація. Для України, з огляду її загального екологічного стану, існує 
потреба в посиленому державному управлінні в галузі екологічної безпеки й 
контролю за додержанням екологічних вимог. Саме цей чинник наголошує 
на першочерговому значенні для нашої держави обов'язкової екологічної 
сертифікації. 

Вибір «обов'язковості» чи «добровільності» в процесі підтвердження 
відповідності встановленим вимогам має здійснюватися з обов'язковим 
врахуванням ступеня екологічного ризику для кожного об'єкта, який підлягає 
сертифікації. 

За своїм змістом обов'язкова екологічна сертифікація (сертифікація в 
законодавчо регульованій сфері) передбачає оцінку відповідності 
екологічним вимогам до продукції та умов введення її в обіг, які 
регламентовані чинним законодавством. 

Можна виділити такі групи об'єктів обов'язкової екологічної 
сертифікації: екологічно небезпечні продукція, технології, виробництва; 
системи екологічного управління на виробництвах, пов'язаних із випуском 
екологічно небезпечної продукції; відходи виробництва і споживання, у тому 
числі екологічно небезпечні й ті, що є об'єктом транскордонного 
перевезення; діяльність у сфері поводження з відходами; очисні споруди; 
технології та обладнання для підготовки питної води; види тварин і рослин, 
що підпадають під дію Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої 
фауни і флори, які перебувають під загрозою знищення. 
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Обов’язкова екологічна сертифікація – це функція управління в сфері 
екології в порядку реалізації якої акредитовані та призначені державою 
органи в порядку визначеному чинним законодавством здійснюють оцінку та 
документальне підтвердження відповідності продукції, послуг, систем 
екологічного управління встановленим джерелами екологічного права 
екологічним вимогам.  

Добровільна екологічна сертифікація – це діяльність акредитованих 
державою органів, які в порядку визначеному чинним законодавством на 
вимогу суб'єкта господарської або адміністративної діяльності базуючись на 
екологічних критеріях здійснюють оцінку та документальне підтвердження 
відповідності продукції, послуг, систем екологічного управління 
встановленим технічними регламентами екологічним вимогам. 

Наука екологія займає все більш тверду позицію в житті людства. І це 
зрозуміло – люди вже досить внесли свій внесок у руйнування планети і 
якщо перестати цей процес контролювати, то він приведе людство до 
загибелі. Тому необхідно впроваджувати екологічні знання та пов'язані з 
ними обмеження практично в усі сфери діяльності людей. Екологічна 
сертифікація є подібною процедурою. У результаті прийняття її в нашій 
країні і в усьому світі ми не тільки уникнемо багатьох небезпек, пов'язаних з 
погіршенням здоров'я окремих людей, але й не дозволимо собі псувати 
навколишнє середовище, в якому живемо не тільки ми, і в якій все 
взаємопов'язане. 
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СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС 

 
Регіональна політика країн-членів ЄС є один із найважливіших 

інструментів досягнення оптимального співвідношення між господарською 
ефективністю та соціальною справедливістю, економічною доцільністю й 
соціальним вирівнюванням, інтенсивними та екстенсивними факторами 
економічного зростання. Крім того, регіональна політика країн-членів ЄС – 
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один із досить ефективних засобів досягнення узгодження інтересів та 
повноважень органів влади на різних ієрархічних рівнях управління. 

Регіональна політика ЄС – це політика, яка має на меті покращення 
економічного добробуту регіонів Європейського Союзу, а також запобігання 
регіональної диспропорції. Понад третини бюджету ЄС витрачається на 
подолання економічних, соціальних і територіальних розбіжностей ЄС, 
реструктуризацію занепалих індустріальних зон і розвиток аграрного 
сектору. Ця політика має сприяти підвищенню конкурентоспроможності 
регіонів, заохоченню економічного зростання і створенню нових робочих 
місць [1, с. 18]. 

Проблеми регіональної політики досліджувались у працях таких 
провідних вітчизняних науковців: О. Амоша, П.Бєлєнького, З.Бройде, 
В.Будкіна, Б.Буркінського, З.Герасимчук, Є.Кіш, М.Козоріз, Ю.Макогона, 
М.Мальського, Н.Мікули, A.Moкія, С. Писаренко, В.Чужикова та ін. Питання 
регіональної політики ЄС розглядались в наукових працях Грінько О., 
Кондратьевої Н., Мікули Н., Мокія А., Чужикова В. та ін. 

Сучасна теоретична концепція регіональної політики ЄС і практичні 
заходи для її втілення перебувають у тісному зв'язку. Методологічні підходи 
європейських регіоналістів дедалі більше ідентифікуються і це дає підстави 
стверджувати, що склалася не просто система європейських шкіл з 
регіональної економіки, а цілісна економічна інтеграційна наука, яка 
спирається на численні розробки, що мають системний характер і спрямовані 
на вдосконалення внутрішньої побудови ЄС [2, c. 25-26]. 

Основною метою регіональної структурної політики ЄС є зменшення 
наявних регіональних диспропорцій і запобігання подальшим дисбалансом у 
рівнях розвитку країн-членів ЄС шляхом передачі наявних, насамперед 
фінансових, ресурсів спільноти проблемним регіонам. Зменшення розриву у 
рівнях розвитку між країнами-членами ЄС та ліквідація відставання в 
розвитку найменш розвинених регіонів були однією з проголошених цілей 
Римського договору 1957 року [2, с. 144]. 

Наразі саме вирівнювання розвитку регіонів є важливим аспектом 
європейської ринкової економіки та визначає політику ЄС у сфері 
регіонального розвитку. Тобто регіональна політика цілеспрямовано сприяє 
економіці менш розвинених країн-членів ЄС. Фінансовим інструментом 
реалізації регіональної політики ЄС є Структурні фонди. Європейська Рада 
ухвалила бюджет структурних програм на період 2007 – 2013 рр. на рівні 347 
млрд євро. 

Існує цілий ряд основних принципів, які формують структуру 
регіональної політики країн-членів ЄС і таким чином забезпечують увагу, що 
цілком необхідно для досягнення поставлених цілей. Згідно з класифікацією 
регіональної політики ЄС визначено такі базові категорії [3, с. 103]: 

1. субсидіарність; 
2. децентралізація; 
3. партнерство; 
4. програмування; 
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5. концентрація; 
6. доповнюваність. 
Субсидіарність – принцип, за яким вищі суспільні одиниці мають право і 

повинні розв’язувати лише ті проблеми, на виконання яких не здатні нижчі 
структури. Згідно з Маастрихтською угодою, цей принцип є базовим для ЄС. 

Децентралізація – перерозподіл повноважень регіонів з метою їх 
ефективного використання та заохочення регіональних ініціатив, оптимізації 
практичного вирішення питань саме на регіональному рівні, а також 
розмежування функцій та повноважень між різними рівнями управління ЄС. 

Партнерство – співробітництво між суб’єктами різних рівнів 
адміністративно-територіальних одиниць (ЄС, регіон, держава) з часу 
визначення мети до завершення реалізації конкретного проекту. Цей принцип 
базується на тій умові, що діяльність та розвиток регіонів може 
здійснюватися лише тоді, коли суб’єкти співробітництва постійно та 
послідовно співпрацюють з метою досягнення спільної мети [3, с. 147]. 

Програмування – розробка на основі партнерства стратегій розвитку з 
урахуванням пріоритетних довгострокових та короткострокових цілей. У 
регіональній політиці Європейського союзу принцип партнерства визначає 
пріоритет інвестування не окремих періодів чи дій, а програм, які мають 
глибинний вплив на розвиток усього регіону. Стратегія територіального 
програмування базуються на чітко розробленій системі цілей. 

Концентрація та доповнюваність полягають у тому, що фінансові 
ресурси, які надає ЄС окремим державам-членам чи суб’єктам 
територіального, регіонального розвитку, мають бути доповнені за рахунок 
місцевих джерел. Головна умова – кооперування та ефективне використання 
ініціатив, пошук та розвиток власних джерел фінансування програм 
регіонального розвитку. Зазвичай 50 % проекту фінансує держава-член ЄС, а 
внесок депресивних регіонів становить мінімум 20%. Отже, весь тягар 
додаткового фінансування лягає на національні бюджети [4, с. 104]. 

Регіональна структурна політика ЄС спрямована на досягнення балансу 
в регіональних відмінностях її держав-членів, що дозволяє пом’якшувати їх 
структурні проблеми. Регіональна структурна політика заснована на 
субсидіях, які виділяються з фондів та бюджету ЄС. Із структурних фондів 
ЄС виділяється також додаткове фінансування на заходи, спрямовані на 
поліпшення володіння технологіями, збільшення зайнятості та підвищення 
конкурентоспроможності регіонів тощо. Для забезпечення регіонального 
розвитку Європейського Союзу Фонд згуртування дозволив країнам, що 
отримують допомогу, досягти істотного рівня державних інвестицій у 
галузях транспорту та довкілля, сприяючи при обмеженим можливостям 
бюджету через програми зближення та згуртування. Слід також зазначити, 
що принципи виділення структурної допомоги ЄС періодично 
переглядаються, аби зосередити її в тих регіонах, які найбільше цього 
потребують, адже розбіжності в рівнях розвитку регіонів зберігаються й досі. 
Статистика свідчить, що майже 40 % усіх ресурсів, які надійшли до 
найбідніших регіонів, повертаються до багатих регіонів у формі придбання 
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ноу-хау або основного устаткування. Принципи виділення структурної 
допомоги ЄС періодично переглядаються, щоб зосередити її в тих регіонах, 
які найбільше цього потребують [4, с. 92]. 

Підсумовуючи вище наведене слід відзначити, що регіональна 
структурна політика ЄС насамперед спрямована на зменшення регіональних 
дисбалансів та підвищення конкурентоспроможності усіх країн-членів 
співтовариства. Отже, сучасні тенденції в процесах регіонального розвитку в 
ЄС мають суттєве значення для впровадження нових принципів 
регіонального розвитку та формування ефективної регіональної структурної 
політики в Україні. 
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ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

КРАЇНАМИ ЄС 
 

Сучасне світове енергетичне становище характеризується значними 
змінами в світовому споживанні енергетичних ресурсів. Це пов’язано, перш 
за все, з процесами індустріалізації в розвинених країнах, на які припадає 20 
% світового населення, та високими темпами зростання населення в країнах, 
що розвиваються. Міграція людей у міські центри приводить до появи міст-
мільйонників і розвитку відповідної інфраструктури, яка може забезпечити 
основні потреби в енергії, житлі, харчуванні тощо. У сучасному світі все 
більшу роль відіграють питання зменшення обсягів використання 
традиційних, невідновлювальних джерел енергії з їх заміщенням 
альтернативними. Використання електроенергії, виробленої з альтернативних 
джерел, у даний час активно зростає у багатьох країнах світу. Вагому увагу 
розвитку відновлювальної енергетики приділяють в країнах-членах ЄС. 

Дослідженням проблеми використанння альтернативної енергетики 
займалися такі науковці: А. Федоренко, А. Шохов, Г. Гелетуха, Є. Бойко, І. 
Миклашевич, М. Жовнір, Н. Чухрай, О. Руда, С. Дорогунцов, Ю. Апполонов 



320 

 

та інші. Проте в сучасних умовах інтенсивного розвитку сфери 
відновлювальної енергетики дане питання потребує подальших досліджень. 

Сьогодні країни Європейського Союзу наполегливо і рішуче працюють 
задля того, щоб навіть в період кризи створити сприятливі умови для 
розвитку економіки та зростання енергоефективності. В світі, що швидко 
змінюється Європа прагне досягти рівня економіки, що буде розумною, 
стійкою та всеохоплюючою. Ці три пріоритетні напрямки покладені в основу 
проекту «Європа 2020». Простіше кажучи, суть проекту полягає в стратегії 
соціально-економічного розвитку країн Європейського Союзу у найближчі 4 
роки. Ця стратегія концентрує увагу на досягненні п'яти основних цілей  
(Рис. 1). 

 
Рис. 1. Основні цілі стратегії «Європа 2020» [2, с. 60] 

Одним із пріоритетних напрямів стратегії «Європа 2020»  є питання 
щодо ефективного використання енергії та залучення відновних джерел 
енергії. Основна ціль Європейського Союзу у даній сфері – виробляти 20 % 
енергії з альтернативних джерел, таких як вітер, сонце, сила припливів та 
відпливів, геотермальна енергетика та біомаса. Згідно з проектом «Європа 
2020» первинне споживання енергії повинно бути скорочено до 1483 ТНЕ 
(Тонн нафтового еквіваленту), а кінцеве – до 1086 ТНЕ, при тому, що зараз ці 
цифри становлять 1583,5 ТНЕ та 1103,4 ТНЕ відповідно. Чим більше 
відновних джерел енергії буде залучено, тим більше скоротяться шкідливі 
викиди парникового газу в атмосферу. Це також зменшить залежність країн 
від імпорту енергії та стимулюватиме розвиток і введення інновацій, що в 
свою чергу забезпечить додаткові робочі місця. Відповідно до ресурсної бази 
та енергетичної потужності для кожної країни розробляється окрема 
програма та ставляться окремі цілі. Ці програми викладені у так званій 
«Директиві з відновлюваних джерел енергії», затвердженої в 2009 році. В ній 
зазначені обов'язкові національні цільові показники, а саме: до 2020 року 
частка ВДЕ у кінцевому споживанні енергії у середньому у ЄС має досягти 
20 %, в тому числі у транспорті – 10 % [1, с.149].  

Більше того, нарощування частки використання ВДЕ і надалі 
залишатиметься одним із стратегічних завдань економічного розвитку 
Євросоюзу. Держави-члени ЄС вже домовилися про новий цільовий 
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індикатор використання ВДЕ у кінцевому споживанні енергії, який має у 
2030 році досягти щонайменше 27 % [3, с.113]. 

Рис. 2. Динаміка частки відновлювальних джерел енергії у валовому 
кінцевому споживанні енергії у ЄС за основними напрямами, % [4] 

 
Використання відновних джерел енергії здійснюється в різних 

напрямках діяльності країн. Динаміка частки альтернативних джерел енергії 
в кінцевому споживанні країнами ЄС в розрізі напрямів діяльності 
представлена на Рис. 2. 

Як видно на Рис. 2 у 2015 році частка ВДЕ у валовому кінцевому 
споживанні енергії склала 16,7 %, або упродовж останнього десятиліття 
зросла у два рази. При цьому, найбільший прогрес спостерігається у сфері 
транспорту, де питома вага використання ВДЕ зросла з 1,4 % у 2004 р. до 
6,7 % у 2005 році. 

Отже, зростаючий попит на енергоносії змушує країни-члени ЄС шукати 
шляхи задоволення енергетичних потреб не тільки за рахунок вичерпних 
енергоресурсів, але й нетрадиційних джерел. Сьогодні країни ЄС ефективно 
впроваджують відновлювальні джерела енергії, а саме, використовують 
енергію сонця, вітру, води тощо задля забезпечення енергоефективності та 
екологічності в споживанні енергії. Адже виробництво енергії з 
альтернативних та відтворювальних ресурсів дає можливість країнам світу 
підвищити енергоефективність та забезпечити енергетичну незалежність. 
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ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК НАПРЯМ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

 
 Однією з найбільш актуальних проблем соціально-економічного 

розвитку України є недосконалість сучасної державної просторової політики, 
яка повинна ґрунтуватися на перенесенні пріоритетів розвитку з відомчо-
галузевих підходів на цілісно-територіальні, оптимізації відносин між 
центром та регіонами, врахуванні єврорегіональних тенденцій розвитку 
держави, яка проголосила інтеграцію до Європейського Союзу стратегічною 
метою своєї зовнішньої політики [1]. 

Сьогодні основним завданням політики транскордонного 
співробітництва є нівелювання негативного впливу кордонів на життя 
громадян. 

Розв’язанням цих проблем на європейському рівні займаються такі 
організації, як Рада Європи, Європейська Асоціація прикордонних регіонів. 
Основною метою їх діяльності є проведення єдиної політики в 
транскордонному співробітництві як політики задоволення 
загальноєвропейських інтересів за допомогою встановлення спільних правил, 
відображених у міжнародних документах [2]. 

Транскордонне співробітництво може виступати в якості вагомого 
інструменту модернізації економіки. Для України, якщо виходити з того, що 
членство в ЄС є одним з основних пріоритетів, розвиток транскордонного 
співробітництва є дуже важливим, оскільки може сприяти посиленню 
економічної взаємодії в західному напрямі. 

Досліджуючи дану тему, можна виділити основні чинники, які 
стримують розвиток транскордонного співробітництва в Україні [3]: 

– недооцінка з боку центральної влади транскордонного співробітництва 
як інструменту регіонального розвитку і покращення якості життя людей, які 
проживають у прикордонних територіях України; 

– обмеженість стратегічного бачення завдань та перспектив розвитку 
транскордонного співробітництва як з боку уряду, так і з боку місцевих 
органів влади України; 

– низький рівень фінансової підтримки спільних транскордонних 
проектів як з боку уряду, так і з боку місцевих органів влади; 
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– слабкість інституційної бази регіонального розвитку, яка у 
прикордонних територіях має відгравати роль одного з рушіїв 
транскордонного співробітництва 

– до впровадження проектів транскордонного співробітництва 
залучається надто мало підприємців та неурядових організацій; 

– низький рівень соціально-економічного розвитку територій, які є 
учасниками транскордонного співробітництва, порівняно із середніми 
національними показниками. 

В цілому вивчення статистичної інформації щодо розвитку 
транскордонного співробітництва в Україні, звітів органів регіональної влади 
прикордонних регіонів–учасників транскордонного співробітництва, 
наукових праць вітчизняних учених дають можливість визначити спільні 
проблеми, які існують у прикордонних регіонах, зокрема:  

– недостатній рівень розвитку кордонної і прикордонної 
інфраструктури;– низький рівень залучення територіальних громад низового 
рівня до участі у транскордонному співробітництві, в тому числі у розробці і 
впровадженні конкретних проектів;  

– нестача фінансових ресурсів, що ставить під сумнів можливість 
практичного виконання більшості заходів, спрямованих на інтенсифікацію 
транскордонної взаємодії. 

У законі України «Про транскордонне співробітництво» визначено, що 
метою державної політики у сфері транскордонного співробітництва є такі 
принципи: 

– створення умов щодо підтримки і заохочення участі в зазначених 
процесах різних суб'єктів господарювання;  

– розвиток взаємовигідних зв'язків, підвищення соціально-економічних 
показників регіонів;  

– покращення якості життя населення тощо. 
Загальною метою транскордонного співробітництва є забезпечення 

якісних умов проживання населення по обидва боки кордону. 
Одними з основних завдань політики у сфері транскордонного 

співробітництва є визначення межі і системи забезпечення доступу до 
прикордонного регіону, а також порядку функціонування пропускних 
пунктів. 

Специфіка розвитку прикордонних територій обумовлюється їх 
транзитністю, що вимагає особливих підходів до розбудови 
інфраструктурних елементів. Це збільшення пропускної здатності 
прикордонної інфраструктури, побудова комунікацій щодо можливості 
обслуговування значно більших потоків людей, товарів, вантажів. Таким 
чином, формування сектору послуг у прикордонних регіонах є пріоритетом 
розвитку, що узгоджується між сторонами транскордонного регіону 

Стан транскордонних відносин, взаємна зацікавленість у співпраці 
дозволяють визначити інтеррегіональне та транскордонне співробітництво 
України і ЄС як форму реалізації моделі структурної інтеграції, що базується 
на поглибленні співробітництва в найбільш перспективних секторах і галузях 
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економіки регіонів країн та має на меті зміцнення конкурентоспроможності 
західних регіонів України [4].  

Для цього передусім необхідно: визначити пріоритетні напрями 
активізації співпраці; удосконалити інституційне забезпечення та 
інфраструктуру співробітництва; змінити організаційні повноваження 
місцевих органів влади у сферах інтеррегіонального та транскордонного 
співробітництва. 

Таким чином, можна зробити висновок, що пріоритетними напрямами 
розвитку транскордонного співробітництва повинні стати охорона 
навколишнього середовища; розвиток туристичного бізнесу; розбудова 
транспортної, комунікаційної та прикордонної інфраструктури; створення 
спільних підприємств з метою підтримки пріоритетних галузей економіки та 
забезпечення додаткових робочих місць; посилення корпоративних 
взаємозв’язків у наукоємних галузях; наукова співпраця в напрямі розробки 
інноваційних технологій видобутку корисних копалин; розвиток малого та 
середнього бізнесу; підвищення продуктивності сільськогосподарського 
виробництва. 

Отже, внаслідок проектного міні-дослідження було визначено основні 
особливості транскордонного співробітництва. Для України характерним є 
наявність певних чинників, які стримують розвиток даної сфери економіки, 
але й існує ряд причин необхідності розвитку транскордонного 
співробітництва, а також визначені пріоритетні напрямки розвитку даної 
сфери. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 
Бізнес-планування – це сучасний і досить популярний термін на сьогодні 

в бізнес-середовищі. Але розробка бізнес-планів і ведення діяльності в руслі 
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постійного бізнес-планування з урахуванням всіх нюансів даного поняття 
(постійний моніторинг ринку, стану конкурентної середи, складання планів 
для впровадження будь-яких змін і т.д.) на вітчизняних просторах 
знаходяться на відчутній відстані від європейських практик розвинених 
країн. 

Багато бізнесменів, які опрацювали не одне зарубіжне видання з 
розробки бізнес-планів і намагаються дотримуватися рекомендацій, 
викладених у них, стикаються з нерозглянутими там, та й невідомими на 
Заході труднощами. На відміну від західних країн, ділове планування в 
Україні має ряд особливостей [1, c. 59]. 

Українське законодавство на сьогодні не закріплює обов’язковість 
розробки бізнес-плану. Останній є новим документом для більшості 
українських підприємств [2, c. 115]. Незважаючи на прагнення країни 
приєднатися до європейської спільноти та підвищити стандарти якості 
продукції, послуг та принципів ведення бізнесу, значно поширена позиція, 
яка заперечує доцільність розробки розгорнутого бізнес-плану і передбачає, 
як альтернативу, стисле техніко-економічне обґрунтування. Іноді вважається, 
що відсутність проробленого бізнес-плану може бути компенсована знанням 
“глибин” вітчизняного бізнесу й інтуїцією. 

Для такого стану подій в Україні існує багато передумов. 
Неконкурентоспроможність українських бізнес-планів пояснюється цілим 
рядом помилкового ставлення до цього питання перш за все зі сторони 
замовників бізнес-планів (під замовником розуміється юридична або фізична 
особа, яка володіє певною бізнес-ідеєю і прагне до її реалізації). Для цього 
необхідно знайти інвестора, якого можна залучити саме якісним бізнес-
планом. Цей документ власник ідеї може доручити розробити своїм 
внутрішнім спеціалізованим підрозділам, які частіше всього в дрібному та 
середньому бізнесі просто відсутні, або ж замовити у сторонньої організації, 
яка пропонує такі послуги, маючи висококваліфікованих досвідчених 
фахівців у сфері бізнес-планування та консалтингу. Бізнес-план повинен 
коротко та чітко відображати план реалізації проекту. Він дає змогу 
інвестору оцінити якість проекту та можливості учасників. Тобто це 
основний документ, переглянувши який, інвестор може прийняти рішення 
про вкладення своїх коштів у конкретну ідею. В той же час цей документ 
надає можливість особі, яка має певну бізнес-ідею, донести її до інвестора і 
отримати кошти на її реалізацію [5, c. 67].  

Будь-який бізнес-план включає в себе три блоки: маркетинговий, 
організаційний і фінансовий. Перші два блоки бізнес-плану можна фактично 
розглядати, як підготовку вихідних даних для третього, фінансового. У 
маркетинговому блоці готуються вихідні дані для дохідної частини 
фінансового плану, в організаційному – для видаткової. Ось якщо всі ці 
цифри у вас є, тоді все готово для головного фінансового планування, 
оскільки в переважній більшості випадків саме там будуть зосереджені дані, 
що цікавлять інвесторів і замовників бізнес-плану [5, c. 68]. Фінансовий блок 
в обов'язковому порядку містить: 
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-  бюджет доходів і витрат, який ілюструє прибутковість проекту; 
-  бюджет руху грошових коштів, який розраховується для визначення 

розміру інвестицій , термінів їх використання і повернення; 
-  розрахунок фінансових показників, що відображають прибутковість і 

стійкість проекту. 
Не варто робити швидких висновків і ставати прихильником 

поширеного погляду, що єдиним вагомим результатом бізнес-плану є 
фінансовий план. Як правило, гарні цифри потрібно обґрунтувати і в цій 
справі будуть корисні і грамотний аналіз ринку, і переконлива програма 
просування та продуманий план розвитку продукту   [1, c. 60]. А у випадку, 
якщо бізнес-план розробляється і для «внутрішнього користування», 
організаційний план повинен бути опрацьований максимально детально, щоб 
стати реальним керівництвом до дії. 

Іноді замовники вважають, що інвестор читає тільки резюме бізнес-
плану, але не всі інвестои такі легковажні. Не варто забувати про те, що він 
інвестує свої кошти і прагнутиме бути максимально детально ознайомленим 
з бізнес-проектом. Саме тому бізнес-план повинен розроблятися поступово, 
починаючи з опрацювання маркетингової частини, щодо якої знову ж в 
українському бізнесі існують помилкові стереотипи «план – це все, 
маркетинг – ніщо». 

У багатьох випадках маркетинговий блок, що включає дослідження 
ринку – це найбільш трудомістка частина бізнес-плану: ємність і динаміку 
ринку, виявлення конкурентів, їх слабкі і сильні сторони, розробка стратегії 
конкуренції, аналіз можливих постачальників, розробка тактики діяльності 
на ринку: ціноутворення, способи продажів і просування товару, перспективи 
розвитку і т.д. 

Ще одним «недооціненим» аспектом бізнес-плану є аналіз ризиків. 
Зазвичай цей пункт прописується не досить чітко, іноді не враховуючи усі 
особливості ситуації у даній сфері бізнесу. Замовник повинен надати повну і 
докладну картину усіх можливих ризиків і чіткий план дій виходу з 
критичної ситуації. Таким чином, в результаті роботи над цим пунктом 
бізнес-плану замовник отримує відповіді на два питання          [5, c. 70]: 

-  які ризики найбільш небезпечні для життєздатності проекту? 
-  що робити, щоб запобігти найбільш небезпечні ризики та їх негативні 

наслідки? 
Якісний, достовірний бізнес-план створюється висококваліфікованими 

спеціалістами під конкретний проект з урахуванням цілого ряду 
індивідуальних особливостей. Такий документ являється каталізатором 
розвитку підприємства або основним важелем старт-апів. Звісно, його ціна не 
низька, як і аналогічні консалтингові послуги. Саме тому замовники часто 
обирають не весь документ, а певні його частини, які являються для них 
найбільш складними і важливими при аналізі. Таке положення справ і 
являється передумовою появи всіх вище перерахованих помилок і хибного 
ставлення до певних структурних підрозділів бізнес-плану. 
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Якісний бізнес-план дасть змогу розв'язати чимало завдань, основними 
серед яких є такі [2, c. 143-144]: 

1) обґрунтування економічної доцільності нових напрямків розвитку; 
2) розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності, насамперед 

обсягів продажу, прибутку, доходів на капітал; 
3) визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів 

концентрації фінансових ресурсів; 
4) підбір працівників, спроможних реалізувати такий план. 
Висновки.  
Наявність обгрунтованого бізнес-плану сприяє залученню капіталу, 

визначенню планів на майбутнє, ретельному вивченню передбачуваних 
ризиків і можливих труднощів, які можуть перешкодити практичній 
реалізації бізнес-проекту. Його впровадження дозволить значно підвищити 
ефективність діяльності підприємства, його конкурентоспроможність і 
скоротити витрати. 

В умовах ринкової системи господарювання бізнес-план – це активний 
робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та 
виконавчої діяльності підприємства. Бізнес-план дає змогу аналізувати, 
контролювати й оцінювати успішність діяльності в процесі реалізації 
підприємницького проекту, виявляти відхилення від плану та своєчасно 
коригувати напрямки розвитку бізнесу. 

Список використаних джерел: 
1. Чичун В.А., Паламарчук В.Д. Бізнес-планування як фактор успішної 

підприємницької діяльності // Соціум. Наука. Культура. – 2010. – 21(18). – 
86с. – С.58-63. 

2. Планування діяльності фірми: навч.-метод. посібник /  
Алексєєва М. М. – К.: Фінанси і статистика, 2011. – 248 с. 

3. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування : навч. посібник / 
Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиденко Г. О., Дерев`янко О. Г. –  
[Вид. 2-ге, доп.]. – К.: КНЕУ, 2010. – 379 с. 

4. Смаковська Ю. Критерії експертної оцінки бізнес-плану 
підприємницікого проекту // Формування ринкової економіки в Україні. – 
2009. - №19. – 518с. – С.434-438. 

5. Пашута М. Бізнес-планування як фактор успішної підприємницької 
діяльності // Персонал. – 2006. – № 10. – 258с. – С. 66-74. 

 
Юлія Шевчук  

Науковий керівник: Хачатрян В.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В 

УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ  
 

Дослідження інвестиційної сфери економіки завжди перебуває в центрі 
уваги економічної науки. Іноземні інвестиції є одним із найважливіших 
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чинників, які можуть забезпечити необхідні структурні реформи економіки 
України та перспективи реалізації економічного  потенціалу. Роль іноземних 
інвестицій зростає внаслідок недостатності власних інвестиційних ресурсів, 
поступового занепаду традиційних для країни галузей економіки.  

Основною метою є дослідження інвестиційної привабливості України 
визначити проблеми інвестування та запропонувати шляхи підвищення 
інвестиційної привабливості економіки, в які спрямовуються іноземні 
інвестиції. 

Вагомий внесок у розгляд даної теми представлені у працях вчених:            
І. Бланк, А. Гайдуцький, Б. Погріщук, Т. Кулініч, М. Мричко, які 
запропонували свої підходи щодо оцінки інвестиційної привабливості на 
мікро- та макрорівнях.  

На сучасному етапі економіка України потребує значного внесення 
коштів, насамперед прямих іноземних інвестицій, адже власні ресурси або 
вичерпані, або значно знецінені внаслідок інфляції. Категорія прямих 
інвестицій є головним елементом повсякденної господарської діяльності 
суб'єктів ринку та процесу економічного зростання держав світу 

Головними перевагами, які надають прямі іноземні інвестиції, є: 
• створення нових виробничих потужностей, а також робочих місць;  
• розвиток і обмін новітніми технологіями та ноу-хау;  
• постійні надходження іноземної валюти;  
• підвищення конкурентоспроможності на міжнародному рівні; 
• поліпшення платіжного балансу;  
• комплексне використання ресурсів; 
• розвиток експортного потенціалу і зниження рівня залежності від 

імпорту;  
• досягнення соціально-економічного ефекту (підвищення рівня 

зайнятості, розбудова соціальної інфраструктури тощо) [1, с. 202]. 
Оцінка інвестиційної привабливості України з точки  зору забезпечення 

комплексного підходу до її проведення (враховуючи сукупність критеріїв 
такого оцінювання)  методики Європейської бізнес- асоціації (ЄБА). 

Дана методика (ЄБА) представлена для встановлення індексу 
інвестиційної привабливості – інтегрального показника, який базується на 
характеристиці інвестиційного клімату як комплексності політичних, 
економічних, законодавчих, регуляторних та інших чинників, що в кінцевому 
рахунку визначають ступінь ризику капіталовкладень та можливість їх 
ефективного використання [4].  

Рівень інвестиційної привабливості України, відповідно до цього 
Індексу, знаходиться на найнижчих позиціях за усю історію дослідження 
динаміки інвестиційної привабливості, яку  можна побачити на рис. 1, 
починаючи з першого півріччя 2012 р. до сьогодні. 
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Рис.1. Індекс інвестиційної привабливості 

 
Виходячи з наведених даних, з 2012 по 2016 рр. найвищий рівень 

індексу інвестиційної привабливості спостерігається в першому півріччі  
2016 року – 2,88, найнижчий в першому півріччі 2013 року – 2,13 [2]. Згідно з 
методикою Європейської Бізнес-Асоціації, індекс інвестиційної набуває 
різних характеристик в залежності від шкали оцінювання, яка відображена у 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Характеристика шкали оцінювання індексу інвестиційної 

привабливості за методикою ЄБА 
 

Оцінка Характеристика 
0-3 Негативне 

3 Нейтральне 

5 Позитивне 

За індексом інвестиційної привабливості  у всесвітньому рейтингу 
станом на 2016 рік Україна посіла 130-те місце (у 2015 рік – 89-те місце) із 
174 країн. Індекс інвестиційної привабливості України досяг 2,88 балу про це 
свідчать підсумки регулярного дослідження Європейської бізнес асоціації, 
проведеного на основі опитування керівників підприємств [3]. 

Відповідно до опитування іноземних інвесторів 87% незадоволені 
інвестиційним кліматом для покращення економічного потенціалу не 
відбувається істотних змін через відсутність боротьби зі "старою системою" 
та корупцією. І лише 9% інвесторів вважають бізнес-клімат сприятливим та 
зазначають покращення макроекономічних показників (інфляція, 
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стабільність фондового ринку тощо), намагання боротьби з корупцією, 
очищення банківської системи, зроблене НБУ. 

Розглянувши проблеми інвестиційної привабливості пропонуєм 
впровадження та застосування можливих заходів для підвищення 
інвестиційної привабливості, покращення інвестиційного клімату в Україні 
та активізації іноземного інвестування вважаємо за необхідність 
запровадження таких заходів:  

- прийняття спільного рішення між різноманітними політичними 
партіями з приводу вирішення загальнонаціональних проблем виходу 
України з економічної кризи та покращення ситуації в зоні АТО;  

- чітке та однозначне визначення пріоритетів у зовнішній політиці 
України – чітка орієнтація на створення зони вільної торгівлі з ЄС;  

- активізація боротьби з інфляцією не тільки монетарними методами;  
- впровадження економічного захисту страхування ризиків для 

іноземних інвесторів;  
- забезпечення рівномірного розподілу обсягів іноземних інвестицій по 

всій Україні, шляхом підвищення інвестиційного потенціалу регіонів, не 
привабливих для іноземних інвесторів;  

- забезпечення стабільності законодавства у сфері інвестування і 
оподаткування, вдосконалення Податкового та Кримінально-процесуального 
кодексів; 

Отже, за результами дослідження та аналізу стану інвестиційної 
привабливості України, представлено можливі шляхи вирішення існуючих 
проблем в сфері інвестиційного ринку України, з метою покращення 
інвестиційного клімату країни та забезпечення  інвестицій. На сьогодні 
основним завданням уряду є відновлення інвестиційної привабливості 
країни, створення сприятливих умов для повернення, а в майбутньому і 
примноження іноземних інвестицій. 
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НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

В світі існують різні національні моделі організації господарства, так як 
країни відрізняються рівнем економічного розвитку, соціальними та 
культурними умовами. Сучасна система ринкового господарювання, яка 
склалася в країнах з високо- і середньорозвиненою ринковою економікою, 
характеризується рядом загальних закономірностей, такими як відкритість 
ринку, високий рівень розвитку економіки країни в цілому та розвиток 
інфраструктури ринку, розвинена система методів регулювання національної 
економіки, економічне зростання.  

Економічний розвиток України значною мірою залежить від здатності 
до запозичення досвіду кращих моделей організації національної економіки, 
тому тема даної публікації є актуальною. Метою публікації є також 
необхідність дослідити умови розвитку ринкового господарства на прикладі 
розвинених країн, економіка яких має відмінні риси, і дослідити прийняті 
цими країнами підходи щодо подальшого економічного розвитку. 

Модель ринкової економіки США.  Американська модель побудована на 
основі всебічного заохочення підприємницької діяльності, збагаченням 
найбільш активної частини населення. Вона базується на високому рівні 
продуктивності праці та орієнтуванні на досягнення успіху кожної окремої 
особистості. В американській моделі управління краще, ніж в інших країнах, 
поставлена робота по підготовці кадрів керівних структур, накопичений 
багатий досвід керівної діяльності.  

Американські корпорації надійно утримують першість у світі за такими 
напрямками НТП, як виробництво літаків та космічних апаратів, 
надпотужних комп’ютерів та їх програмного забезпечення, напівпровідників 
і найновіших потужних інтегральних схем, лазерної техніки, засобів зв’язку, 
розробка біотехнологій [2]. 

Таким чином, провідна роль США в світовій економіці опирається на 
історичні особливості формування американського капіталізму, на багаті 
природні ресурси країни, на потужний виробничий потенціал, створений 
руками та умом висококваліфікованих кадрів. 

Модель шведської ринкової економіки. Термін "шведська модель" виник 
в зв’язку з становленням Швеції як однієї з найрозвинутіших в соціально-
економічному відношенні держави. Шведська модель - це весь комплекс 
соціально-економічних і політичних реалій в країні з її високим рівнем життя 
і широким масштабом соціальної політики. Основною метою моделі на 
протязі тривалого часу були повна зайнятість і вирівнювання прибутків. Їхнє 
домінування може бути пояснене унікальною силою шведського робітничого 
руху [1]. 
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На економічний розвиток певний вплив мала культура та історичні 
передумови. Невід'ємною частиною шведських традицій є підприємництво. 
Успішне функціонування економічної системи залежить від динаміки цін, 
конкурентоспроможності швецької промисловості і економічного зростання, 
частково від інфляції - загроза як рівності, так і конкурентоздатності 
шведської економіки.  

Отже, повинні використовуватися такі засоби підтримання повної 
зайнятості, які не призводять до інфляції і негативного впливу на економіку. 
Таким чином, держава відіграє важливу роль в розподілі, споживанні і 
перерозподілі національного доходу через податки і державні видатки, 
досягнувши рекордних рівнів. В реформації ідеології така діяльність 
отримала назву "функціональний соціалізм". 

Модель японської ринкової економіки. Зберігаючи роль світового лідера 
з багатьох найважливіших напрямків науково-технічного прогресу, Японія 
при цьому демонструє надзвичайно високий ступінь адаптації до умов, що 
змінюються з розвитком економіки. Ці переміни відбуваються не просто на 
базі технологічних нововведень, але в безперервній і надто складній 
взаємодії техніки, технології, економічних і соціально-політичних чинників. 
Запозичаючи і удосконалюючи зарубіжну передову технологію, Японія не 
тільки досягла світового технічного рівня в більшості галузей економіки, але 
й зуміла створити потужні засади на міжнародному ринку технологій 
майбутнього [4]. 

Багато факторів в японській промисловій політиці визначаються 
своєрідною національною специфікою і, очевидно, не можуть бути повністю 
відтвореними в інших умовах. Однак, значна частина того, що є 
підтвердженим практикою цієї країни, може бути сприйняте в якості 
корисного і повчального досвіду. 

Модель німецької національної економіки. Держави Західної Європи 
належать до групи країн з розвиненою економікою. Основна економічна 
могутність регіону припадає на чотири індустріально розвинутих країни 
(Франція, Німеччина, Великобританія та Італія), які виробляють 70% ВВП.  

Теорія соціального ринкового господарства, яка притаманна економіці 
Німеччини, виходила з того, що кожна людина має тенденцію діяти таким 
чином, щоб результати цих дій були благом для неї та її сім’ї. Зростання 
добробуту людини неможливе, якщо їй не надана елементарна свобода дій, 
тобто свобода підприємництва, свобода вибору місця роботи і місця 
проживання тощо.  

Держава повинна забезпечувати найкращі умови для роботи ринкового 
господарства, захищати його суб’єктів, не повинна втручатися у вільне 
ціноутворення, але обов’язково слідкувати за виконанням антимонопольного 
законодавства. Держава не повинна диктувати підприємцям, що і як 
виробляти, але зобов’язана захищати внутрішніх виробників від іноземних 
конкурентів.  

Якраз такий світогляд, реалізований з німецькою ретельністю та 
послідовністю, дозволив вже під кінець 50-х років зруйнованій Німеччині 
вийти на 2 місце в світі після США [3]. 
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 В подальшому Німеччина постійно нарощувала свій економічний і 
політичний вплив в Європі і світі. На даному етапі економіка країни сучасна і 
всебічно збалансована, країна має всебічний потужний потенціал. 

Таким чином можна зробити висновок, що кожна модель сучасної 
ринкової економіки має власну специфіку щодо використання таких 
елементів як ринок, інструменти економічного розвитку, методи державного 
регулювання та соціального захисту. Економічний розвиток України значною 
мірою визначається здатністю до запозичення та адаптації досвіду різних 
моделей національної економіки високорозвинених країн.   
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОБСЯГОМ ТА 

АСОРТИМЕНТНОЮ СТРУКТУРОЮ ТОВАРООБОРОТУ 
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Основну масу матеріальних благ, які використовуються для особистих 

потреб, населення отримує через торгівлю. Ринкова система господарювання, 
яка формується в Україні обумовлює зміну форм та методів управління 
економікою підприємства, зокрема торговельного, вимагає нових підходів до 
визначення місця та ролі торговельного підприємства в розвитку суспільного 
виробництва. 

 Значний внесок у дослідження питань товарообороту на підприємствах 
зробили такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: С.В. Козін, О. Жеккер, 
А.А.Мазаракі, Н. Смолін, І.О. Бланк, Ю.П. Яковлєв, В.С. Марцин,  
І.І. Приймак та інші. 

  Процес управління товарооборотом базується на певних принципах, а 
саме: 

- програмно-цільовий принцип. Відповідно до якого розвиток 
товарообороту має бути підпорядкований виконанню чітко визначеної мети 
та розробленої на її основі програми реалізації ; 
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- принцип комплексності. Передбачає узгодженість управління 
товарооборотом з іншими показниками діяльності і, головне, з основним 
результативним показником, який характеризує ефективність 
господарювання, - прибутком торгового підприємства; 

- принцип науковості. Вимогою якого є постійне вдосконалення 
методології аналізу та планування товарообороту, на базі використання 
економіко-математичного моделювання, побудови імітаційних та 
оптимізаційних моделей, урахування впливу негативних факторів у 
внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства; 

- принцип неперервності. Дотримання якого передбачає узгодженість 
рішень поточних та перспективних завдань управління товарооборотом в 
єдиному управлінському процесі [1, с. 165]. 

З урахуванням головної мети, завдань та принципів управління 
будується система управління товарооборотом на торговельному 
підприємстві, визначається конкретний зміст цього управління та 
послідовність його здійснення [2, с. 134]. 

  Порядок розробки стратегії управління розвитку товарооборотом 
можна представити такими етапами: 

 На першому етапі управління товарооборотом передбачає формування 
інформаційної бази, тобто сукупності відомостей, необхідних для прийняття 
управлінських рішень щодо обсягу та структури роздрібного товарообороту.             
 На другому етапі управління товарооборотом здійснюється аналіз стану 
реалізації товарів даним підприємством та оцінюються можливості 
подальшого зростання обсягу товарообороту. Потрібно дослідити обсяг, 
склад та структуру реалізації товарів у минулих періодах, визначають 
тенденції розвитку та фактори, що впливають на даний показник. 

 Третій етап розробки стратегії управління товарооборотом 
підприємства пов’язаний з визначенням цілей подальшого розвитку 
товарообороту підприємства. 

 На четвертому етапі управління товарооборотом здійснюють 
обґрунтування обсягу та структури товарообороту на плановий період. 

При плануванні товарообороту, визначають з одного боку, його 
необхідний обсяг, виходячи з цільової суми прибутку, а з іншого - можливий 
обсяг та структуру товарообороту в умовах наявного ресурсного потенціалу 
підприємства [3, с. 221]. 

Після проведення розрахунків стосовно необхідного та можливого 
обсягу товарообороту підприємства, на плановий період необхідно досягти 
збалансованості між цими показниками. Це і є головним завданням п’ятого 
етапу стратегії управління товарооборотом підприємства. 

Одним із важливих аспектів управління товарооборотом торгівельного 
підприємства є прийняття рішень стосовно асортименту. 

Асортиментом називають специфікований в установленому порядку і 
відповідними документами (договір, контракт тощо) в межах кожної позиції 
номенклатури перелік продукції за видами, яку підприємство зобов’язано 
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поставити певним споживачам з урахуванням обсягу, якості та цін. Його 
основні характеристики: 

1)  широта - кількість товарних груп; 
2)  глибина - кількість асортиментних позицій у кожній товарній групі;  
3)  насиченість - загальна кількість позицій;  
4) гармонічність - міра спорідненості товарів різних товарних груп з 

погляду їх кінцевого використання, вимог до організації виробництва, 
каналів розподілу тощо [4, с. 26]. 

 Формування асортименту покликане створити умови для отримання 
підприємством необхідного прибутку. Це обумовлено тим, що рішення 
стосовно підбору асортименту визначають обсяг доходів підприємства від 
торговельної діяльності, величину витрат обігу (у зв’язку з різною товар-ною 
витратоємністю), потребу в обігових активах (у зв’язку з різною оборотністю 
запасів окремих товарів) та інших найважливіших господарсько-фінансових 
показників підприємства. 

Рішення щодо асортименту та структури товарообороту не приймаються 
спонтанно, першим етапом тут повинна бути асортиментна концепції фірми, 
що являє собою спрямовану побудову оптимальної асортиментної структури 
товарної пропозиції. При цьому за основу приймається , з одного боку, 
споживчі вимоги певних  груп (сегментів ринку),  а з іншого боку - 
необхідність забезпечити найбільше ефективне використання фірмою 
сировинних, технологічних, фінансових і інших ресурсів [5, с. 41]. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПИТАНЬ 

УКРАЇНИ ТА ЄС НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 
Найближче сусідство, висока інтенсивність міграції українців до 

Європи, орієнтація країни на інтеграцію до ЄС обумовлюють невідворотний 
вплив європейської міграційної кризи на Україну. По-перше, ситуація в 
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європейських країнах та їхня міграційна політика впливає на умови міграції 
українців до Європи, становище українських мігрантів в країнах 
перебування. По-друге, оскільки Україна розташована на Європейському 
континенті і безпосередньо межує з ЄС, масове прибуття біженців до Європи 
може стосуватися й України. По- третє, в умовах міграційної кризи вимоги з 
боку ЄС до спроможності України регулювати міграційні процеси як однієї з 
умов євроінтеграції закономірно зростають.[2] 

Європейські політики неодноразово запевняли, що міграційна криза не 
позначиться на перспективах отримання Україною безвізового режиму. 
Водночас, деякі факти, що характеризують сучасну міграційну ситуацію в 
Україні, викликають певну стурбованість. 

Так, відповідно до даних Frоntex за 2016 р., чисельність поїздок 
українців до ЄС помітно зросла і становила 13,5 млн проти 10,5 млн в 2014 р. 
Проте, статистика свідчить, що в умовах стрімкого зубожіння населення 
України внаслідок війни та економічної кризи кількість громадян, які змогли 
дозволити собі зарубіжні туристичні подорожі, в 2014 р. зменшилася на 20 %, 
а в 2015 р. – вдвічі. Отже, метою виїздів до Європи був переважно не туризм, 
а заробіток [1]. 

Найбільше непокоїть той факт, що все частіше українці 
працевлаштовуються за кордоном нелегально. Збільшення порушень правил 
в’їзду та перебування в ЄС з боку українців засвідчують дані Frоntex: 

- у 2016 р. чисельність затриманих на кордонах ЄС громадян України 
становила 19016 осіб проти 12 472 в 2014 р.; 

-чисельність українців, які були виявлені правоохоронними органами 
європейських країн як такі, що не мали підстав для перебування на території 
ЄС, становила в 2016 р. 25,6 тис. осіб проти 15,8 тис. в 2015р.; 

- упродовж 2015 р. було відмовлено у в’їзді на територію ЄС 25,3 тис. 
українців, що на 50 % більше, ніж 2014 р. Україна очолила список країн, 
громадяни яких не були пропущені на територію [1]. 

Вище зазначалося, що у 2015-2016 р. Україна увійшла в десятку 
найбільших постачальників шукачів притулку в ЄС: громадянами України 
було подано 22,4 тис. клопотань про притулок, що на третину більше, ніж 
2014 р., в понад 20 разів більше, ніж 2013 р. Найбільше таких клопотань 
подано в Італії, Німеччині, Іспанії та Польщі.[7] 

Різке збільшення чисельності шукачів притулку з України є для 
центральноєвропейських країн одним із аргументів проти прийняття 
біженців у рамках програм переселення, що пропонуються Єврокомісією. 
Занепокоєння Європи у зв’язку з ростом чисельності шукачів притулку і 
нелегальних мігрантів з України виявляється і у візовій практиці. Якщо у 
2014 р. українцям було оформлено понад 1,5 млн шенгенських віз, то у 2016 
– 1,15 млн. Частково це наслідок збільшення частки багаторазових віз. Проте 
має значення, безумовно, й збільшення кількості відмов. 

Треба зазначити, що нелегальна міграція іноземців в Україну також 
зросла. Донедавна ситуація на кордоні з Україною вважалася європейськими 
інституціями та прикордонними відомствами стабільною і контрольованою. 
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Проте за даними Державної прикордонної служби, кількість спроб 
нелегального перетину кордонів України в 2016 р., у порівнянні з 2014 р., 
збільшилася майже вдвічі (рис. 3.4). Найчисельнішу групу серед затриманих 
становили вихідці з Афганістану – 37 %, Сирії – 11 %. Громадян Молдови 
було 7 %, Грузії – 6 %, Іраку – 5 %, Сомалі – 5 %.[5] 

 

Рис.1. Кількість нелегальних мігрантів, затриманих за незаконне 
перетинання державного кордону в Україні, тис. осіб [4]. 

Хоча чисельність нелегальних мігрантів, як і шукачів притулку, 
залишається цілком незначною, оскільки Україна наразі неприваблива для 
мігрантів внаслідок несприятливої економічної ситуації, війни, незручного 
для транзиту географічного розташування, в умовах значного посилення 
прикордонного контролю на середземноморських кордонах ЄС існує ризик 
переорієнтації частини нелегального міграційного потоку на 
східноєвропейський маршрут, який проходить через Україну. Враховуючи 
економічне становище України, доволі скромні наявні потужності для 
прийому біженців, практичну відсутність заходів з інтеграції мігрантів, 
навіть незначне збільшення обсягів прибуття шукачів притулку може 
перетворитися для країни на серйозну проблему. 

У зв’язку з цим з метою удосконалення міграційної політики доцільно: 
1) Створити міжвідомчу робочу групу із залученням експертів, 

представників громадянського суспільства для опрацювання питань 
удосконаленням міграційної політики та законодавства України в умовах 
міграційної кризи, підготовки відповідних пропозицій, забезпечення 
постійного моніторингу ситуації, обміну інформацією та координації 
діяльності різних відомств. 

2) Доопрацювати та затвердити Стратегію міграційної політики України, 
де передбачити відповіді на виклики міграційної кризи, а також план 
термінових заходів на випадок раптового прибуття значної кількості шукачів 
притулку. 
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3) Розробити і затвердити план заходів з реалізації Закону України «Про 
зовнішню трудову міграцію», особливу увагу приділити питанням 
повернення та реінтеграції українських трудових мігрантів на Батьківщину. 

4) Активізувати переговорний процес щодо укладення угод про 
соціальне та пенсійне забезпечення, реалізацію вже існуючих угод з країнами 
перебування українських трудових мігрантів. Ініціювати разом із 
зацікавленими країнами ЄС пошуки схем і розроблення програм циркулярної 
трудової міграції. 

5) Активізувати діяльність, спрямовану на інтеграцію іммігрантів в 
українське суспільство, зокрема, реалізацію Плану заходів щодо інтеграції 
біженців до 2020 року. 

6) Через мас-медіа, соціальну рекламу, систему освіти доносити до 
населення об’єктивну інформацію про міграційну кризу в Європі, її 
гуманітарну складову, формувати в суспільстві толерантне ставлення до 
мігрантів. 

Таким чином, з урахуванням сучасної міграційної ситуації, для 
вирішення існуючих проблем необхідно перш за все створити сприятливий 
трудовий клімат в країні та достатню кількість робочих місць, посилити 
співпрацю з європейськими країнами щодо обміну кваліфікаційним досвідом, 
дослідити основні причини нелегальної міграції та розробити ефективну 
міграційну політику. 

Список використаних джерел: 
1. Міграційна криза в Європі: пошуки шляхів розв’язання та наслідки 

для України [Електронний ресурс].– Режим доступу: 
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/migrasia-c1f03.pd 

2. Малиновська О.А. Міграційна політика Європейського союзу: 
виклики та уроки для України / О.А. Малиновська.– К.: НІСД.– 2014.– 48 с. 

3. Міграційна політика ЄС: стан, виклики та перспективи: наук.-
практич. симпозіум, присвяч. 15- річчю міжнар. дня мігранта та 25-річчю 
міжнар. конвенції про захист прав усіх трудящих-мігрантів та їх сімей // 
Націон. ун-т “Одеська юридична академія”– Одеса: Фенікс.– 2015.– 105 с.– 
[Ел. ресурс].– Режим 
доступу:http://iele.bazick.com/downloads/pub/Migrac_Politica.pdf. 

4. Офіційний сайт Державної прикордоної служби України.– 
[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://dpsu.gov.ua/ 

5. Eurostat.– [Електронний ресурс].– Режим доступу: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

 
Тетяна Щербій, Юлія Купчук 

Науковий керівник: Турчак В.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
МОЛОДІЖНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 
Для кожної країни молодь є найперспективнішою верствою населення, 

від якої залежить розвиток країни, тому що молоді люди володіють 
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потенціалом, який, підкріпивши необхідним рівнем знань, держава може 
використати для поліпшення свого соціально-економічного становища. 
Наразі в Україні існує ряд проблем пов’язаних з реалізацією молоді, основна 
з них – безробіття. Звертаючись до досвіду розвинутих країн, нам необхідно 
створювати умови для можливостей молодих українців використовувати свої 
амбіції для започаткування власних  підприємств. Підтримка та розвиток 
молодіжного підприємництва з боку держави забезпечить підвищення рівня 
зайнятості молоді та створення нових підприємств, що  працюватимуть на 
благо країни та створять нові робочі місця. Розглянемо детальніше проблему 
зайнятості молоді в Україні та порівняємо її з прикладами найрозвиненіших 
країн. 

З метою створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації 
української молоді в Україні було затверджено Концепцію Державної 
цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016 - 2020 роки. Серед 
проблем, які розглядаються в даній концепції вказано низький рівень 
зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією та практичних вмінь 
і навичок молодих фахівців,  складність та тривалість переходу молоді від 
навчання до стабільної та задовільної роботи, повільні темпи розвитку 
підприємництва серед молоді, низький рівень професійної орієнтації молоді 
та ряд інших.  За інформацією Євростату рівень безробіття серед молоді 
віком 15 - 24 роки у державах ЄС у 2014 році становив 21,9 %. В Україні у 
2014 році цей показник серед молоді віком 15 - 24 роки становив 23,1 % 
(серед молоді віком 15 - 34 роки - 13,5 %). В окремих державах ЄС рівень 
безробіття у 2014 році серед молоді віком 15-24 роки становив: Іспанії - 53,2 
%, Греції - 52,4 %, Італії - 42,7 %, Португалії - 34,8%. [1] А за даними 
досліджень проведених у 2016 році рівень безробіття молоді в Україні з 
нижчий, ніж у країнах ЄС, країнах регіону Східної Європи і Центральної 
Азії, у нас цей показник становить 11,6%. З вищезазначеного можемо 
побачити, що ситуація з безробіттям молоді в Україні не найгірша, але все ж 
існує потреба у впровадженні обґрунтованої політики у молодіжній сфері, 
для підготовки молоді і здатність до її самоорганізації.  

На жаль, ситуація з відсотком молодих підприємців в Україні набагато 
гірша. За дослідженням «Цінності української молоді 2016», діючих 
підприємців серед молоді лише приблизно 5%, а 38 % тільки прагнуть 
займатися підприємництвом, проте їм заважають різні обставини 
(недостатній рівень знань, складні економічні та політичні умови, 
недосконала податкова система для молодіжного підприємництва, 
відсутність стартового капіталу тощо). [4]. Тут нам варто звернутись до 
досвіду країн Євросоюзу і США, адже тут число малого та середнього 
підприємництва складає 95%. Для досягнення таких показників в Європі 
вживають заходи, спрямовані на формування підприємницького потенціалу у 
молоді і створення сприятливих умов для становлення і розвитку 
молодіжного підприємництва. США особливо зацікавленні в розвитку 
молодіжного підприємництва, оскільки у них воно є вагомою ланкою 
економіки, тому тут діє велика кількість різних програм: бізнесмени 
підтримують молодих підприємців через програми навчання і розвитку 
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бізнесу, бізнес-простір при , фонди, бізнес-акселератори та інкубатори. 
Розвиток молодіжного підприємництва дає право кожному власними силами 
покращувати особистий добробут та добробут своєї сім’ї, роблячи при цьому 
значний внесок у розвиток своєї країни, тому організація само зайнятості 
молоді посідає важливе місце в економічно розвинених країнах. 

Україна також намагається підтримувати підприємницьку ініціативу та 
діяльність молоді.  Держава сприяє створенню молодіжних бізнес-центрів, 
бізнес-інкубаторів для реалізації програми  підготовки  молоді  до  
підприємницької     діяльності,     надання    інформаційних    та 
консультативних послуг, для цього існує система система   заходів   
підтримки   підприємництва  молоді,  що включає довгострокове  пільгове  
кредитування,  забезпечення   виробничими приміщеннями, страхування 
комерційного ризику тощо. Органи місцевого   самоврядування   можуть  
встановлювати  за рахунок коштів,  що надходять до місцевого бюджету, 
пільгову плату за  реєстрацію  підприємств,  створених  молодими  
громадянами  та молодіжними громадськими організаціями. [6] Серед 
встановлених пріритетів для розвязання пролем у Концепції Державної 
цільової соціальної програми "Молодь України" зайнятість молоді включає 
створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування 
молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості 
молоді), а напрям  "Молодіжне підприємництво"полягає у розвитку 
молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування 
молодих людей у підприємницькому середовищі. [1] Наразі усі прийняті 
державою міри для розвитку молодіжного підприємництва не працюють 
достатнім чином, але деякі просування все ж є, тому можемо сподіватись що 
прийнята на 2016-2020 роки програма виправдає очікування молодих 
громадян. 

Отже, розвиток молодіжного підприємництва необхідний для розвитку 
української держави і суспільства, тому що воно дає можливість як 
поліпшити сучасне матеріальне становище, так і забезпечити потужну 
соціальну підтримку на майбутнє. Тому, звертаючись до досвіду провідних 
країн, Україна звертає особливу увагу на молодіжну політику, підтримку 
малого підприємництва, залучення до бізнесу молоді. Такі дії сприяють 
вихованню корпоративної культури і свідомості у молодих українців, як 
наслідок отримуємо економічно активне покоління. [3] Сучасна молодь 
прагне до особистої і фінансової свободи, але ряд перешкод змушує 
відмовитись від ідеї відкриття власної справи. Молодіжне підприємництво – 
це спосіб вирішення проблеми безробіття, підвищення рівня само зайнятості 
молоді, створення нових перспективних підприємств і робочих місць, ось 
чому постала необхідність впровадження реально дієвих програм розвитку та 
підтримки молодіжного підприємництва. 
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ОЦІНКА ЗЕМЛІ ЯК ОСОБЛИВОГО АКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В Земельному кодексі визначено, що земля є основним національним 

багатством і перебуває під особливою охороною держави. В Кодексі також 
зазначено, що використання права власності на землю не повинно шкодити 
правам і свободам інших громадян, інтересам суспільства, погіршувати 
природні якості землі та екологічну ситуацію. Згідно із Земельним кодексом 
України земельні відносини – це відносини щодо володіння, розпорядження 
та користування землею [1]. Вступати в земельні відносини можуть 
громадяни, держані органи, органи місцевого самоврядування та юридичні 
особи. Об’єктами земельних відносин можуть бути земельні ділянки і права 
на них, зокрема і земельні паї (частки).  

Особливого значення земля набуває для суб’єктів підприємницької 
діяльності: вони постійно зіштовхуються з необхідністю використовувати 
земельні ділянки для розміщення промислових об’єктів, офісів, торгівельних 
приміщень тощо. Отже в багатьох випадках невід’ємною частиною ділового 
починання є викуп земельної ділянки. 

 Відомо, що визначення вартості земельної ділянки та встановлення 
стартової ціни у разі виставлення її на аукціон здійснюється за результатами 
проведення грошової оцінки цієї ділянки. Отже для обґрунтованого та 
прозорого ціноутворення на ринку землі важливим є ефективне 
функціонування механізму її грошової оцінки. 
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За останні роки проблемі грошової оцінки землі присвячено значну 
кількість наукових праць. Вагомий внесок в розвиток теорії оцінювання землі 
зробили П.В. Веденічев, С.І. Кручок, Т.В. Калінеску, Н.В. Касьянова,        
В.М. Кілочко, Ю.М. Лихогруд, М.А. Хвесик та ін.  

Оцінка земельних ділянок є одним з найбільш поширених видів оцінки. 
Фізична обмеженість такого природного ресурсу як «земля» робить його 
особливо привабливим і коштовним Оцінка землі проводиться в разі внеску 
земельної ділянки в статутній капітал підприємства, оформлення договору 
застави земельної ділянки, визначенні ринкової вартості земельної ділянки в 
разі її купівлі-продажу, а також в інших випадках коли для ухвалення 
управлінських рішень пов'язаних із землею необхідно володіти інформацією 
відносно вартості земельної ділянки або вартості прав її оренди. Ринкова 
вартість землі в першу чергу залежить від місця розташування земельної 
ділянки, її цільового призначення, розміру, поточної кон'юнктури ринку 
подібних земельних ділянок, наявності комунікацій, під'їзних шляхів. 

Грошова оцінка земельних ділянок залежно від  призначення  та  
порядку проведення може бути нормативною і експертною.  

Нормативна  грошова оцінка земельних ділянок використовується  
для  визначення  розміру  земельного  податку, державного мита при  
міні,  спадкуванні  (крім випадків спадкування спадкоємцями першої  
та  другої  черги  за  законом  (як  випадків  спадкування ними за  
законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом  
представлення,  а  також  випадків спадкування власності, вартість  
якої  оподатковується  за нульовою ставкою) та даруванні земельних  
ділянок  згідно  із  законом,  орендної  плати за земельні ділянки  
державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і  
лісогосподарського  виробництва, вартості земельних ділянок площею  
понад   50   гектарів   для   розміщення  відкритих  спортивних  і  
фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та  
механізмів економічного стимулювання раціонального використання та  
охорони земель. 

Експертна грошова оцінка земельних ділянок  та  прав  на  них  
проводиться з метою визначення вартості об'єкта оцінки.  

Експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується при 
здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на 
них[3]: 

- відчуження та страхування земельних ділянок, що належать до 
державної або комунальної власності; 

- застави земельної ділянки відповідно до закону; 
- визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту 

на земельні поліпшення; 
- визначення вартості земельних ділянок, що належать до державної або 

комунальної власності, у разі якщо вони вносяться до статутного фонду 
господарського товариства; 
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- визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві 
або ліквідації господарського товариства (підприємства) з державною 
часткою чи часткою комунального майна, яке є власником земельної ділянки; 

- виділення або визначення частки держави чи територіальної громади у 
складі земельних ділянок, що перебувають у спільній власності; 

- відображення вартості земельних ділянок та права користування 
земельними ділянками у бухгалтерському обліку відповідно до 
законодавства України; 

- визначення збитків власникам або землекористувачам у випадках, 
встановлених законом або договором; 

- рішення суду. 
Експертна оцінка земельної ділянки проводиться відповідно до таких 

методичних підходів як [2]: зіставлення цін продажу подібних земельних 
ділянок; методу співвіднесення; урахування витрат на спорудження об'єктів 
нерухомого майна на земельній  ділянці; капіталізації чистого доходу від 
використання земельної ділянки; поєднання декількох методичних підходів 
при умовному розподілі забудованої земельної ділянки на складові 
компоненти (земельна ділянка, будівлі, споруди). 

Оцінка вартості землі не є величиною постійною, ринкова вартість 
ділянки змінюється в часі і оцінювання землі завжди проводиться за станом 
на конкретну дату, при цьому, при зміні цільового призначення ділянки 
(дозволеного використання), ринкова вартість землі також змінюється. Вона 
змінюється з часом разом зі зміною всіх вище перерахованих факторів [5].  

На жаль в Україні, належним чином не  забезпечується раціональне 
використання та охорона земельних ресурсів. Оскільки процеси земельного 
реформування відбувалися повільно, земельне питання стало вкрай 
заполітизованим, а перехід землі ефективним господарям - практично 
заблокованим. В Україні – вкрай актуальне питання щодо концепції сталого 
землекористування, яка могла б забезпечити підвищення добробуту людей, 
вирішити проблеми, пов’язані з деградацією навколишнього середовища, 
поліпшення екологічного стану земель [6] . 

Таким чином,  можна зробити висновки, що під час проведення оцінки 
земельна ділянка розглядається як частина земної поверхні і (або) простір 
над та під нею висотою і глибиною, що необхідні для здійснення земельних 
поліпшень. Земля може використовуватись більш або менш інтенсивно. 
Наприклад, одну й ту саму площу може займати одноповерховий будинок і 
хмарочос; сільськогосподарська ділянка може оброблятися з використанням і 
без використання добрив, зрошування, сільськогосподарської техніки. Ціна 
землі – це не тільки грошове відображення земельної ділянки як товару, тут 
також до уваги береться цінність землі як основного капіталу і попиту на неї, 
тобто земля набуває ознак основного капіталу, який має реальну вартість. 
Тому вкрай актуальним є визначення необхідності оцінки вартості земельних 
ділянок, вивчення основних способів їх оцінки та  вплив основних  чинників 
та факторів на вартість земельної ділянки, й встановлення найбільш точної і 
реальної ціни, а також виявлення передумов, для поліпшення ринку землі.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТУ 

 
Сьогодні транспортна галузь має виключно важливе значення для 

розвитку економіки і зовнішньоекономічних зв’язків нашої країни. Окрім 
того, з одного боку, транспорт – це ключовий інфраструктурний компонент 
зовнішньої торгівлі, а з іншого – велика і зростаюча стаття торгівлі 
послугами, яка забезпечує більше 23% всього українського 
зовнішньоторговельного обороту у сфері послуг. Велику роль у міжнародній 
економіці займає міжнародний наземний транспорт, що забезпечує 
найбільшу частку зовнішньоторговельного обороту. 

Міжнародний наземний транспорт - це послуги наземних видів 
транспорту з переміщення предмета транспортної операції, що надаються 
резидентами однієї країни резидентам іншої країни.  

До міжнародного наземного транспорту відносяться: 
− залізничний транспорт 
− автомобільний транспорт 
− трубопровідний транспорт [1, c. 74] 
Дані види транспорту широко використовуються у  

внутрішньоконтинентальній зовнішній торгівлі, а також при перевезеннях 
експортних і імпортних вантажів територією країн-продавців і країн-
покупців.  

Як відомо, автомобільний транспорт відіграє провідну роль, перш за все, 
у перевезеннях пасажирів. Через хорошу якість доріг та сприятливі умови, у 
розвинених державах світу автотранспорт домінує серед інших видів засобів 
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переміщення. У США, за даними 2016 року, вантажообіг автотранспорту 
становить 30,2% загального вантажообігу, у країнах ЄС – 45,6%, а в деяких із 
них – 80%. Даний вид транспорту широко використовуються, але має  ряд 
недоліків, тому  у  внутрішньоконтинентальній зовнішній торгівлі, а також 
при перевезеннях експортних і імпортних вантажів територією країн-
продавців і країн-покупців, найпоширенішим у використанні  є залізничний 
транспорт. 

У світі налічується понад 1,2 млн. км. залізниць загального 
користування, з них 200 тис. км електрифіковані. Залізничний транспорт 
утримує перше місце у структурі світового вантажообігу, стабільно 
нарощуючи обсяги перевезень. За період 2011–2016 рр. вантажообіг 
залізничного транспорту зріс на 67,4%, тоді як пасажирообіг – на 41,6%. 
Отже, зростання вантажообігу залізничного транспорту випереджало 
зростання пасажирообігу на 2,7% (відповідний коефіцієнт випередження 
дорівнює 1,027) [2, c. 30]. 

Структура світового вантажообігу залізничного транспорту свідчить, 
що, за даними 2016 року, найбільшу частку в структурі вантажообігу 
займають Азія та Океанія – 38,6%, Америка – 33,1% і країни Європи – 26,8%. 
У світі країнами-лідерами за показником вантажообігу залізничного 
транспорту залишаються США (2,8 трлн. т-км у 2009 р.; у структурі 
національного вантажообігу займає найбільшу частку – 42,6%), Китай (2,2 
трлн. т-км) [2, с. 34]. 

Залізничним транспортом перевозиться більше 5 млрд. т. вантажів, у 
тому числі 1,5 млрд. експортно-імпортних і транзитних вантажів. На 
сучасному етапі відмічається тенденція скорочення вантажообороту у таких 
країнах, як Німеччина, Франція, Японія. 

Динамічно розвивається трубопровідний транспорт.  
Трубопровідний транспорт екологічно більш безпечний. Його головний 

елемент – трубопроводи більшою частиною розташовані в закритих 
траншеях та при належному будівництві не порушує ні структури грунту, ні 
ландшафту.  

Трубопроводи - специфічний засіб транспортування нафти, і хімічних 
продуктів від місць їх походження до ринків. Транспортування 
нафтопродуктів по нафтопроводам обходиться дешевше, ніж у залізниці, але 
трохи дорожче, ніж водою. Більшість трубопроводів використовуються 
власниками для транспортування їх власних продуктів. 

Протяжність  магістральних нафтопроводів наближається до 500 тис. 
км., по цій мережі щорічно прокачується  більш 2 млрд. т. нафти і 
нафтопродуктів.  Найбільш крупні нафтопроводи  прокладені у США і Росії, 
яка також володіє  газопроводами протяжністю  150 тис. км.  На меті 
будівництво нових трубопроводів для транспортування нафти і газу з Росії у 
Західну Європу і Китай [1, c. 76]. 

Отже, тенденції розвитку основних видів наземного транспорту тісно 
пов’язані зі світовими економічними процесами, перш за все, зі світовим 
виробництвом та світовою торгівлею. Чинники глобального середовища 
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справляють вагомий вплив на потенціал розвитку світової наземної 
транспортної системи. В умовах світової економічної кризи, що призвела до 
значного  зменшення обсягів світового виробництва і торгівлі, обсяги 
перевезень усіма видами світового транспорту також скоротились. На 
наземний вид транспорту також впливають і основні показники розвитку 
світового господарства, так: 

‐ зміна вантажо- і пасажирообігу всіх видів транспорту пов’язана 
прямим та достатньо тісним зв’язком зі зміною обсягів світового ВВП 

‐ найбільш залежним від динаміки ВВП та динаміки товарного експорту 
є вантажообіг залізничного транспорту  

‐ динаміка експорту туристичних послуг тісно корелює зі зміною 
пасажирообігу залізничного видів транспорту. 

Дослідження подальшого розвитку потенціалу світової наземної 
транспортної системи має враховувати оцінку впливу динаміки, регіональної 
структури і  структурних змін у світовому виробництві та торгівлі товарами 
на розвиток вантажних перевезень різними видами транспорту. Це дасть 
змогу впливати на стан світової транспортної системи через урахування 
відповідних факторних показників, а також дозволить підвищити точність та 
надійність прогнозу і  тенденцій розвитку різних видів світового наземного 
транспорту. 
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АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
 

Розташування України дозволяє їй бути вигідним мостом для 
транзитних перевезень вантажів і пасажирів між державами Європи, Азії і 
Близького Сходу. Виходячи з цього, транспортна система – одна із складових 
успіху і неодмінних атрибутів нашої держави до якої повинні пред'являтися 
високі вимоги відносно якості, регулярності і надійності транспортних 
зв'язків, збереження вантажів і безпеки перевезення пасажирів, термінів і 
вартості доставки тощо. 

Щодо наземних видів транспорту, що переважно забезпечують 
внутрішні та внутрішньоконтинентальні перевезення вантажів і пасажирів, то 
найбільш гостра конкуренція спостерігається між автомобільним та 
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залізничним транспортом. Як відомо, автомобільний транспорт відіграє 
провідну роль, перш за все, у перевезеннях пасажирів.  

Кількість транспортних засобів зростає досить швидкими темпами: якщо 
в 1990 р. кількість автомобілів у світі складала 500 млн. од., у 2000 р. – 700 
млн., у 2010 р. – 1,3 млрд. од., то у 2016р. – більш як 2,1 млрд. од. Найбільш 
розвинений автомобільний транспорт у США, Західній Європі та Японії, 
оскільки саме у цих країнах якість доріг є найвищою [2]. Саме через це у 
розвинених державах світу автотранспорт домінує серед інших видів засобів 
переміщення. В Україні ж індекс якості автомобільних доріг один з 
найгірших в світі. За оцінками експертів Світового економічного форуму, які 
оцінювали якість доріг 148 країн світу, Україна у 2016 р. отримала 3,14 бали 
з 7 можливих і посіла 144 місце, перемістившись в рейтингу вниз одразу на 7 
позицій за рік, у той час як сусідня Польща отримала 4,05 бали і 105 місце. 
Стан українських доріг завдає удару по євроінтеграційним планам України, 
оскільки українські дороги мають високу зношеність, низьку міцність та 
значну нерівність дорожнього покриття і не відповідають європейським 
стандартам. Україна не має жодного автобану європейського рівня, за 
виключенням 16 км траси Київ-Бориспіль.  

В Україні із 169,5 тис. км автомобільних доріг загального користування 
дороги першої категорії становлять лише 1 %, другої − 8 %, третьої − 17 %, 
четвертої категорії − 63 % загальної протяжності автомобільних доріг. 
Середня швидкість руху на автодорогах України відповідно у 2-3 рази нижча, 
ніж у західноєвропейських країнаx [3]. 

Уже декілька років підряд, Україна має значну проблему автомобільного 
транспорту – дороги. Фінансування галузі дорожнього будівництва значно 
відстає від потреб економічного розвитку України. В розвинених країнах 
Європи таких як Великобританія, Німеччина, Франція на потреби дорожньої 
галузі виділяються значні суми, що позитивно впливає на економічний 
розвиток цих країн. На жаль, але дорожнє господарство України отримує 
лише третину того, що реально необхідно. 

 Економіка України щорічно втрачає величезні суми через неякісні 
дороги.   

 Втрати ці базуються в першу чергу на: 
− перевитратах пального;  
− загальному зростанні витрат на перевезення через зменшення 

швидкості; 
− в необхідності додаткового ремонту автомобілів [1, с. 74].  
У 2015 р. ці втрати становили приблизно 20 млрд грн на рік, або 3,5 % 

ВВП, а у 2016 р. зросли до 55 млрд грн на рік (3,7 % ВВП). Крім того, по 
території України проходять три міжнародні і чотири національних 
автотранспортних коридори, проте через поганий стан доріг транзит 
спрямовується в обхід її території, внаслідок чого щорічно втрачається ще 3-
3,5 млрд. дол. США [2]. 

Через хорошу якість доріг та сприятливі умови, у розвинених державах 
світу автотранспорт домінує серед інших видів засобів переміщення. У США, 
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за даними 2016 року, вантажообіг автотранспорту становить 30,2% 
загального вантажообігу, у країнах ЄС – 45,6%, а в деяких із них – 80% [3]. 

Перевагами автомобільного транспорту слугують: 
− мобільність в порівнянні з іншими видами транспорту; 
− висока ефективність перевезення при невеликих відстанях; 
− порівняно дешевий вид транспорту. 
У свою чергу, даний вид транспорту має ряд недоліків: 
− неможливість перевезення великих об’ємів вантажів; 
− недостатня пропускна спроможність вузлових споруд; 
− сезонність перевезень; 
− низька пропускна спроможність та відкритість шляхів [1, c. 76]. 
Отже,  автомобільний транспорт є необхідною умовою спеціалізації і 

комплексного розвитку регіонів, формування територіально-виробничого 
комплексу локального та районоутворюючого значення. Це могутній сектор 
української економіки, що обслуговує практично всі галузі господарства і всі 
верстви населення, сприяє розвитку транспортно-економічних зв’язків і 
якості життя населення. Він сприяє суспільному територіальному поділу 
праці. Звичайно залишається багато проблем у галузі міжнародного 
сполучення, якості дорожнього покриття та якості наших транспортних 
засобів. Ці проблеми потребують вирішення на законодавчому рівні, тому що 
від цього залежить подальший розвиток даної галузі української економіки. 
Адже, завдяки вирішенню проблеми автомобільного транспорту України 
може бути проведена поетапна інтеграція до загальноєвропейської, світової 
транспортної системи шляхом розвитку міжнародних транспортних 
коридорів, крім отримання додаткових прямих доходів, стимулюватиме 
надходження іноземного капіталу, вдосконалення автотранспортних 
технологій, загальне поліпшення національної дорожньо-транспортної 
інфраструктури.   
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конкурентоспроможності підприємства. Враховуючи динамічну конкуренцію 
підприємств, керівникам необхідно вчасно приймати раціональні 
управлінські рішення, які неможливо ухвалити без обробки баз даних, тобто 
застосування комп’ютерних технологій. 

Впровадження інформаційних технологій  дозволяє насамперед 
здійснити оцінку конкурентоспроможності підприємства, і вже за наявності 
певного результату прогнозувати фінансові показники, робити висновки про 
рівень конкурентоспроможності та розроблювати заходи щодо підвищення 
конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта.  

Існування новітніх комп’ютерних технологій значно полегшує процес 
управління підприємством, мінімізує ризик виникнення непередбачуваних 
загроз, дозволяє ефективно керувати ресурсами компанії. Вважаємо за 
доцільне назвати наступні інформаційні розробки, які користуються значною 
популярністю у провідних іноземних підприємствах та можуть бути 
впроваджені на вітчизняних підприємствах: «Парус», «Галактика», «Sap», 
«MicrosoftDynamics», «Oracle» та інші [2].  

Однією з найвідоміших є розробка програми «Парус». Основні бізнес-
напрями та системи програми: 

- проектування і реалізація моделей бізнес-процесів і документообігу; 
- логістика;  
- управління взаємовідносинами з клієнтами; 
- управління виробництвом; 
- управління ремонтом, автотранспортом; 
- планування і бухгалтерських обік; 
- управління персоналом тощо. 
Система орієнтована на комплексну автоматизацію управління та обліку 

на середніх і великих підприємствах різної галузевої спрямованості, а також 
у корпораціях, холдингах з територіально розподіленого 
структурою. Гнучкість і функціональність системи дозволяють її 
використовувати на підприємствах різних типів: від торговельних і сервісних 
компаній до виробничих і видобувних підприємств. Система побудована в 
архітектурі "клієнт-сервер" на базі СУБД Oracle з використанням сучасних 
технологій обробки інформації. Такі великі підприємства як «Укрнафта», 
«Запоріжобленерго», Південноукраїнська АЕС та інші застосовують систему 
«Парус-Підприємство 8». 

Програма „Галактика" є комплексною системою автоматизації 
управління підприємством, яка охоплює всі аспекти його внутрішньої і 
зовнішньої господарської діяльності. Значною відмінністю програми 
„Галактика" від інших програм є комплексний підхід до проблеми 
автоматизації підприємства, що охоплює всі сфери управління сучасним 
підприємством, включаючи фінансове і господарське планування, управління 
кадрами, бухгалтерський облік, оперативне управління.  

Програма є багатофункціональною і тому вона підходить для великих 
підприємств, об'єднань, корпорацій тощо. На Україні дана програма 
використовується на таких великих підприємствах, як наприклад, Компанія 
„NEMIROFF". 
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Однією з найефективніших та досконалих розробок є німецька програма 
«Sap». Вона включає в себе такі компоненти: систему фінансового обліку та 
звітності, облік основних засобів, контролінг, управління матеріальними 
потоками, збут, планування виробництва. Дворівнева структура 
інформаційної бази (верхній рівень — сервери бази даних та програм; нижній 
рівень — клієнтські місця, розташовані в підрозділах та відділах 
підприємства), дозволяє забезпечити оперативність та достовірність 
інформації, що вводиться, на підставі якої формуються показники для 
оперативного прийняття рішень з управління бізнес-процесами підприємства. 

Це єдина система, яка дозволяє управляти всіма процесами, що 
проходять на підприємстві. Завдяки цій розробці можна керувати процесами 
управління бухгалтерським обліком, складами, логістикою і виробництвом, а 
також персоналом. Перевагою системи є масштабованість, можливість 
використовувати тільки ті елементи системи, які потрібні у бізнесі, і тоді, 
коли це дійсно потрібно [1].  

Багатонаціональна корпорація Microsoft розробила, в свою чергу, 
програму «MicrosoftDynamics». Це пакет програмного забезпечення 
для управління взаємовідносинами з клієнтами, орієнтований на 
організацію продажів, маркетингу та надання послуг (служби підтримки). 
Основні можливості: управління запасами та складами; управління 
взаємовідносинами з клієнтами; управління виробництвом, проектами, 
персоналом фінансами тощо. Її перевагами є:  

- зручний інтерфейс;  
- низькі експлуатаційні витрати;  
- комплексне управління підприємством; 
- всебічний аналіз бізнес-процесів тощо.  
Комплексний підхід до управління ефективності бізнесу забезпечує така 

розробка як «Оracle». Дана програма широко застосовується на 
металургійних підприємствах, в галузі легкої промисловості, на торговельних 
підприємствах та у банках, у компаніях сфери послуг та телекомунікаціях.  
Завдяки застосуванню даної програми, достовірність і точність даних 
підвищується до 100 %, час прийняття рішень зменшується до 30 %, а 
ефективність та раціональність управлінських рішень підвищується на 40 %. 
Саме завдяки свої багатофункціональності дана програма також користується 
значним попитом у зарубіжних країнах та на українських підприємствах.  

Таким чином, ми спостерігаємо, що інформаційні технології стали 
одним з найважливіших чинників, що впливають на рівень 
конкурентоспроможності підприємства. Оскільки сучасний етап ринкових 
відносин характеризується значною конкуренцією, то оптимальною 
конкурентною перевагою буде застосування однієї з вищезгаданих 
інформаційних технологій.  Успішне функціонування підприємства в 
сучасних умовах господарювання залежить, перш за все, не від 
вдосконалення внутрішньогосподарської діяльності, а від того, наскільки 
інформаційні технології задовольняють вимоги системи управління.  
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Зовнішньоекономічна діяльність дозволяє збалансовувати виробничі 
можливості держав та переваги споживачів, дає змогу отримувати продукти, 
в яких відчувається дефіцит, і реалізовувати надлишок товарів, котрий не 
поглинається внутрішнім ринком. 

Зовнішня торгівля є пріоритетним напрямком зовнішньоекономічної 
стратегії України, оскільки сьогодні вона забезпечує значні надходження до 
державного бюджету країни [3].  

Міжнародна торгівля України здійснюється у напрямку експорту, тобто 
вивозу товарів від вітчизняних виробників до іноземних споживачів, та 
імпорту – ввозу товарів від іноземних виробників до вітчизняних споживачів. 

 Набуття Україною у травні 2008 року членства в СОТ зробило її 
рівноправним партнером на світових товарних ринках. Як наслідок, було 
скасовані окремі обмеження та лібералізовані умови доступу на зовнішні 
ринки для цілого ряду українських товарів металургійної, хімічної, 
машинобудівної галузей та сільського господарства. В подальшому у  
структурі та ефективності міжнародної торгівлі України відбулась 
переорієнтація торгівлі з російського ринку на європейський. 

Україна володіє значним експортним потенціалом, який зосереджений у 
видобувних і обробних галузях промисловості, а також в агропромисловому і 
енергетичному комплексах країни, однак використовується він, на жаль, 
недостатньо і вкрай неефективно. Успіхи України в нарощуванні обсягів 
експорту в теперішній час доволі посередні. Український експорт 
розвивається значно повільніше ніж світовий, що призвело до скорочення 
його питомої ваги в міжнародному обсязі до 0,2%. 

Експортний профіль України визначають продукти з низькою часткою 
доданої вартості, а також товари, випуск яких пов’язаний з 
шкідливим, екологічно небезпечним виробництвом (продукція чорної  
металургії та основної хімії). Цим зумовлена переважно сировинна 
спрямованість вітчизняного експорту, що призводить до невигідних 
пропорцій міжнародного товарообміну [2]. 
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Сучасне економічне положення України на міжнародному просторі 
вимагає негайного покращення. Існуючий рівень розвитку національного 
господарства та міжнародної торгівлі не забезпечує належного добробуту 
населення, тому потребує заходів для перспективного розвитку. 

Розвитку зовнішньої торгівлі України перешкоджають такі чинники: 
нерозвиненість базових інститутів ринкової економіки за відсутності 
сприятливих умов для розвитку національного конкурентоспроможного 
бізнесу; відсутність закордонної збутової інфраструктури; недосконалість 
методів державного регулювання економіки; слабка інфраструктура 
підтримки експорту. 

Для розвитку зовнішньої торгівлі Україна має значний експортний 
потенціал, під яким розуміється здатність національної економіки виробляти 
конкурентоспроможні товари та реалізовувати їх на міжнародних ринках за 
умов постійного зростання ефективності використання природних ресурсів, 
розвитку науково-технічного потенціалу, валютної і фінансово-кредитної 
систем. Україна володіє унікальними природними ресурсами, має вигідне 
географічне розташування, кваліфіковану і порівняно дешеву робочу силу, 
співпрацює з високорозвиненими країнами Європи, і розвиває такі галузі 
промисловості, як металургійна, хімічна, сільське господарство, високі 
технології тощо. 

Серед перспективних напрямків розвитку зовнішньої торгівлі, що мають 
найбільше значення, науковці та практики виділяють наступні:  

- мінімізація від’ємного сальдо в зовнішній торгівлі товарами за рахунок 
збільшення обсягів експорту, зокрема заохочення експорту 
високотехнологічної продукції; 

- диверсифікація ринків збуту (перспективною вбачається торговельно-
економічна співпраця з Китаєм і країнами АСЕАН у рамках найбільшої у 
світі за чисельністю населення зони вільної торгівлі «Китай – АСЕАН», 
купівельна спроможність громадян якої постійно зростає);  
- збільшення частки інвестиційного імпорту [1].  

За даними світового банку, щодо розвитку науки і технологій Україна 
посідає досить високе місце, що виступає необхідною передумовою для її 
прогресивної переорієнтації з експорту сировинних матеріалів на готову 
наукомістку продукцію та на нові технології.  

За цих обставин важливою умовою зміцнення позицій України на 
світових ринках є коригування її зовнішньоекономічної політики у напрямку 
створення конкурентоспроможних транснаціональних корпорацій, озброєних 
технологіями стратегічного маркетингу на глобальному ринку.  

Список використаних джерел: 
1. Зовнішня торгівля: виклики і перспективи: процеси, результати, 

перспективи. Біла книга державної політики/ за ред. Ю.Г. Рубана – К.: НІСД, 
2011. – с. 55-572. 

2. Курищук В. Державна фінансова підтримка експортної діяльності в 
Україні/ В. Курищук// Економіст. – 2012. – №6. – с. 39-41 

3. Дворник О.А. Зовнішня торгівля послугами: тенденції та 
перспективи розвитку/ О.А. Дворник// Зовнішня торгівля: право та 
економіка. – 2010. – №3. – с. 40-443. 



353 

 

 
СУЧАСНІ МОДЕЛІ, СТРАТЕГІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ: 

ПОГЛЯД МОЛОДИХ 
 

 
Владислав Базюк 

Науковий керівник: Боковець В.В., д.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ КОНКУРЕНТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
 Сучасні ринкові відносини, до яких прагне залучитися переважна 
кількість вітчизняних підприємств, все в більшій мірі концентрують увагу на 
конкурентних перевагах до господарських структур провідних країн світу. Ці 
конкурентні переваги зводяться до усвідомлення та реального втілення 
відповідної поведінки підприємств, що характеризується прагненням до 
постійного вдосконалення процесу поєднання факторів виробництва та 
управлінських рішень за допомогою зміни своєї свідомості, переорієнтації 
власної мотивації, спрямованості інтересів, ціннісних орієнтацій, відмінних 
від колишніх.  
Хоча питання інноваційного підприємства і досліджувалося провідними 
науковцями як вітчизняного, так і закордонного простору, слід зазначити, що 
вдосконалення інноваційного змісту підприємницької діяльності завжди 
вимагає творчого ставлення у контексті з’ясування нових важелів та 
механізмів впливу на формування конкурентних переваг суб’єктів ринкового 
середовища [1].  
Інновації — головна передумова ринкової конкурентоспроможності 
підприємств в умовах економічної глобалізації. З іншого боку, підприємства 
є основними ланками економічного розвитку національної економіки.  
Серед вітчизняних науковців проблематиці забезпечення інноваційного 
розвитку економіки та підприємств присвячені праці Ю. Бажала, О. Лапко, І. 
Федулової, В. Онікієнко та інших видатних вітчизняних вчених.   
Формування умов для безперервного відновлення інноваційного процесу 
виступає найважливішою метою економічного розвитку сучасних країн, їх 
регіонів і підприємств. Разом з тим даному процесу перешкоджають: 
недостатня кількість великих і економічно значимих нововведень; велика 
тривалість циклу відтворення інновацій, починаючи із стадії розробки і 
закінчуючи освоєнням нововведень на виробництві; незначна доля 
підприємств і дослідників, що займаються інноваційною діяльністю; 
нечисленність розробок, що отримали широке розповсюдження на 
вітчизняному і світовому ринках і ряд інших [2].  
 



354 

 

Забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства можливо 
досягти, здійснивши для цього: 
 — антимонопольне регулювання підприємницького середовища для 
забезпечення реструктуризації національних підприємств усіх форм 
власності. Реструктуризація має здійснюватися з метою збільшення 
інноваційного прибутку, зменшення витрат, підвищення частки заробітної 
плати в ціні інноваційного продукту та інших заходів, що досягаються 
державою інструментами податкової політики; 
— впровадження механізмів дієвої інноваційної мотивації на основі прямих і 
непрямих форм стимулювання з метою підвищення інноваційної складової 
вітчизняних товарів та послуг;  
— удосконалення економічних методів регулювання ринкової кон’юнктури 
для забезпечення пріоритетності формування та розвитку інноваційних 
підприємств;  
— усунення диспаритету між цінами на внутрішньому ринку України та 
світовими цінами на товари і послуги з метою попередження неналежного 
відшкодування вітчизняних ресурсів (праці, сировини, капіталу тощо);  
— забезпечення структурної перебудови вітчизняної економіки шляхом 
стимулювання ефективності інноваційного виробництва та підтримки 
наукоємних підприємств.  
Перспективи використання результатів дослідження полягають у 
необхідності широкого залучення інноваційних переваг у практику 
виробництва високотехнологічної наукомісткої продукції вітчизняних 
підприємств, що напряму пов’язано з рівнем їхньої конкурентності, має 
перспективу завоювання нових ринків через вирішення завдань адаптації та 
структурної перебудови підприємницької діяльності [3].  
Для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 
необхідно активізувати діяльність їхнього менеджменту та органів державної 
влади з нарощування конкурентних переваг інноваційного характеру (за 
рахунок розвинутих факторів). Це дозволить як підприємствам, так і державі 
Україна, інтегруватися (на вигідних умовах) у світове співтовариство та 
забезпечити належний рівень економічної безпеки й добробуту населення.  
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ВНУТРІШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА 
 
 На сучасному етапі розвитку бізнесу змінилась роль інформаційних 
систем — відбувся перехід від підтримки існуючих бізнес процесів до 
стратегічного розвитку, створенню нових моделей ведення бізнесу. Сьогодні 
понад 60% керівників бачать в інформаційних технологіях реальну 
можливість досягнення більш високих результатів діяльності, забезпечення 
додаткових факторів для лідерства підприємств на ринку. 
При впровадженні та використанні інформаційної системи (ІС) на 
підприємстві дуже важливо знати найбільш істотні сфери такого впливу. 
Тому потрібно  розглянути, як інформаційна система вплине на фактори 
внутрішнього середовища організації [1]. 
Внутрішнє середовище організації визначається внутрішніми факторами, 
тобто ситуаційними рушійними силами всередині організації. Основними 
факторами внутрішнього середовища в будь-якій організації є цілі, 
структура, завдання, технологія, працівники та ресурси. 
Усі фактори внутрішнього середовища знаходяться у тісній взаємозалежності 
[3]. 
При прийнятті керівництвом рішення про впровадження інформаційної 
системи на підприємстві потрібно знати, як в результаті інформаційна 
система вплине на діяльність організації. Вплив інформаційної системи на 
фактори внутрішнього середовища організації дають можливість: 

⎯ розробляти стратегічні і оперативні плани; 
⎯ оперативно та швидко реагувати на стан зовнішнього середовища та 
пропонує заходи для покращення ситуації; 
⎯ спростити процес планування діяльності підприємства; 
⎯ підвищення ефективності управління інформаційними потоками; 
⎯ відслідковувати терміни та важливості завдань, а також видавати 
інформацію, яке завдання треба виконати в першу чергу; 
⎯ спростити процес отримання необхідних звітів; 
⎯ отримати повну, достовірну та оперативу інформацію про діяльність 
організації; 
⎯ швидко реагувати на зміни в процесі виробництва; 
⎯ знизити витрати за рахунок автоматизованого процесу обробки 
інформації. 

Причини, що спонукають організації впроваджувати інформаційні системи, з 
одного боку обумовлюються прагненням збільшити продуктивність 
повсякденних робіт чи усунути їх повторне проведення, а з іншого боку 
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бажанням підвищити ефективність управління діяльністю організації за 
рахунок прийняття оптимальних та раціональних управлінських рішень.  
Тому для цього потрібно впровадитити стандартизовані системи обробки 
інформації. Успішне функціонування організації у значній мірі залежить від 
вдалого керівництва, яке базується на обґрунтуванні перспективних 
концепцій розвитку згідно з своєчасною, достовірною та повною 
інформацією, яку може поставляти відповідна інформаційна система. 
Основне завдання інформаційної системи управління полягає у 
підпорядкуванні всіх внутрішніх процесів головним цілям організації. Для 
цього необхідно скоординувати процеси, пов'язані з діяльністю організації 
таким чином, щоб вони максимально забезпечували виконання поставлених 
задач в єдиному інформаційному полі. Тільки таким чином інформаційна 
озброєність організації починає безпосередньо впливати на ефективність її 
діяльності [2]. 
Можна зробити висновок, що внутрішнє середовище підприємства 
характеризується значною кількістю факторів, що впливають на його 
економічний ріст. Таким чином, при впровадженні та використанні 
інформаційної системи на підприємстві керівник матиме можливість 
дізнатися, наскільки система буде ефективно працювати. Для цього потрібно 
розглядати взаємодію інформаційної системи з факторами внутрішнього 
середовища організації. 
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Одним з головних завдань менеджерів є формування ефективної системи 
мотивації праці, адже зацікавленість працівників в успіху - це один з 
основних активів, який має великий вплив на підприємство та визначає 
успішність його діяльності. 
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Мотивація - це процес створення умов, що впливають на поведінку людини і 
дозволяють зацікавити її до активної сумлінної праці. Це процес 
усвідомленого вибору людиною того чи іншого типу поведінки, що 
визначається комплексом впливу зовнішніх і внутрішніх факторів. [1, с.196]. 
На підприємстві необхідно створити умови, за яких персонал буде сприймати 
свою працю як свідому діяльність, яка є джерелом самовдосконалення та 
основою професійного зростання [2]. 
Менеджери повинні обрати правильну мотиваційну стратегію для того, щоб 
спонукати працівників працювати краще та ефективніше. Для вибору даної 
стратегії, існують наступні підходи: 
1.Стимули і покарання. Працівники працюють заради задоволення своїх 
потреб. Хто працює краще - отримує більше.  
2.Мотивування через саму роботу. Якість виконання роботи значно вища, 
коли робота є цікавою, а її виконання приносить задоволення працівникам. 
3.Систематичний зв’язок із керівництвом. Керівництво повинно об’єктивно 
оцінювати виконану роботу, вказуючи підлеглим на помилки та відзначаючи 
позитивною оцінкою правильно виконану роботу.  
Обрана мотиваційна стратегія має ґрунтуватися на аналізі ситуації і 
бажаному стилі взаємодії керівників з підлеглими. Слід зауважити, що для 
кожного працівника підприємства повинна бути створена окрема система 
мотивації, з урахуванням його особистих якостей, наявності певних ресурсів 
в організації та стилем керівництва на підприємстві та його відділах.  
Мотивація праці та професійного зростання є важливим фактором успішного 
розвитку підприємства. Ефективність мотивації визначається рівнем 
досягнення економічної та соціальної мети. Економічні цілі пов'язані з 
виробничою діяльністю підприємства і, як правило, відображаються в 
економічних показниках і економічних критеріях ефективності його 
функціонування. Соціальні цілі реалізуються у вигляді виконання очікувань, 
потреб та інтересів працівників підприємства. Соціально-економічний 
механізм управління поведінкою індивіда має бути спрямований на 
формування такого комплексу мотивів, який забезпечував би реалізацію його 
внутрішніх особистих цілей відповідно до загальних цілей підприємства [3]. 
Персонал є основним джерелом продуктивності та ефективності праці 
підприємства. Саме люди визначають та реалізовують стратегії 
підприємства. Вони є найголовнішим ресурсом в управлінні підприємством. 
Головною функцією менеджменту є мотивація персоналу, яка забезпечує 
ефективну діяльність підприємств. Система мотивації включає комплекс 
заходів, що покликані забезпечувати більш якісну та результативну працю, та 
водночас витримувати і заохочувати кваліфікованих працівників. 
Використання вміло налагодженого мотиваційного механізму значною мірою 
впливає на ефективність управління виробничо-господарською діяльністю 
підприємств. Враховуючи світовий досвід мотивації персоналу, можна 
стверджувати, що теоретична платформа для створення мотиваційного 
механізму існує, але потребує удосконалення з урахуванням результатів 
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моніторингу і прилаштуванням до своєрідної трудової ментальності 
українців, економічної ситуації в країні [4, с.86].   
Для ефективного розвитку виробництва необхідно створити таку систему 
мотивації праці, яка б, в першу чергу, забезпечувала відповідний рівень 
оплати праці персоналу та враховувала особливості в реалізації виробничої 
стратегії підприємства. Складовими успішної системи мотивації можуть 
стати: премії та винагороди працівникам за особливі успіхи в роботі, 
соціальна підтримка та забезпечення соціальних гарантій працівникам, 
застосування досягнень науково-технічного прогресу, навчання та 
підвищення кваліфікації кадрів, побудова сприятливого соціально-
психологічного клімату, який сприятиме розкриттю всіх здібностей та 
ініціативності з боку кожного працівника.  
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ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
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 Перехід української економіки до ринкових умов функціонування 
супроводжується зростаючим науково-технічним і технологічним 
відставанням від індустріально розвинених країн, але при цьому має 
достатній, для розвитку, науковий і технічний потенціал. Один із основних 
недоліків у розвитку інноваційної сфери підприємств полягає у відсутності 
ефективної методики управління зазначеними процесами, що відповідала б 
національним особливостям та забезпечувала ефективний розвиток 
інноваційного потенціалу підприємства [1,с.151].       
  Проблемам дослідження інновацій присвячені роботи видатного 
українського вченого М.І. Барановського, ідеї  якого розвивались в роботах 
Хала, Шпитгоффа.        
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 Сучасні українські вчені не залишають цю актуальну проблему без 
уваги. Так, Шморгун А.А. досліджує інноваційно-цивілізаційні виміри 
посткапіталістичного суспільства, інші доводять, що інноваційна логіка  
розвитку має стати фундаментом законодавчої та управлінської діяльності, 
Марченко О.В дослідує необхідні та достатні умови розвитку інноваційного 
потенціалу. Інноваційна культура суспільства стала об’єктом дослідження 
Семів Л.К.           
 Але дослідження процесу управління інноваційним потенціалом в 
сучасній економічній літературі приділяється досить мало уваги, що 
потребує подальшого вивчення механізму мотивації інноваційної діяльності 
підприємства.          
 В даний час, інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства 
неймовірно важлива для нашої країни. Для того, щоб мати можливість 
конкурувати, компанія повинна мати високий рівень автоматизація продукту, 
мати добре скоординовану організаційну систему, виробниче поліпшення. 
Всі ці фактори дають можливість для досягнення успіху. Інноваційний 
процес являє собою процес, який поєднує в собі науку, техніку, економіку, 
підприємництво і управління з метою гарантувати нових результатів 
досягнення, щоб мати комерційний успіх. Вона включає в себе цілий ряд 
заходів, від ідей і технологій розробки до кінцевого виробництва продуктів, 
обмін і споживання. Ми можемо побачити ці інновації в народному 
господарстві конкурентоспроможних переваг і в зростанні продуктивності 
праці, структурному економічному оновленні [3,с.200].    
 Для домовленості про реалізацію інноваційних моделей економічного 
розвитку необхідно створити реальну інтелектуальну продукцію на ринку, а 
також розвивати передачу технології механізму, які можуть бути готові до 
використання, правовий захист на інтелектуальну власність прав. Всі ці 
механізми є ключовими компонентами національної економіки зростання, які 
можуть поліпшити міжнародний науково-технічний обмін. Наша держава 
повинна взяти на себе відповідальність за інноваційні сфери країни, щоб 
проаналізувати помилки, які були зроблені в  попередніх роках, 
використовувати успішний досвід інших країн, розробити і здійснити заходи, 
які зможуть поліпшить інвестиційний та інноваційний клімат на території 
нашої країни. Загальний обсяг витрат становить 11,8 млн.грн у 2015р. Майже 
80% витрачається на придбання машин та обладнання, програмного 
забезпечення. Придбання науково-дослідних розробок як бачимо має більшу 
популярність ніж власні розробки, що значно відзначається на економіці 
країни [2,с.218].           
 Отже, проаналізувавши показники інноваційної діяльності підприємств 
можна сказати, що Україна знаходиться в нестабільному середовищі. 
Витрати на інноваційну діяльність є майже нестабільними особливо у 
порівнянні з попередніми роками. Значно погіршує ситуацію відсутність 
державної підтримки, надзвичайно мале фінансування з боку держави, 
привласнення коштів державними службовцями. Для мотивування 
формування та ефективного використання інноваційного потенціалу 
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необхідна стимулююча роль інноваційної політики підприємства і держави, 
зорієнтованої на економічне зростання. Державі необхідно створити умови, 
за якими економіці вигідно було б розвиватися інноваційно. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

 На сьогодні питання працевлаштування молоді стає все більш 
актуальним. Керівники підприємств і не проти найняти молодих та 
енергійних працівників, проте при прийомі на роботу перевагу віддають 
спеціалістам з практичним досвідом та високим рівнем кваліфікації. 
Зрозуміло, що цими якостями випускники український навчальних закладів 
володіти не можуть.   А тому реалії такі, що вже стало популярне не стільки 
здобуття освіти і отримання диплому, а пошук роботу за набутою 
спеціальністю. 
Перед українським суспільством в умовах ринкових відносин виникає 
проблема соціальної незахищеності людей. Ця проблема є актуальною і 
торкається насамперед інтересів молоді - через слабку трудову і професійну 
підготовку. В Україні протягом останніх років, ситуація із зайнятістю молоді 
постійно загострюється. Саме тому важливо усвідомити, наскільки властиве 
сучасній економіці молодіжне безробіття. Слід зазначити, що проблема 
молодіжного безробіття є хоча й вкрай негативним явищем, проте природним 
і навіть у країнах із розвиненою економікою також спостерігається подібна 
ситуація. 
Окремою частиною українського ринку праці є молодь. З одного боку, 
молодий вік сприяє високій мобільності людини при пошуках роботи, а з 
іншого – більшості випускників ВУЗів бракує життєвого і трудового досвіду. 
Поширеною є думка, що проблема молодіжного безробіття - це закономірне, 
а не кризове явище, особливо в Україні, й остаточне подолання безробіття 
серед молоді об’єктивно неможливе. 
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На нашу думку, подолання молодіжного безробіття не є проблемою суто 
держави, адже багато чого залежить від молоді, її готовності працювати над 
собою, наполегливості й активності, характерних рис особистості, 
необхідних для повноцінного життя і розвитку в ринкових умовах. До 
причин молодіжного безробіття варто також включити зміну особистих 
пріоритетів.  
На думку О. М. Ярошенка, основною причиною низької конкурентоздатності 
молоді на ринку праці є брак професійних знань, відсутність необхідної 
кваліфікації і трудових навичок. Поряд із цим молодь досить вигідно 
відрізняється від інших категорій населення своєю здатністю до творчої 
діяльності, високою працездатністю і мобільністю, сприйнятливістю до 
інновацій, гарним здоров'ям, тривалим періодом майбутньої працездатності 
[1]. 
Сучасна орієнтація випускників навчальних закладів, що формує їх 
поведінку на ринку праці, суперечлива. З одного боку, вони оптимістично 
налаштовані щодо можливості працевлаштування в ринкових умовах 
переважно поза державним сектором економіки, а іншого боку, орієнтація 
падає на отримання високих та легких заробітків без відповідного трудового 
вкладу, що руйнує трудовий потенціал і трудову етику суспільства, створює 
ілюзію отримання високого доходу без достатньої професійної підготовки й 
відповідального ставлення до праці. Бездіяльність молодих людей може 
призвести до серйозних втрат і як наслідок суспільство даремно інвестує в 
освіту, а  держава із свого боку не може повернути вкладення у систему 
соціального забезпечення і змушена витратити додаткові кошти на 
подолання негативних кризових наслідків і як наслідок ці проблеми суттєво 
вплинуть на майбутній розвиток економіки та державне становлення 
України. 
«Рівень безробіття серед молодих людей віком від 15 до 24 років, на жаль, 
високий у всій Європі. У нас він сягає приблизно 25%. У першому кварталі 
2016 року чисельність безробітних становила майже 1 млн 800 тис. проти 
минулого року це ще на 100 тис. більше», – про це на брифінгу повідомив 
в. о. голови Державної служби зайнятості України Валерій Ярошенко. За 
його словами, чисельність зайнятого населення в Україні на сьогодні 
становить 16 млн 100 тис [2]. 
Нами поділяється думка дослідника М. Перепилиці, стосовно того, що: 
«Суспільне значення праці будуть визначати юридичні, економічні та суспі-
льні зв'язки між трьома суб'єктами: працівник, роботодавець і держава.  
Отже, така діяльність серед молодого покоління призводить до наступних 
негативних наслідків: 

• економічні – знецінення робочої сили, вивезення за кордон 
національних ресурсів, зменшення надходжень до бюджету тощо; 

• правові – підвищення рівня криміногенності суспільства; 
• психологічні – втрата мотивації до праці, зміна структури 

ціннісних орієнтацій, що призводить до зниження формування 
престижності легальної зайнятості; 
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• соціальні – посилення незахищеності молоді на ринку праці» [3]. 
В умовах, коли молодь намагається зосередитися на матеріальному 
становищі, морально-етичні мотиви відступають на задній план. Рівень 
доходів істотно впливає на самооцінку молоді з її можливостями та реаліями 
ринкового становища.  
Що стосується шляхів подолання проблеми молодіжного безробіття , то нами 
вважається за необхідне розробка та здійснення комплексу заходів, а саме: 
• удосконалення трудового законодавства щодо молоді, потрібні нові дієві 
підходи у в працевлаштуванні; 
• потрібно встановити тісний зв’язок «ВНЗ - ринок праці»; 
• покращення діяльності служб зайнятості; 
• при вступі абітурієнтів у ВНЗ необхідно враховувати тенденції на ринку 
праці; 
• створення сучасної інформаційної бази, здійснення всебічної роботи 
щодо популяризації робітничих професій. 
На думку Щотової Ю.М., в сучасних умовах доцільним є зниження 
мінімального віку отримання допомоги для організації підприємницької 
діяльності з вісімнадцяти до шістнадцяти років, що надасть можливість 
неповнолітнім у виключних випадках самостійно забезпечувати себе 
роботою з допомогою служби зайнятості, необхідно створити новий 
механізм надання першого робочого місця – систему стажування майбутніх 
кваліфікованих працівників на підприємствах та в установах під час навчання 
в інституті, що має забезпечити працевлаштування [4]. 
Як висновок, можна зазначити те, що для вирішення проблем 
працевлаштування молоді необхідно вжити заходів щодо поліпшення 
діяльності державних органів у напрямках забезпечення зайнятості молоді, 
розробити та впровадити ділові механізми фінансової та іншої підтримки 
підприємств, установ та організацій.  
Цілком зрозуміло, що система заходів щодо зниження рівня безробіття 
молоді не обмежується наведеними нами пропозиціями, є багато 
можливостей для творчого пошуку шляхів виходу із ситуації, що склалася 
нині на ринку праці в Україні, але в будь-якому разі тільки комплексний 
підхід до розв’язання проблеми дасть можливість досягти позитивних 
зрушень у сфері працевлаштування молоді в Україні. 
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РОЛЬ КОМУНІКАЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ 
 

Всім відомо, що комунікація займає значне місце в усіх сферах людської 
діяльності на сучасному етапі. Це пов’язано з розвитком науково-технічного 
прогресу, з появою нових досягнень у сфері техніки і технологій. 
Комунікація постає найважливішим чинником виробничого процесу. 
Комунікаційний процес  постає основою для роботи сучасної техніки, як 
засіб підвищення якості робочої сили, як передумови успішної організації 
самого процесу виробництва. Інформацію потребує кожен, починаючи з 
керівних підприємств і закінчуючи громадськими організаціями тощо.  
Комунікація займає значне  місце у розвитку та існуванні суспільства, 
оскільки суспільства без спілкування не існує. Комунікація виступає 
смисловим аспектом соціальної взаємодії, однією із найбільших загальних 
характеристик будь-якої діяльності, включаючи управлінську. Вона об’єднує 
політичні, наукові, організаційні й технічні сили в суспільстві.  Саме тому на 
сьогодні є актуальною . 
В світовій і вітчизняній літературі найбільше досліджень  у сфері  
комунікації та  інформації  були присвячені праці Бебика В.М., Зверинцева 
А.Б.; Орлова Т.М., Прус Л.Р. Розробку системи комунікаційного 
менеджменту на підприємствах здійснено Шпаком Н.О. Проте аспекти 
управління комунікаціями підприємства на засадах діагностики залишаються 
невирішеними. Тому потребує подальшого дослідження питання управління 
комунікацією, а саме – створення системи комунікаційного менеджменту на 
підприємстві та її діагностика. 
Дослідження показують, що керівник 50-90% усього часу витрачає на 
комунікації. [1] Це здається дуже багато, але стає зрозумілим, якщо 
врахувати, що керівник займається цим постійно, щоб реалізувати свої ролі у 
міжособистих відносинах, інформаційному обміні в процесах прийняття 
рішень, в плануванні, організації, мотивації і контролі. Саме тому, що обмін 
інформацією входить в усі види управлінської діяльності. Комунікацію 
називають зв'язуючим процесом, який пов'язує частини організації в єдине 
ціле. Тому якщо усунути комунікацію, то організація перестає бути 
керованою, її діяльність набуває хаотичного, нескоординованого характеру. 
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Мескон, Альберт та Хедоурі виділяють такі складові елементи процесу 
комунікацій: 
- відправник (джерело) — це той, хто генерує ідеї, збирає інформацію і 
передає її; 
- повідомлення — інформаційна ідея, яка закодована з допомогою символів; 
- канал — засіб передачі інформації; 
- отримувач (споживач) — особа, для якої призначена інформація [ 3 ] 
Основна ціль комунікаційного процесу - забезпечити розуміння інформації, 
яка є предметом обміну. Але самий факт обміну інформацією не гарантує 
ефективності спілкування в ньому людей. Для кращого розуміння процесу 
обміну інформацією та умов його ефективності, необхідно мати уявлення про 
його стадії, в яких приймають участь декілька людей [ 2 ]. 
Щоб комунікація здійснювалася ефективно необхідно врахувати ряд 
чинників, а саме: порядок слів у формуванні висловлювання, вміння 
виступати на публіці, настрій, самопочуття, потреби адресатів тощо. Якщо 
комунікація налагодиться можна вирішити ряд питань : готовність партнера 
до встановлення комунікації, виявлення та усунення перешкод, вибір 
способів комунікації, правильне поєднання усної, візуальної та письмової 
форм комунікації тощо. 
Розпізнають три аспекти комунікацій: технічний, семантичний і 
прагматичний. Технічний аспект зв'язують з процесами передачі інформації 
від однієї точки, устаткування або особи іншій по відповідним каналам. 
Семантичний аспект відображує передачу і прийом інформації, включаючи її 
розуміння одержувачем. Прагматичний аспект враховує вплив прийнятої 
інформації на поведінку одержувачів і ефективність використання цієї 
інформації [ 2 ]. 
У комунікації можна виділити  три групи: усну, письмову і візуальну. На 
думку психологів, у багатьох ситуаціях найбільш ефективним є 
безпосередній усний контакт, за допомогою якого можна передавати всі 
деталі, уточнити неясні питання і цим виключити неправильне розуміння 
завдання тощо. Якщо людина може задавати запитання, то, на думку 
американських дослідників, ймовірність того, що вона правильно зрозуміла 
повідомлення, підвищується на 20%, а якщо вона може робити зауваження, 
то це розуміння підвищується ще на 15% [ 1 ]. 
В умовах значного розподілу праці без своєчасного надходження інформації 
неможлива спільна робота. Без неї не можна сформулювати цілі, оцінити 
ситуацію, визначити проблеми, підготувати і прийняти рішення і 
проконтролювати його виконання. Лише вона дозволяє менеджерам 
належним чином здійснювати управлінські функції. 
Сутність, зміст , форми комунікативного менеджменту впливають на всі 
сфери життєдіяльності суспільства – виробничо-економічну, суспільно-
політичну, духовну. Комунікативний менеджмент як система зворотних 
зв’язків покликаний налагодити комунікативні зв’язки між владними 
структурами на всіх рівнях, а також між органами влади та зовнішнім 
середовищем.  
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Можна виділити певні правила для здійснення успішної комунікації :  
1)ввічливий стиль спілкування; 
2)достовірність інформації; 
3)недопущення дріб'язкової опіки над підлеглими; 
4)порушення встановленої ієрархії. 
Отже, роль комунікаційного менеджменту полягає в інформаційному 
забезпеченні здійснення всіх видів і форм менеджменту, оскільки основним 
ресурсом менеджменту є інформація, а основною технологією – комунікація. 
Без неї сам процес управління є просто неможливим. Таким чином, можна 
зробити висновок про місію комунікаційного менеджменту: формування і 
реалізація стратегії приросту цінності людини як суб'єкта господарювання 
через збільшення всіх видів капіталу економічної системи 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА 
СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 
В сучасних умовах економічної, політичної та соціальної нестабільності в 
Україні, існує глобальна загроза як міжнародної, так і національної безпеки 
країни, яка супроводжується неефективним використанням корпоративних 
ресурсів для забезпечення стабільного розвитку підприємства на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. В умовах непередбачуваності 
зовнішнього середовища розвитку організацій, особливо важливе значення 
займає згуртованість та конкурентоздатність внутрішньої організаційної 
структури компаній. Зокрема системи менеджменту та мотивації, технології 
виробництва, що особливо важливо персоналу. Власне персонал може 
виявитися тим критичним фактором, що визначає успіх або невдачу 
організації, а висококваліфікований спеціаліст у сфері управління 
персоналом може стати фактичним лідером компанії. 
Метою дослідження є визначення та аналіз існуючих проблем щодо систем 
управління персоналом. Обґрунтування необхідності розвитку даної системи 
дає поштовх для застосування на сучасних підприємствах побудови нових 
підходів та методів використання трудових ресурсів. 
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Управління персоналом є елементом соціального управління під яким 
традиційно розуміється управління людьми та їх колективами. Проблеми 
управління персоналом на сучасному етапі розвитку економічних відносин є 
досить актуальними, тому потребують детального аналізу. 
В сучасних умовах ринкових відносин ефективність використання персоналу 
заслуговує на особливу увагу з боку організацій. Воно покликано бути 
помічником керівників вищої ланки управління у визначенні кадрових 
ресурсів і можливостей організації, є основою розробки способів збільшення 
ділової активності підрозділів, виявлення резервів ефективності їхньої 
господарської діяльності, соціологічних досліджень і впровадження їх 
результатів [1].  
Управління персоналом — багатогранний і виключно складний процес, що 
має специфічні особливості й закономірності. Знання їх вкрай необхідне 
керівникам і спеціалістам сучасного виробництва, працівникам кадрових 
служб і соціального розвитку для постійного забезпечення підвищення якості 
та ефективності праці. Управління персоналом містить у собі цілий комплекс 
заходів, пов’язаних з професійним просуванням працівників та формуванням 
персоналу, а також його плануванням, аналізом показників праці, витрат на 
персонал, вивченням ринку трудових ресурсів, а також внутрішніх джерел 
розвитку персоналу, забезпеченням соціально-психологічних умов взаємодії 
підрозділів, взаємовідносинами у колективі, запобіганням конфліктів [2]. 
Управління персоналом орієнтується на визначення стратегічно важливих 
функцій щодо планування персоналу, його відбору, маркетингу і розвитку. 
Однак більшість керівників підприємств усе ще не приділяють значної уваги 
даному елементу управління персоналом. Необхідно чітко уявляти собі 
вимоги до перспективних вакантних посад і кадрового складу, що 
залучається, застосовувати сучасні гнучкі системи аудиту. З урахуванням 
цього положення в сучасних умовах потрібна розгорнута система кадрової 
роботи, яка спирається не стільки на організаційні методи, скільки на 
досягнення сучасної управлінської психології і проектування методики 
оцінки персоналу. 
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 [3].  
Успіх управління персоналом визначається впливом двох основних чинників: 
здатність підприємства чітко визначити, яка поведінка працівників потрібна 
для реалізації його стратегії, і можливість застосовувати ефективні 
управлінські важелі для спрямування працівників на бажану поведінку. 
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Обидва завдання однаково важливі й складні, особливо в умовах ринкової 
трансформації економіки [2].  
На протязі свого розвитку Україна повинна була стати досить сильною 
економічною державою, але проблеми, як внутрішнього, так і зовнішнього 
характеру не дали змогу зробити кроки вперед. Наступив момент, коли вихід 
– це рішучий запроваджений довгостроковий стратегічний план, реалізація 
якого насамперед буде відбуватися на підприємствах. Керівнику 
підприємства, менеджеру необхідно вміти управляти не тільки наявними 
ресурсами, намагатися підвищувати продуктивність працівників, але й знати 
та впроваджувати різні методики по оцінці ефективності даних ресурсів, у 
першу чергу персоналу фірми.  
Можна зробити висновок про те, що кінцева мета роботи з управління 
персоналом в умовах ринкових відносин – максимальне зближення очікувань 
підприємства та інтересів працівника, відмова від політики мінімальних 
вкладень у персонал підприємства і відведення вирішальної ролі системи 
управління персоналом підприємства у формуванні кадрової політики і 
механізму її реалізації. Також важливим фактором щодо підвищення 
ефективності управління персоналом на підприємстві є наявність та зміст 
політики розвитку персоналу, яка повинна передбачати наявність 
адаптаційних програм, систем і програм навчання, підвищення кваліфікації 
та можливості саморозвитку особистості [3]. 
Отже, головним завданням управління персоналом у сучасних умовах є 
поєднання ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та 
трудової мотивації для розвитку навиків працівників та стимулювання їх до 
виконання робіт більш високого рівня. Тому співробітники фірми постійно 
повинні намагатися підвищувати свій культурний і освітній рівень. Це може 
виражатися в безперервному підвищенні свого професіоналізму і розвитку 
особистих культурних переваг. 

Список використаних джерел: 
1. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шкапова О. М. 

Управління персоналом. 2-ге видання: навч. посіб. — К. : Центр учбової 
літератури, 2014. — 502 с. 

2. Гризовська Л.О. Актуальні проблеми управління розвитком 
персоналу / Л.О. Гризовська /, 2015. – 425 с. 

3. Шатун В. Т. Основи менеджменту : навчальний посібник / В. Т. 
Шатун. — Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2013. — 376 с. 

 
Марія Голденблат 

 Науковий керівник : Балдинюк А.Г., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

 Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки 
України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових 
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відносин. При цьому дуже важливою є реорганізація надмірної концентрації і 
монополізації виробництва, удосконалювання організаційних і структурних 
відносин, перегляд застарілих командних економічних зв’язків і методів 
керування. Підприємство в процесі своєї діяльності за допомогою 
планування має можливість вчасно враховувати внутрішні та зовнішні 
фактори, які забезпечують сприятливі умови ефективного функціонування. 
Дослідження процесу побудови та підходів до вибору моделі стратегічного 
планування допоможе суб’єктам господарювання впровадити ефективну 
систему стратегічного планування. 
Дослідженню проблем використання стратегічного планування на 
підприємствах присвячують наукові праці такі вітчизняні та зарубіжні вчені-
економісти, як Алексєєва М.М., Балабанова Л.В., Богомолов О.А., Постніков 
А.В., Пономаренко В.С., Чорна Л.О., Ястремська О.М. та інші.  
Українські підприємства намагаються активно використовувати та 
удосконалювати різні системи та моделі управлінської діяльності для 
підвищення довготермінової ефективності діяльності. На підприємствах 
створюються спеціальні відділи, робочі групи та сектори для визначення 
довгострокових стратегічних пріоритетів розвитку підприємства та 
формування відповідних стратегічних систем. Використовуючи сучасні 
напрацювання та здобутки стратегічного менеджменту, підприємство 
отримує значну перевагу порівняно з конкурентами у боротьбі за ресурси, 
ринки, споживачів, постачальників тощо [3, с. 275 ]. 
Більшість західних і східних фірм використовують стратегічне планування 
для того, щоб змінити себе, вийти з безнадійних ситуацій, які сформувались 
зовні та в середині підприємства. Основні передумови переходу до 
стратегічного планування такі: 
• необхідність реакції на зміни умов функціонування підприємств;                
• потреба в об’єднанні різних напрямків діяльності підприємства в умовах 
розвитку процесів децентралізації та диверсифікації; 

• наявність яскраво виражених конкурентних переваг і необхідність їхньої 
підтримки або створення; 

• посилення конкуренції; 
• інтернаціоналізація бізнесу, розвиток зв’язків з підприємствами, які 
використовують систему стратегічного планування; 

• наявність висококваліфікованих менеджерів, здатних вирішувати складні 
питання, застосовуючи систему стратегічного управління;                     

• розвиток теорії та практики стратегічного планування, які допомагають 
перейти від методу «проб і помилок» до наукових методів передбачення й 
підготовки до майбутнього; 

• наявність доступної інформації (глобальних інформаційних мереж) для 
вивчення сильних і слабких сторін підприємства, зовнішнього середовища 
та умов конкуренції; 

• посилення інноваційних процесів, генерація та швидке освоєння 
підприємствами нових ідей; 
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• необхідність впровадження високої культури управління, орієнтованої на 
запобігання опору змінам та стимулювання розвитку підприємства  
[2, с 110]. 

Стратегічне планування підприємства ґрунтується на чіткому формулюванні 
місії підприємства, визначенні глобальних цілей підприємства, складанні 
бізнес-портфеля і розробленні узгоджених між собою стратегій підрозділів 
[1, с. 202]. 
З огляду на це, постає необхідність розробки загальної системної концепції 
управління. Саме вона включає вибір цілей функціонування підприємства, 
визначення складу рішень, що повинні призвести до реалізації цілі, 
використання оптимальної технології підготовки управлінських рішень, 
формування організаційної структури управління підприємством та його 
структурними підрозділами, тощо. При цьому дуже важливо, щоб 
управлінська діяльність структурного підрозділу була націлена на реалізацію 
тільки тих цілей, для яких він створений [5, с. 45]. 
Таким чином, якщо стратегія підприємства є визначенням місця та ролі на 
ринку товарів, то стратегічне планування – це конкретна вказівка на спосіб 
досягнення цього стану. Воно базується, з одного боку, на цілях і завданнях, 
поставлених у ході розробки стратегії, а з іншого – на прогнозах у різних 
сферах розвитку. 
Стратегічне планування – це планування від майбутнього до теперішнього 
виходячи з глобальних ідей та поставлених цілей підприємства. Стратегія не 
функція часу, а функція поставленої мети розвитку, специфічний, 
орієнтований на майбутнє напрям розвитку [4, с. 60]. 
Завжди треба пам'ятати, що застосування стратегічного планування створює 
найважливіші переваги у функціонуванні підприємства: готує підприємство 
до змін у зовнішньому середовищі; пов'язує його ресурси зі змінами 
зовнішнього середовища; прояснює проблеми, які виникають; координує 
роботу його різних структурних підрозділів; покращує контроль на 
підприємстві. 
Тому для успішного стратегічного планування розвитку підприємств 
доцільно враховувати рекомендації такого характеру: 
1. необхідно визначити місце і роль інновацій в реалізації загальної стратегії 
підприємства; 

2. важливе значення має структуризація цілей розвитку підприємства; 
3. потрібно враховувати чинники, які сприяють або перешкоджають 
досягненню цілей підприємства, спрямованого на інноваційний розвиток; 

4. інструментом досягнення цілей розвитку підприємства є інноваційна 
стратегія, що повинна бути орієнтованою на освоєння базових інновацій та 
інтегрованої до загального стратегічного маркетингового плану, який 
дозволяє забезпечити конкурентоспроможність підприємств на 
внутрішньому та зовнішньому ринках; 

5. концепція стратегічного плану повинна ґрунтуватися на розробці 
теоретичних основ сутності, рушійних сил інноваційного розвитку 
підприємства, встановленні впливу його керівників на прискорення чи 



370 

 

уповільнення інноваційного процесу, економічні відносини і механізм 
реалізації цілей. 

Для успішної реалізації діяльності будь-якого вітчизняного підприємства 
необхідні нові підходи в розробленні стратегічного планування для 
досягнення швидкого прориву в економіці. Необхідний вибір такої стратегії, 
яка б супроводжувалась різким зниженням витрат, була б 
високотехнологічною, легко інтегрованою в існуючу систему виробництва та 
управління з високою швидкістю реалізації, яка була б наповнена 
новаторськими ідеями. Умовою виходу підприємств на передові позиції в 
сьогоднішньому українському конкурентному середовищі і їх «виживання» в 
ринковій економіці є їх стратегічний маркетинговий розвиток, який 
розуміють як постійне і усебічне вдосконалення та розвиток системи 
маркетингу та маркетингової діяльності підприємства відповідно до його 
інноваційного потенціалу. 
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Сучасний стан світового ринку характеризується постійними динамічними 
змінами, в умовах яких доводиться функціонувати підприємству, що веде не 
просто до зростання ролі управління ним, а до якісних змін у розумінні його 
принципів, елементів структури і методів реалізації. У цих жорстких умовах 
перед керівниками особливо гостро постає задача прогнозування розвитку 
ринкової ситуації і миттєва реакція на нові загрози й можливості з метою 
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підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. Це питання 
вирішується за рахунок практичної реалізації інноваційного потенціалу 
господарюючого суб’єкта, яка системно охоплює весь комплекс 
управлінських заходів, в основу яких покладено систему контролінгу. 
 Динамічні зміни в навколишньому середовищі, глобалізація ринків і 
поступове підвищення конкурентної боротьби вимагають від менеджменту 
вітчизняних підприємств застосування найсучаснішого інструментарію для 
виявлення існуючих в системах управління резервів ефективності. Тому все 
більшого значення набуває впровадження контролінгу в діяльність 
підприємств [2, с. 52]. 
Контролінг допомагає передбачити всі можливі несприятливі економічні 
ситуації та уникнути їх. Фінансовий контролінг зорієнтований на 
спостереження реалізації фінансових завдань, встановлених системою 
планових фінансових показників і нормативів; вимірювання рівня відхилення 
фактичних результатів фінансової діяльності від передбачених; розроблення 
оперативних управлінських рішень щодо нормалізації фінансової діяльності 
підприємства відповідно до передбачених завдань і показників; коригування, 
за потреби, певних завдань і показників фінансового розвитку у зв'язку із 
зміною зовнішнього фінансового середовища, кон'юнктури фінансового 
ринку і внутрішніх умов здійснення господарських операцій підприємства. 
Якщо говорити про саме значення слова «контролінг», то найбільш 
популярним трактуванням є наступне : контролінг – це спеціальна 
саморегулююча система методів та інструментів, яка спрямована на 
функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає 
інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній 
консалтинг. Головна мета контролінгу – орієнтація управлінського процесу 
на досягнення цілей, що стоять перед підприємством [1, с. 152]. 
Контролінг не можна ототожнювати з контролем, – він є способом мислення, 
орієнтованим на майбутнє, та пов'язаний з процесами, а контроль 
спрямований на минуле, на виявлення помилок, відхилень, прорахунків і 
проблем, аналізує й орієнтується на поодинокі випадки. 
Правильно побудована система контролінгу спрямована «вперед», а не 
«назад». Тобто її завданням є не лише звіт про фактично здійснені витрати 
або отримані прибутки, а забезпечення менеджменту підприємства повною і 
якісною інформацією для прийняття рішень щодо планування майбутніх 
доходів і витрат. 
Необхідність впровадження контролінгу на підприємстві зумовлена 
наступними причинами: 
– підвищення нестабільності зовнішнього середовища висуває додаткові 
вимоги до системи управління підприємством; 
– ускладнення систем управління підприємства вимагає механізму 
координації всередині системи управління; 
– необхідність побудови спеціальної системи інформаційного забезпечення 
управління [3, с. 51] . 
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Стратегічне мислення керівництва відображається в різноманітних планових 
документах, і весь цей процес спирається на бюджетні процедури фірми. 
Бюджетування відіграє різну роль в різних фірмах в залежності від її 
організаційних характеристик та потреб, заданого часового періоду. Але воно 
є невід’ємною частиною планування та контролінгу. Бюджетування дозволяє 
створити певну систему планових показників з подальшим контролем та 
аналізом відхилень фактичних даних. За допомогою такої системи 
керівництво може швидко реагувати на виявлені значні відхилення, виявляти 
їх причини, усувати недоліки та вчасно попереджувати негативні наслідки [4, 
с. 18]. 
Виходячи з цілей підприємства (місія бізнесу; стратегічні цілі; тактичні цілі; 
конкретні завдання для реалізації), система контролінгу вирішує стратегічні 
та тактичні завдання. А тому і контролінг, як цілісна система (певний 
механізм), складається з двох важливих частин: стратегічного контролінгу та 
оперативного контролінгу. 
Переваги та можливості, які формуються системою контролінгу: 
- реальність оцінки рівня фінансової стабільності та потенціалу компанії; 
-  передбачити перспективи розвитку компанії та одразу прийняти 
стратегічно слушне рішення, що сприятиме підвищенню 
конкурентоздатності підприємства; 
- отримувати оперативну й достовірну інформацію про поточний стан 
основних показників діяльності компанії в зручному вигляді; 
- забезпечити зацікавленість не лише керівництва, а й співробітників у 
реалізації стратегічної мети та завдань компанії; 
- здійснювати бухгалтерський, управлінський, податковий облік та 
оперативне планування; 
- регулярно порівнювати планові показники з фактичними, оперативно 
впливати на ситуацію та своєчасно реагувати у разі наявності значних 
відхилень. 
Недоліки впровадження контролінгу на підприємстві: 
1) недосконалість існуючих методів аналізу; 
2) загроза статусу груп ( планово-економічного відділу, бухгалтерії, 
фінансовому відділі тощо) та осіб ( начальникам відповідних відділів); 
3) у середньому невисока сумісність з корпоративною культурою; 
4)  низька сумісність із традиційними системами інформаційного 
забезпечення; 
5)  складність порівняно з традиційними методиками; 
6)  необхідність додаткового вивчення [5, с. 223]. 
Отже, контролінг відіграє дуже важливу роль в системі управління 
підприємством, будучи одним із найсучасніших і ефективних систем 
керування підприємством. Він є відособленою системою, економічна 
сутність якої полягає в динамічному процесі перетворення та інтеграції 
існуючих методів обліку, аналізу, планування, контролю і координації в 
єдину систему отримання, оброблення інформації для прийняття на його 
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основі управлінських рішень, орієнтованих на досягнення результатів всіх 
завдань, що постають перед підприємством. 
Ця система могла б стати важливим інструментом виводу українських 
підприємств з кризового стану. Впровадження контролінгу на підприємствах 
України дозволить: досягти ефективного управління, створити й оцінити 
потенціал підрозділів підприємства, досліджувати ідеї конкурентів, 
здійснювати порівняльний аналіз усіх отриманих даних, використовувати 
інновації, і звичайно орієнтуватися на майбутнє. Сучасні автоматизовані 
методи контролінгу відіграють важливу роль у діяльності підприємств. 
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ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 

 
 Інтеграція підприємств України у світові господарські зв’язки є однією 
з найважливіших передумов формування конкурентоздатної економіки. 
Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності позитивно впливає 
на темпи розвитку, створення конкурентного ринкового середовища та успіх 
трансформаційного процесу в Україні. Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємств базується на ефективному використанні ресурсів, кооперації 
праці, раціональному витрачанні фінансів та посиленні співпраці з 
іноземними партнерами. Основними видами зовнішньоекономічної 
діяльності є торгівля, фінансово-кредитні операції, підприємницька 
діяльність, науково-технічна кооперація з іноземними підприємцями, 
надання їм різноманітних послуг. Ці напрямки діяльності регулюються, з 
одного боку, державою в особі її органів, а з іншого − недержавними 
органами управління економікою (біржами, торговельними палатами, 
спілками тощо) та самими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності на 
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підставі укладених між ними договорів та зовнішньоекономічних контрактів. 
Проте в будь-якому із перелічених випадків у суб’єкта господарювання 
виникають розрахунки із іноземними контрагентами.  
 Питанням розробки методології обліку розрахунків в 
зовнішньоекономічній діяльності підприємств присвячені роботи 
вітчизняних науковців Бутинця Ф. Ф., Герасимовича А. М., Голова С. Ф., 
Жиглей І. В., Кадуріної Л. О., Кузьмінського Ю. А., Линника В. Г., 
Небильцової О. В., Пархоменка В. М., Савченка В. Я. та інших. 
Актуальним є дослідження питань обліку розрахунків в іноземній валюті між 
вітчизняними підприємствами, які здійснюють операції у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності, та їх закордонними контрагентами. 
Вирішення цієї наукової проблеми досягається за рахунок розв’язання таких 
завдань: визначення видів зовнішньоекономічної діяльності, що 
передбачають розрахунки в іноземній валюті; проведення класифікації форм 
розрахунків у сфері ЗЕД. Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність 
її входження в світовий інтеграційний процес, лібералізація 
зовнішньоекономічної діяльності вимагають нових підходів до обліку 
розрахунків в іноземній валюті [5, с. 112].  
Особливістю сучасного етапу економічного поступу є швидке зростання 
міжнародної торгівлі, обмін науково-технічними знаннями і результатами 
виробничо-технічного співробітництва, також характерний бурхливий 
розвиток ринку послуг (страхових, лізингових, транспортних тощо). 
Можливими видами зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюють 
підприємства України, є:  
− експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;  
− надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг 
іноземним суб’єктам господарської діяльності;  
− наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та 
інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності; навчання 
та підготовка спеціалістів на комерційній основі;  
− міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами; 
 − кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності;  
− спільна підприємницька діяльність; 
 − підприємницька діяльність на території України, пов’язана з наданням 
ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних 
об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів господарської діяльності; 
аналогічна діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами 
України;  
− товарообмінні (бартерні) операції та інша ділова активність, побудована на 
формах зустрічної торгівлі між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 
та іноземними суб’єктами господарської діяльності; 
 − орендні, у тому числі лізингові, операції між суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської 
діяльності; − операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних 
аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;  



375 

 

− міжнародний туризм та інші, не заборонені законодавством, види 
діяльності [1]. 
 Всі перелічені види передбачають виникнення розрахунків між суб’єктом 
господарювання-резидентом та його закордонним партнером. Складність 
організації бухгалтерського обліку полягає не лише в переході до поширених 
за кордоном форм розрахунків, а і в необхідності відображати експортно-
імпортні й інші валютні операції водночас у двох валютах: національній 
валюті України (гривнях) та іноземній (доларах, марках, євро тощо) [5, с. 
532].  
 Більшість операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
здійснюється шляхом перерахування іноземної валюти з поточного рахунку. 
Тому підприємства поряд з рахунками в національній валюті мають право на 
відкриття рахунків в іноземній, де повинні зберігатись тимчасово вільні 
грошові кошти підприємства в іноземній валюті (власні та позикові). 
Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб’єкту 
господарювання для:  
− зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства 
України в безготівковій та готівковій іноземній валюті;  
− для здійснення поточних операцій;  
− для здійснення інвестицій за кордон, розрахунків за купівлю-продаж 
облігацій зовнішньої державної позики України та для зарахування, 
використання і погашення кредитів в іноземній валюті;  
− для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно до 
законодавства України;  
− для проведення операцій, передбачених генеральною ліцензією 
Національного банку на здійснення валютних операцій [2, 3].  
 Одночасно операції в іноземній валюті відображаються у валюті 
розрахунків і платежів. Аналітичний облік коштів на валютному рахунку 
ведеться по кожному із відкритих у банках рахунків іноземних валют [4, с. 
495]. Усі надходження на користь суб’єктів господарювання України в 
іноземній валюті, що надійшли на валютний рахунок за кордоном, 
підлягають зарахуванню на валютні рахунки резидентів в українських 
уповноважених банках після сплати податків та інших зборів, що 
передбачені законодавством іноземної держави. Сфера 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання України 
визначає необхідність проведення розрахунків із закордонними партнерами в 
іноземній валюті. Перелік видів діяльності, що можуть здійснюватися 
вітчизняними підприємствами, є достатньо широким. 
 Як наслідок, виникає необхідність в проведенні детальної класифікації 
видів зовнішньоекономічних операцій та форм розрахунків за ними. Облік 
розрахункових операцій в іноземній валюті ускладнюється тим, що 
необхідно  враховувати коливання курсів національної грошової одиниці 
відносно валюти контрагентів, відображати в обліку курсові різниці, а також 
відслідковувати порядок купівлі та своєчасність продажу іноземної валюти.  
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THE ROLE OF INNOVATION MANAGEMENT NOWADAYS 
 

 In reality, innovation management is really just a form of looking into the 
future, being creative and imaginative so that you can carve out a new niche before 
your competitors. Business must look ahead, not behind. It’s not just the big 
companies that need to do this. Every business must innovate to compete. They 
must create new products and services for new markets. They must be creative, and 
come up with new ideas that never would have been thought of before. This is the 
new management paradigm. Get used to it, it’s not going away anytime soon. 
Here’s what will happen. Everything will speed up. Processes, functions, data, 
inventory turns and speed to market, will force employees to learn a whole new 
language called innovation. Business as usual doesn’t cut it any more. Enter 
innovation management. 
 Studies of innovation activity  are performed in the works of foreign and 
domestic scientists: O. Dagaev, I. Dyezhynoyi, M. Ivanov, N. Ivanova, A.  
Kashirina, E. Campbell, J. Collins , F. Cook, R. Martin, P. Romer, P. Sanleya, J. 
Schumpeter and others. However, it should be noted that further analysis needs  
complex mechanism of interaction of innovative private companies, venture capital 
funds and government, aimed at ensuring the continuity of cycle generation - 
diffusion - the commercialization of innovations. 
 Innovation management  is a combination of 
the management of innovation processes, and change management. It refers both 
to product, business process, and organizational innovation. 
 Innovation management includes a set of tools that allow managers and 
engineers to cooperate with a common understanding of processes and goals. 
Innovation management allows the organization to respond to external or internal 
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opportunities, and use its creativity to introduce new ideas, processes 
or products. It is not relegated to R&D; it involves workers at every level in 
contributing creatively to a company's product development, manufacturing and 
marketing. 
 By utilizing innovation management tools, management can trigger and 
deploy the creative capabilities of the work force for the continuous development 
of a company. Common tools include brainstorming, virtual prototyping, product 
lifecycle management, idea management, TRIZ, Phase–gate model, project 
management, product line planning and portfolio management. The process can be 
viewed as an evolutionary integration of organization, technology and market by 
iterating series of activities: search, select, implement and capture.  
 Innovation processes can either be pushed or pulled through development. 
A pushed process is based on existing or newly invented technology, that the 
organization has access to, and tries to find profitable applications for. 
A pulled process is based on finding areas where customers needs are not met, and 
then find solutions to those needs. To succeed with either method, an 
understanding of both the market and the technical problems are needed. By 
creating multi-functional development teams, containing both engineers and 
marketers, both dimensions can be solved.  
Innovation has become management’s new imperative.  Everybody wants to be the 
next Apple , Google or Netflix , nobody wants to be Kodak, Blockbuster or US 
Steel X [2]. 
 Go to any conference these days and some whip-smart technogeek will 
declare that you must, “innovate or die,” and then dazzle you a wide array of case 
studies to illustrate the point.  You’ll feel inspired, then scared and then have a few 
beers and go about your business. What’s missing is a clear set of principles for 
action.  What good is Steve Job’s unfailing design sense when I can’t even get my 
outfits to match?  How can Google’s technological supremacy be relevant to me 
when I can’t even figure out my TV remote?  In other words, we need to take 
innovation down from the presentation screen and into working life.  Here’s how 
to do that. 
 Unfortunately, innovation is often conflated with strategy.  Strategy, after all 
is a coherent and substantiated logic for making choices, while innovation is a 
messy business which creates novel solutions to important problems.  Put simply, 
strategy is about achieving objectives, while innovation is about discovery, we 
never know exactly where we’re going until we get there. 
 Finding novel solutions to important problems is not only hard, but complex. 
 There are, after all, a myriad of important problems at any given time and 
countless potential approaches to each one of them.  Innovation seems like too 
small a word. Nevertheless, I think we can move the ball further by breaking it 
down into three discrete areas of activity.: 
 Competency:  Every organization has its own history and set of capabilities 
which determine its innovation competency.  An old-line industrial firm can’t just 
wake up one day and decide to operate like a hot Silicon Valley tech startup 
overnight, nor should they try.  However, every enterprise can improve. 
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  Tim Kastelle, who researches innovation, has built a powerful 
framework based on competence and commitment that will help you climb the 
ladder from laggard to world-class innovator. 
 Strategy:  As an manager knows, resource allocation is critical to strategy 
and therefore needs to be an integral part of aligning innovation to strategic 
objectives. 
 Again, professor Kastelle provides valuable guidance with his version of 
the three horizons model which suggests a 70/20/10 split between improving 
existing products and processes, searching out adjacencies and exploring 
completely new markets. 
 Management:  Even the most competent firm which deploys resources 
wisely still needs to manage innovation effectively.  This is my primary focus [1, 
p. 837]. 
 Sometimes a company can create a sizable management advantage simply 
by being persistent. No company in the world is better at developing great 
managers than GE, even though many businesses have imitated elements of the 
company’s leadership development system, such as its dedicated training facility in 
Crotonville, New York, or its 360-degree feedback process. GE’s leadership 
advantage isn’t the product of a single breakthrough but the result of a long-
standing and unflagging commitment to improving the quality of the company’s 
management stock—a commitment that regularly spawns new management 
approaches and methods. 
 Not every management innovation creates competitive advantage, however. 
Innovation in whatever form follows a power law: For every truly radical idea that 
delivers a big dollop of competitive advantage, there will be dozens of other ideas 
that prove to be less valuable. But that’s no excuse not to innovate. Innovation is 
always a numbers game; the more of it you do, the better your chances of reaping a 
fat payoff [3]. 
 A management innovation can be defined as a marked departure from 
traditional management principles, processes, and practices or a departure from 
customary organizational forms that significantly alters the way the work of 
management is performed. Put simply, management innovation changes how 
managers do what they do. And what do managers do? Typically, managerial work 
includes: 

• Setting goals and laying out plans; 
• Motivating and aligning effort; 
• Coordinating and controlling activities; 
• Accumulating and allocating resources; 
• Acquiring and applying knowledge; 
• Building and nurturing relationships; 
• Identifying and developing talent; 
• Understanding and balancing the demands of outside constituencies. 

 In a big organization, the only way to change how managers work is to 
reinvent the processes that govern that work. Management processes such as 
strategic planning, capital budgeting, project management, hiring and promotion, 
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employee assessment, executive development, internal communications, and 
knowledge management are the gears that turn management principles into 
everyday practices. They establish the recipes and rituals that govern the work of 
managers. While operational innovation focuses on a company’s business 
processes (procurement, logistics, customer support, and so on), management 
innovation targets a company’s management processes. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ 
 

Самоменеджмент або управління власним життям - це робота над собою в 
рамках особистого розвитку та освоєння методів ділової активності 
пов'язаних  з управліннями грошима і проектами.  
Крім того, управління власним життям передбачає вміння вибудовувати 
конкурентоспроможну стратегію і знати ключі до щастя.  
Самоменеджмент - це послідовне і цілеспрямоване використання ефективних 
методів роботи в повсякденній практиці з оптимальним використанням 
своїх ресурсів для  досягнення своїх цілей. 
Самоменеджмент дозволяє ефективно пройти всі етапи успішного шляху до 
мети, а чого саме:  
-   вирішити чого ви хочете досягти; 
-   створити власне бачення успіху; 
-   використовувати метод «великих стрибків»; 
-   вірити, що успіх прийде; 
-   зосередиться на цілях ведуть до успіху; 
-   чи не падати духом при невдачах.  
Опорним поняттям наступної концептуальної ідеї самоменеджменту є 
суб’єкт ділової кар’єри – людина. Через розгляд проблеми людини можна 
зрозуміти, чому і який вид кар’єри вибирає індивід для досягнення успіху. 
Вибираючи системний підхід в дослідженні людини як суб’єкта ділової 
кар’єри, треба приймати до уваги те, що системоутворюючими при цьому 
можуть бути різні чинники. Тому необхідно, щоб системний підхід:  

- враховував взаємозв’язок біологічного, психологічного і соціального в 
людині; 
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-  дозволив описувати не тільки статичний стан людини, але й її 
поведінку, дії при реалізації ділової кар’єри; 

-  дав можливість прив’язати ділове просування (переміщення) людини з 
іншими соціальними процесами; 

-  дозволив розглядати ділову кар’єру на протязі всієї трудової діяльності 
індивіду; 

-  враховував вплив на ділову кар’єру навколишнього середовища і 
соціальної сфери; 

-  дозволив би пояснити суть «кар’єрної» поведінки індивіду, а також 
механізми вибору тієї чи іншої індивідуальної кар’єри. 

Проблема взаємовідносин «керівник-підлеглий» була і залишається самою 
складною для вирішення тому, що мова йде про взаємовідносини людей, 
груп, колективів.  
Л.М. Толстой писав, що мудрість – не в тому щоб знати як можна більше, а в 
тому, щоб знати, які знання є самими потрібними, які менш і які ще менш 21 
потрібні. Тобто мова йде про створення власної системи використання знань 
і про постійну діяльність щодо формування їхнього масиву, який можна буде 
реалізувати в управлінській діяльності. Таким чином, організовані знання 
керівника – це система інформації про те, як здійснювати управлінський 
процес у відповідності з об’єктивними законами самого управління. В основі 
менеджерської діяльності особливе місце належить самоосвіті, 
самонавчанню.  
Підвищуючи власну професійну управлінську підготовку, треба пам’ятати, 
що до інтелектуальних якостей відносять:  
-  логічне мислення – визначається вмінням систематизувати події в 
причинній послідовності;  
-     концептуальне мислення – здатність узагальнювати інформацію в більш 
змістовній формі;  
-    використання концепції при здійсненні аналізу – пояснення ситуації чи 
прийняття рішення за допомогою відомої теорії чи моделі; 
Щодня вирішуючи ті чи інші завдання, ми часом не замислюємося про те, що 
займаємося самоменеджментом. Тим не менш, щоб досягти дійсно значних 
результатів, важливо підходити до цього процесу свідомо і послідовно.  
Методи самоменеджменту можна розділити на кілька категорій: 

- Метод організаційного управління передбачає планування подальшої 
діяльності, виходячи з об'єктивного аналізу поточної ситуації. Йдеться 
як про внутрішні, так і зовнішні чинники. 

- Методика саморегуляції стресу полягає в тому, щоб навчитися чинити 
опір зовнішнім негативним впливам, зберігаючи при цьому 
психологічну рівновагу і працездатність. 

- Аутогенне тренування - це одна з головних процедур, на якій 
заснований самоменеджмент. Коротко її можна описати як 
самонавіювання і самоубеждение у власних силах і здібностях. 
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- Медитація досить часто використовується для того, щоб швидко 
відновити сили і емоційну рівновагу в перервах між напруженою 
роботою. 

Можна сказати, що самоменеджмент - це безперервна робота над собою. 
Мова йде не тільки про формування певних професійних навичок і умінні 
ефективно витрачати свій робочий час. Тут також мається на увазі робота над 
власною психікою. У результаті людина повинна стати впевненим у власних 
силах, а також навчитися зберігати самовладання в стресових ситуаціях. 
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УПРАВЛІННЯ СТРЕСОВИМИ СИТУАЦІЯМИ 

 
 На рівні з конфліктами, важливу роль в житті людей відіграють 
стреси. Донедавна вважали, що стрес – це поняття, яке стосується лише 
професій, які пов’язані з небезпекою чи надзвичайними ситуаціями. Сьогодні 
ж ми стикаємось з новим розумінням цього поняття, яке відноситься до будь-
якого підприємства та є предметом дослідження багатьох науковців. Поняття 
«стрес-менеджмент» з’явилося на Заході та розглядається як комплекс 
заходів із запобігання стресу та реабілітації людини після його появи. 
Звичайно, стрес-менеджмент не може вплинути на фізичні стрес-фактори, 
проте впливати на перебіг стресу він може і повинен, незалежно від його 
природи[1]. Тому важливим є пошук шляхів підвищення, зміцнення 
стресостійкості людини. 
 Стресостійкість менеджера – це його здатність свідомо протистояти 
тривалому стресу, оскільки ми знаємо, що постійне перебування у нервовому 
напруженні негативно впливає на роботу організму та й на безпосереднє 
виконання обов’язків працівниками. Разом з цим поняттям розглядають 
«синдром менеджера». До синдрому менеджера схильні люди будь-якого 
віку та будь-якої професії. Менеджер занадто сильно концентрується на своїх 
проблемах та невдачах, значну частину доби відводить на справи, веде 
сидячий спосіб життя (за комп’ютером, або, навпаки, у постійних переїздах) і 
постійно не висипається. «Синдром менеджера» дуже швидко 
відображається на роботі організму загалом. У людини порушуються 
процеси обміну речовин, слабшає імунна система [2]. 
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 Стрес (англ. stress – напруга) – це явище, викликане великими або 
малими обсягами робіт, необхідністю зживатися один з одним, конфліктом 
ролей, їх невизначеністю, сумом, безцільністю існування, відсутністю 
важливої справи, фізичними, психологічними та іншими причинами. 
Розрізняють такі види стресу, як ейфоричний та дистрес. Ейфоричний стрес, 
пов'язаний із закоханістю, одруженням, народженням дитини, вдалим 
проведенням відпустки, приємним знайомством, несподіваною винагородою 
тощо. Такий стрес приносить задоволення, радість, щастя, приємні емоції і 
підвищує захисні сили організму. Дистрес пов'язаний із хворобами, 
невдачами, конфліктами, неприємними життєвими ситуаціями та 
обставинами, розлученням, втратою коханої людини тощо. Такий стрес 
викликає переживання, страхи, неспокій, зумовлює виникнення депресії, 
хвороб, руйнує здоров’я [3]. 
Стрес можна розглядати з різних поглядів та класифікувати його за різними 
ознаками: 
1. За місцем виникнення: стрес на виробництві; стрес у системі управління; 
стрес позаорганізаційний. 
2. За характером емоцій : позитивний; негативний. 
3. За складом учасників: груповий; міжособистісний. 
4. За джерелом походження : особистий; робочий; суспільний. 
5. За характером впливу: матеріальний; духовний. 
Для того, щоб підприємство функціонувало ефективно, всіма видами стресів 
потрібно управляти, спрямовувати їх у корисне русло. Управління стресами – 
це процес цілеспрямованої дії на персонал організації, з метою адаптації 
особи до стресової ситуації, усунення джерел стресу і опанування методів їх 
нейтралізації усім персоналом. 
Щоб навчитись вміло управляти стресом, керівники можуть використати 
деякі з наведених способів: 
-розробити систему пріоритетів у роботі (важливою умовою успішного 
керівництва є правильне визначення терміновості та якості роботи, яку слід 
виконати); 
-навчитись говорити «ні», коли досягнута межа напруги, після якої 
неможливе додаткове навантаження; (не варто завантажувати себе великим 
обсягом роботи, якщо можна цього уникнути); 
-використовувати коучинг як новий метод управління персоналом. Дуже 
часто стреси на підприємстві виникають через впровадження організаційних 
змін. Коучинг є одним із засобів, який дає змогу роз’яснити сутність 
впроваджуваних змін, їх доцільність, не викликаючи стресу у працівника, а 
навпаки, заохочуючи його.  
 Відповіно класифікації видів стресу існує декілька шляхів 
управління стресом. 
 Щоб управляти стресом на виробництві, необхідно правильно 
організувати роботу, скласти план ходу операцій на виробництві, визначити 
необхідний обсяг роботи для кожного працівника. Щодо стресу у системі 
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управління, то тут слід звернути увагу на поведінку керівників, їх ставлення 
до підлеглих. Керівнику необхідно делегувати свої повноваження в такій 
мірі, щоб він сам міг виконати те, що повинен, і щоб обсяг повноважень, які 
він делегував іншим, також відповідав можливостям працівників. Керувати 
позаорганізаційним стресом менеджерам важче, оскільки неможливо 
проконтролювати його виникнення, але зі свого боку, керівники повинні 
створювати належні умови для підлеглих, щоб цей стрес не впливав на 
роботу, яку вони виконують. 
 Позитивний стрес може призвести до зниження продуктивності, 
оскільки під його впливом людина стає неуважною, оскільки думає про 
причини цього стресу. Щоб позитивний стрес дійсно добре позначився на 
роботі, необхідно, щоб джерелом його зародження також була робота.   
Негативний стрес пригнічує працівника, під його впливом він не здатний 
добре виконувати свої обов’язки. Тому в таких випадках слід добре обдумати 
свої дії керівнику. Можливо, краще на цей період обмежити коло обов’язків 
працівника, доручати йому менше роботи, тобто тільки ту, з якою він може 
впоратись. 
 Якщо на підприємстві виник груповий стрес, то до його вирішення 
також треба поставитись комплексно. Щоб вивести колектив зі стресу, 
менеджеру потрібно організувати спільний захід, який допоможе зблизитись 
колегам по роботі у неробочій обстановці. В неформальній ситуації краще 
вирішуються проблеми, які стосуються багатьох людей. У міжособистісному 
стресі стрес-фактором є конкретна особа. Якщо керівник зауважив, що 
спілкування двох працівників приводить одного з них у стресовий стан, то 
краще розділити їх роботу, перевести їх в різні групи, тобто звести до 
мінімуму їх спілкування. 
 Управління матеріальним стресом передбачає збільшення заробітної 
плати працівників, видавання премій за виконання чи перевиконання плану, 
за особливі заслуги. Для усунення духовного стресу менеджерам треба 
вивчати особливості характеру, рівень знань підлеглих, удосконалювати 
комунікації, використовувати коучинг.  
 Отже, навіть у добре керованій організації виникають ситуації, які 
негативно впливають на людей і викликають у них почуття стресу. 
Надмірний стрес може стати руйнівним для особи, а відповідно, для 
організації. Тому керівник повинен це розуміти і навчитися нейтралізувати 
стресові ситуації для забезпечення повної ефективності діяльності . 
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СУТНІСТЬ ПАРТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 
МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 
 «Кадри вирішують все» – такий вираз є досить популярним у тій чи 
інший сфері суспільного життя. Але, на жаль, більшість із нас сприймають 
його байдуже, не надаючи достатньої уваги та не переймаючись глибиною 
змісту. А дарма… Адже наявність висококваліфікованих фахівців на будь-
якому підприємстві є ключем до успіху в бізнес-середовищі. У сучасних 
умовах господарювання, персонал виступає тією конкурентною перевагою, 
ефективне використання якої допоможе підвищити розмір прибутку та імідж 
відповідного підприємства, установи чи організації. 
 Кожна людина є особистістю, яка керується не тільки прагненням до 
задоволення первинних потреб (фізіологічних чи безпеки). Вона також 
відчуває потребу брати участь у прийнятті управлінських рішень, 
повсякденнному житті підприємства, визначенні перспектив її розвитку. 
 Кардинальні зміни, що відбуваються в суспільно-політичному й 
економічному житті України, реформування всієї системи виробничих 
відносин вимагають створення принципово нової системи управління 
персоналом. Актуальними на сьогодні є розробка й впровадження систем 
стимулювання керівних кадрів як найбільш діючого каталізатору в 
підвищенні трудової активності, сприянні в досягненні особистих цілей і 
цілей підприємства [1, с. 91]. 
 Даній тематиці присвятили свої наукові праці такі вчені, як Самоукина 
Н., Якубенко В., Докучаєв О., Віханський О., Наумов А., та багато інших. 
Партисипативне управління - це один із сучасних методів менеджменту, що 
передбачає його демократизацію, участь найманих працівників в управлінні 
підприємством. Спочатку партисипативне управління пов’язувалося тільки із 
запровадженням нових методів мотивації праці. Проте нині його розглядають 
як ефективний засіб використання потенціалу людських ресурсів організації, 
його розвитку та управління ним [2, с. 50]. 
 Концепція партисипативного управління була розроблена в США. З неї 
випливає, що людина в організації є не тільки виконавець, але і проявляє 
інтерес до організації своєї діяльності, умов праці, ефективності своїх дій. Це 
говорить про те, що у працівника є інтерес до участі в різних процесах, які 
протікають на підприємстві та пов’язані з її діяльністю, але виходять за межі  
функцій, які вони виконують. 
 Під партисипативним стилем слід розуміти спосіб управління, що 
базується на довірі менеджера до підлеглих, тісній співпраці, особливо у 
прийнятті управлінських рішень, делегуванні персоналу певних повноважень 
і відповідальності. Вирішальними рисами такого управління слід назвати 
залучення членів команди – управлінців вищого і середнього рівня – до 
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процесу розробки і прийняття рішень. А також надання їм можливості діяти в 
межах своїх компетенцій на власний розсуд, розробляти механізми  реалізації 
нових ідей, делегувати повноваження, надання можливості членам колективу 
здійснювати планування та реалізацію організаційних змін. 
 Як показує практика високорозвинених країн, партисипативне 
управління є одним із найперспективніших стилей управління. Саме воно 
дозволяє повніше розкрити як трудовий так і творчий потенціал працівників, 
підвищити мотивацію,  поліпшити якість продукції та трудову дисципліну, 
збільшити продуктивність праці.  
 Спочатку таке управління пов'язували виключно із запровадженням 
нових методів мотивації праці, але на сьогоднішній день його розглядають як 
ефективний засіб використання потенціалу людських ресурсів. Тому 
концепцію партисипативного управління вже не можна пов’язувати лише з 
процесом мотивації, а слід розглядати як один із напрямів управління 
потенціалом підприємства. 
 Концепція партисипативного управління орієнтує на широке залучення 
усіх працівників організації до участі у прийнятті управлінських рішень. 
Вона ототожнює життєві цінності працівника із цінностями організації, 
узгоджує взаємні цілі, культивує відчуття причетності до загальної справи, 
об'єднує новаторський потенціал усіх працівників, надаючи можливість 
приймати рішення, пов'язані з їх функціональними обов'язками, і 
підтримуючи їх пропозиції щодо вдосконалення своєї роботи чи певних 
аспектів діяльності організації. Положення концепції партисипативного 
управління кореспондуються з іншими теоріями мотивації, котрі основну 
увагу приділяють тому, який вплив різні групи потреб справляють на 
поведінку людини. Участь працівників у прийнятті рішень, постановці 
завдань і в їх наступній реалізації сприяє задоволенню потреб досягнення. 
Завдяки широкій участі працівників у підготовці заходів з удосконалення 
діяльності організації задовольняються потреби самореалізації, 
самоствердження [3]. 
 Але в той же час, не слід в жодному разі вважати, що партисипативне 
управління применшує роль, права і відповідальність керівників. В основі їх 
відносин із найманими працівниками лежить делегування повноважень, 
використання дорадчих принципів. 
На практиці даний вид управління в Україні можна реалізовувати за такими 
напрямками:  
− працівникам надається право контролю за якістю продукції, 
встановлюється відповідальність за кінцевий результат; 
− працівники приєднуються до різноманітних творчих груп на різних 
рівнях управління; 
− працівники отримують право самостійних рішень у різних аспектах 
діяльності (вибір методів і засобів здійснення трудового процесу, режим 
роботи і відпочинку); 
− працівники залучаються до постановки цілей і визначення завдань, що 
потребують виконання. 
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 Ефективність партисипативного стилю управління залежить: від міри 
контролю керівника над ситуацією, в якій група реалізовує делеговані їм 
повноваження; від стану довіри і взаємодії керівника з підлеглими; від рівня 
його авторитету, здатності впливати на колектив і здійснювати над ним 
контроль; від швидкості та успішності виконання делегованих завдань. 
 Стиль управлінця, побудований на довірі і співучасті, приносить 
позитивний результат і для керівника, і для колективу та підприємства в 
цілому. Делегуючи повноваження і відповідальність, менеджер, перш за все, 
значно звільняє свій робочий час і тим самим одержує більше можливостей 
для вирішення стратегічних завдань організації, пошуку більш 
конструктивних сфер діяльності. Запроваджуючи елементи самоуправління, 
керівник може скорочувати ієрархічні структури, перевантажені зайвими 
кадрами, розвивати ініціативу найближчого оточення і формувати з них 
команду. Поступово з їхнього числа він може підготовити собі надійну 
заміну. Водночас наділені повноваженнями члени команди (менеджери 
підрозділів), самостійно вирішують цілий ряд важливих питань: розробляють 
показники бюджету, поетапні завдання перед своїми підлеглими, приймають 
і звільняють людей з роботи, оцінюють результати діяльності. Така практика 
успішно впроваджується на ПП «Брати Дубневичі» (м. Львів), ВАТ «НПК 
Галичина»       (м. Дрогобич). 
 Таким чином, партисипативне управління є одним із сучасних 
ефективних методів менеджменту, що передбачає демократизацію, участь 
найманих працівників в управлінні виробництвом, використання потенціалу 
людських ресурсів організації та розвитку підприємства. Використання ідей 
партисипативного управління дає менеджерам ключ до побудови ефективної 
системи мотивації працівників підприємства.  
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МЕРКАНТИЛІЗМ  ТА  СУЧАСНІСТЬ 
 
Першу спробу осмислити кaпітaлістичну ринкову економіку зробили 
меркaнтилісти. Поняття «меркaнтилізм» походить від лaтинського словa 
«mercari» – торгувaти. В aнглійській і фрaнцузькій мовaх «mercantile» 
ознaчaє «торговий», a ітaлійське «mercante» ознaчaє «торговець» aбо 
«купець». Проте, слід зaзнaчити, що меркaнтилістськa системa нaспрaвді є 
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знaчно склaднішою концепцією. Як відомо, витіснення нaтурaльного 
господaрствa товaрно-грошовими, a по суті – ринковими економічними 
відносинaми охоплює конкретний історичний відрізок чaсу. К. Мaркс нaзвaв 
його періодом «первісного нaгромaдження кaпітaлу». Знaчнa чaстинa 
економістів, у тому числі і К. Мaркс, пов´язують цей період з великими 
геогрaфічними відкриттями, які сприяли розвитку міжнaродної торгівлі. У 
цей період гроші стaли тією економічною силою, якa протистоялa силі 
феодaльного мaєтку. Більше того, сaм феодaльний мaєток, втягнутий у 
ринкові відносини, відчувaє ненaситну жaдобу до грошей. Силa не тільки 
окремих господaрських одиниць, a й цілих держaв починaє вимірювaтись 
безпосередньо їхніми грошовими ресурсaми. 
Дослідженням особливостей меркaнтилізму в Укрaїні  зaймaлись тaкі 
вітчизняні нaуковці як: Д. Богиня, В. Гaленко, М. Грaчовa, В. Гриньовa,             
Н. Зaзовськa, Н. Крaснокутськa, В. Лісовицький, В. Лук’янихін, В. Пaвловa,             
Г. Писaревськa,  Н. Сaломaтін, І. Сімоновa, М. Сорокінa. 
Меркaнтилізм (від лaт. merkari – торгувaти) – нaпрям економічної думки 
влaстивий перехідній добі первісного нaгромaдження кaпітaлу (ХV–ХVІІІ 
ст.). Предстaвники меркaнтилізму бaгaтство ототожнювaли з грошимa, a його 
джерелом ввaжaли зовнішню торгівлю тa видобуток блaгородних метaлів, 
обґрунтовуючи необхідність досягнення aктивного торговельного бaлaнсу  
шляхом держaвного регулювaння господaрського життя нaції. Погляди 
предстaвників цієї школи  відобрaжaли інтереси торгової буржуaзії в період 
первісного нaгромaдження кaпітaлу.  
Основними нaпрямaми політики меркaнтилізму були:  
- зaхист і зaохочення розвитку нaціонaльної мaнуфaктурної промисловості 
для збільшення експорту готової продукції, aктивний протекціонізм (з лaт. –
зaхист), змістом якого було перевищення експорту нaд імпортом;  
- сприяння імпорту дешевої сировини тa зaохочення експорту готової 
продукції, встaновлення високого ввізного митa нa промислові товaри;  
- підтримкa експaнсії нaціонaльного торговельного кaпітaлу, зокремa 
створення монопольних торговельних компaній; 
- розвиток мореплaвствa і флоту, зaхоплення колоній;  
- підвищення оподaткувaння для фінaнсувaння економічної політики [1,с. 
67]. 
Меркaнтилізм як економічнa політикa був хaрaктерним для більшості 
зaхідноєвропейських держaв. Спочaтку йому був притaмaнний монетaризм, 
зa яким головним бaгaтством ввaжaється золото й срібло. Тому головною 
метою політики проголошувaлося зaлучення до крaїни дорогоцінних метaлів. 
Нaприклaд, в Aнглії зa прийнятим Нaвігaційним aктом Кромвеля іноземним 
купцям зaборонялося вивозити зa кордон дохід від продaжу товaрів (дохід 
мaв бути витрaченим нa зaкупівлю aнглійських товaрів, які вже дозволялось 
вивозити). В Іспaнії вивіз з крaїни золотa і сріблa кaрaвся смертним вироком, 
a будь-яке судно, зaлишaючи порт крaїни з товaрaми, зобов'язувaлося 
повернути їх вaртість у формі грошей. Хaрaктерною стaлa появa нової посaди 
спеціaльного тaємного нaглядaчa зa діяльністю іноземних купців. Тaкa 
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монетaрнa політикa сприялa нaгромaдженню золотa й сріблa в нaціонaльних 
держaвaх.  
У XVII ст. держaви Європи перейшли до більш гнучкої і конструктивної 
політики – мaнуфaктурного меркaнтилізму, зa яким нaдійнішим зaсобом 
зaлучення грошей до держaви є розвиток виробництвa експортних товaрів тa 
зaбезпечення перевищення експорту нaд імпортом. Тому держaвнa влaдa 
сприяє розвитку промислової мaнуфaктури. Приклaдом є політикa міністрa 
фінaнсів фрaнцузького короля Людовікa XIV Жaнa Бaтистa Кольберa тa 
російського цaря Петрa І [3, с. 26].  
Двом етaпaм політики меркaнтилізму (монетaрному тa мaнуфaктурному) 
відповідaють етaпи розвитку його економічного вчення (рaнній тa пізній 
меркaнтилізм, відповідно).  
Рaнньому меркaнтилізму, який тaкож нaзивaють монетaрною системою, 
притaмaннa концепція aктивного грошового бaлaнсу, згідно з якою гроші - це 
єдине бaгaтство, яке потрібно більше зaлучaти з-зa кордону тa менше 
витрaчaти. З цією метою пропонувaлося використaння суто aдміністрaтивних 
методів. Нaйбільш відомими прихильникaми монетaрної системи є aнглієць 
В. Стaффорд тa ітaлієць Б. Дaвaнзaтті.  
Пізній меркaнтилізм проголосив концепцію aктивного торговельного 
бaлaнсу, зa яким джерелом збaгaчення нaції є не примітивне нaгромaдження 
скaрбів, a розвиток зовнішньої торгівлі продукцією нaціонaльних 
мaнуфaктур. Зaзнaченa концепція булa зaпропоновaнa aнглійським купцем, 
одним із директорів Ост-Індської компaнії, нaщaдком стaровинної 
торговельної сім'ї Томaсом Меном. Окрім нього знaчний вклaд у розвиток 
ідей меркaнтилізму внесли Дж. Локк, A. Монкретьєн, І. Посошков, Ф. 
Прокопович. 
Погляди пізніх меркaнтилістів зaпочaткувaли перехід до кількісної теорії 
грошей тa системи монометaлізму. Вони розглядaли гроші не лише як зaсіб 
нaгромaдження, aле і як зaсіб обігу; визнaвaли зaлежність рівня цін від 
співвідношення кількості нaявних коштів тa обсягів товaрного обороту. 
Причиною інфляції ввaжaли aбо збільшення першого фaкторa, aбо 
зменшення другого [2, с. 87].  
 Істинний меркaнтиліст Т. Мен бaчив бaгaтство перевaжно в його грошовому 
вирaзі – у золоті і сріблі. Нa його поглядaх познaчилaсь нaлежність до 
бaгaтого купецтвa. Як окремий торговець пускaє в обіг гроші, щоб вилучити 
їх з прибутком, тaк крaїнa мaє збaгaчувaтися шляхом торгівлі, зaбезпечуючи 
перевищення вивезення товaрів нaд їх ввезенням. Розвиток виробництвa він 
розглядaв як зaсіб розширення торгівлі. Т. Мен, хоч і визнaвaв, що приплив 
дорогоцінних метaлів підвищить внутрішні ціни, все ж нaполягaв сaме нa 
цьому положенні. Він був переконaний, що товaр потрібно «продaвaти 
якомогa дешевше, aби лише не втрaтити збуту...». Що ж до збільшення 
ввезення у крaїну товaрів зa готівку, то вигоду Т. Мен вбaчaв у тому, що 
досягнуте збільшення товaрів врештірешт після вивезення цих товaрів знову 
зa кордон перетвориться у ввезення знaчно більшої кількості грошей. Т. Мен, 
як і інші меркaнтилісти, був дaлекий від нaмaгaння створити певну 
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«систему» економічних поглядів. Однaк економічні думки мaють свою 
логіку, і Т. Мен, відобрaжaючи реaльність, змушений був оперувaти тaкими 
теоретичними термінaми, як товaр, гроші, прибуток, кaпітaл тощо. І 
нaмaгaвся при цьому встaновити причинний зв´язок між ними. 
 Підсумовуючи все вище сказане можна зробити висновок: бaгaтством крaїни 
меркaнтилісти вбaчaли у золоті і сріблі, a його джерелом ввaжaли зовнішню 
торгівлю, якa через нееквівaлентний обмін зaбезпечувaлa aктивний 
торговельний бaлaнс. Сaме тому об´єктом дослідження у меркaнтилістів булa 
виключно сферa обігу. В умовaх середньовіччя і цехової системи основою 
соціaльно-економічного і aдміністрaтивно-політичного порядку суспільствa 
були прaця і земля; держaвне втручaння здійснювaлося як «трaдиція і 
звичaй». В умовaх же меркaнтилізму нові держaвні функціонери нaдaвaли 
перевaгу укaзaм і стaттям. У сучасних умовах ідеологія меркантилізму 
частково відтворюється в агресивній збутовій політиці провідних ринкових 
країн із висококонкурентними виробничими потенціалами. Її інструментами, 
крім природних маркетингових стратегій на мікроекономічному рівні, є 
політика лібералізації міжнародної торгівлі, фінансових ринків. Для України 
це означає жорсткий тиск на вітчизняних експортерів, на уряд з метою 
обмеження вивезення товарів до певних країн або їх угруповань. 
Найпоширеніший засіб протидії вітчизняному експорту сьогодні — це 
антидемпінгові розслідування та санкції. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ У МАЛОМУ 
БІЗНЕСІ 

 
 Формування господарського рішення - складова частина господарської 
діяльності та обов’язковий елемент реалізації управлінського впливу на 
процеси руху ресурсів суб’єкта господарювання. Особливу роль має 
обґрунтування господарських рішень у малому бізнесі, де від якості рішення 
залежить виживання малого підприємства. 
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 Рішення - це результат творчого цілеспрямованого аналізу проблемної 
ситуації, вибору шляхів, методів і засобів її вирішення у відповідності з 
ціллю системи менеджменту [1, с.180]. 
 Господарське рішення (ГР) - це результат аналізу, прогнозування, 
оптимізації економічного обґрунтування та вибору альтернативи із 
сукупності варіантів досягнення конкретної мети підприємства. Сутність 
господарських рішень проявляється в різних аспектах, які засвідчують вплив 
цих рішень на економічні, організаційні, правові та технологічні інтереси 
підприємства [1, с.183]. 
 Згідно з економічною сутністюна розробку та реалізацію будь-якого 
рішення необхідні фінансові, матеріальні й інші витрати. Тому кожне 
рішення має реальну вартість, а його реалізація повинна приносити 
підприємству прямий чи опосередкований прибуток. Помилкове або 
неправильно сприйняте підлеглими рішення може завдати компанії збитків 
чи навіть призвести до банкрутства. 
 Господарські рішення включають: виробничі, фінансові, кадрові, 
маркетингові та управлінські рішення, результати впровадження яких 
визначають ефективність подальшої господарської діяльності підприємства 
 Дослідженням та обґрунтуванням господарських рішень на 
підприємстві займались як вітчизняні, так і зарубіжні вчені серед яких: В. 
Василенко, Ю. Герасименко, Д. Дерлоу, Л. Донець, О. Дуброва, В. Кігель, С. 
Клименко, С. Козловський, Б. Савченко, Н. Мильнер, Л. Матвійчук, Ю. 
Петруня, М. Пивоваров, Д. Пиріг , І. Хома, А. Шаповалов та інші. 
 Процес управління господарською діяльністю малого підприємства 
можна представити у вигляді ланцюжка основних функцій: планування, 
облік, контроль, аналіз, регулювання. Прийняття господарських рішень 
відбувається лише в процесі планування та регулювання, що пов’язані між 
собою двостороннім зв’язком. Функції обліку, контролю та аналізу мають 
призначенням підготовку інформації для прийняття рішення. 
 Прийняття господарських рішень охоплює створення вибору для зміни 
певного існуючого стану, вибір однієї альтернативи з кількох можливих, 
мобілізацію організаційних та індивідуальних ресурсів на виконання рішення 
і діяльність, спрямовану на досягнення бажаного результату [2,с.30]. 
 Мале підприємництво, як і будь-який інший вид діяльності потребує 
високого рівня професіоналізму. Для підприємців, які хочуть займатися 
прибутковою діяльністю мають отримувати повну і вчасну інформацію, що 
стосується як попиту та пропозиції на продукцію їх виробництва. В 
основному це пов’язано з мінімізацією можливих ризиків на підприємстві. 
Система прийняття господарських рішень на малому підприємстві має 
забезпечувати його гнучку адаптацію до змін зовнішнього середовища.  
 Діяльність підприємства характеризується тісними зв’язками з 
партнерами по бізнесу, що дозволяє певною мірою спрогнозувати їхню 
поведінку. При цьому важливого значення набуває оцінка загроз, пов’язаних 
з діловим середовищем та інфраструктурою бізнесу. Зміна умов співпраці, 
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порушення термінів або невиконання зобов’язань створюють ризикову 
ситуацію. 
 Процес обґрунтування господарського рішення включає декілька 
етапів. Важливими елементами на етапі діагностики є оцінювання меж, 
масштабів та рівня поширення проблеми. На етапі обґрунтування - 
оцінювання різних варіантів вирішення проблеми, на етапі прийняття 
рішення - оцінювання очікуваних наслідків від його реалізації [3, с.127]. 
 Необхідною умовою прийняття оптимального рішення є наявність 
критеріїв оцінки альтернативних варіантів та розташування їх у 
послідовності переваги . Стосовно таких критеріїв наразі немає одночасного 
загально прийнятого підходу, тому вибір критеріїв оцінки варіантів рішень 
залежить від специфіки конкретного малого підприємства. 
 Для прийняття обґрунтованого господарського рішення в малому 
бізнесі підприємцю потрібно враховувати багато чинників, які складним 
чином взаємодіють між собою. Тому необхідно застосовувати системи 
підтримки прийняття рішень (СППР), які використовують дані і моделі, 
призначені для допомоги людині під час прийняття рішень. Відтак 
підприємці суттєво зменшать час та ризикованість прийняття управлінських 
рішень. Саме тому питання побудови зручних та ефективних СППР цікавлять 
нині як науковців, так і представників малого бізнесу [4, с.138]. 
 СППР передбачає наявність підсистем керування базою даних, 
керування моделлю й інтерфейсом користувача. Основним елементом СППР 
є база даних, забезпечена джерелами, каналами й засобами актуалізації 
інформації. Доведення інформації до користувача здійснюється за 
допомогою інтерфейсу. Ефективність рішень забезпечує відповідна 
економіко-математична модель оцінки бізнес-середовища. 
 Оскільки історично виник ряд різних напрямків діяльності стосовно 
прийняття рішень, то розрізняють декілька видів СППР, що відображають 
основні аспекти процесу прийняття рішень: аналіз рішень (DecisionAnalysis); 
обчислення (визначення) рішень (DecisionCalculus); дослідження рішень 
(DecisionResearch) та процес впровадження (ImplementationProcess)[4,с.141]. 
 Обґрунтування господарських рішень у малому бізнесі є функцією, що 
визначає не тільки економічну ефективність, а й саме виживання 
підприємства. Господарські рішення приймаються на стратегічному, 
тактичному та оперативному рівнях управління під час планування та 
регулювання діяльності підприємства. Необхідною умовою правильного 
обґрунтування рішення є застосування комплексного аналізу альтернатив.  
 Специфіка малого бізнесу обумовлює обмеженість ресурсів 
управління, тому важливим фактором ефективної організації обґрунтування 
господарських рішень стає використання СППР, що мають необхідну базу 
даних, інтерфейс та алгоритмічне забезпечення [5,с.43]. 
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Однією із найактуальніших проблем сучасного розвитку економіки України є 
досягнення високого рівня конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств, забезпечення їх ефективного функціонування на довгострокову 
перспективу, що будується на принципах сталого розвитку. Основний 
напрямок розвитку підприємств на довгострокову конкурентоспроможність 
передбачає широкий спектр стратегічних засобів, адже вимагає визначення 
ключових факторів успіху і розробку відповідних способів їх реалізації, 
тобто формування конкурентних переваг, що і забезпечує ефективна система 
стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства. В 
сучасних умовах більшість підприємств, що працюють в нестабільному 
економічному середовищі мають величезні труднощі, багато з них є 
збитковими. Тому для того, щоб стати конкурентоспроможними та 
підвищити свою ефективність компанії впроваджують відповідні стратегії.  
Ось чому дана тема є актуальною, і проблеми формування системи 
стратегічного управління були відображені в наукових працях таких 
вітчизняних і зарубіжних вчених як Акмаєв А.І., Коваленко Н.В., Войчак 
А.В., Гудзинський А.Д., Судомир С.М., Гуренко Т.А., Іванов Ю.Б., Кирчата 
І.М. Вагомий внесок в розвиток стратегічного управління зробили вчені: 
Ансоф І., Віханський О.С., Томпсон А.А., Мартиненко Н.Н., Шершнева С.Е.  
Конкурентоспроможність підприємства - це комплексне багатофакторне 
поняття, що погано піддається економічній інтерпретації. Бажання фахівців 
з’ясувати економічну сутність конкурентоспроможності підприємства 
обумовило існування значної кількості різноманітних значень, а стрімкі 
зміни ринкового середовища спонукали до спроб їх обліку у визначенні 
конкурентоспроможності підприємства [2, с. 343]. 
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Систему стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства 
необхідно розглядати як гнучку адаптивну систему стратегічного управління, 
адекватно сформовану потенціалу та теперішньому, і очікуваному стану 
внутрішнього середовища. Вона повинна бути направлена на забезпечення 
необхідного і достатнього рівня конкурентоспроможності підприємства в 
умовах динамічного конкурентного середовища через формування, розвиток 
і реалізацію переваг фірми на основі сталого економічного розвитку. На 
нашу думку, кожне підприємство повинно орієнтуватись на визначену 
модель системи стратегічного управління конкурентоспроможністю, яка 
повинна відображати процес виявлення і використання існуючих 
конкурентних переваг, що складають основу для формування 
конкурентоздатного підприємства. В якості джерел конкурентоспроможності 
підприємства виділяють операційну ефективність та стратегічне 
позиціонування [1, с. 345]. Операційна ефективність означає виконання 
подібних видів діяльності краще, ніж це роблять конкуренти. Вона включає в 
себе оцінку ефективності виконання тих чи інших видів діяльності, а також 
ряд інших заходів, що дозволяють підприємству інтенсифікувати 
використання наявних факторів виробництва, наприклад, за рахунок 
зниження браку продукції або швидшому виготовленню нових продуктів. 
Стратегічне позиціонування в свою чергу означає здійснення відмінних від 
конкурентів видів діяльності або виконання схожої діяльності, лише іншими 
шляхами. Сутність стратегічного позиціонування можна сформувати як 
здійснення видів діяльності, що забезпечують унікальну природу створеної 
споживчої вартості. Стратегічне позиціонування полягає в створенні 
унікальної і вигідної позиції, яка заснована на здійсненні діяльності, 
відмінної від конкурентів. Таким чином, операційна ефективність забезпечує 
отримання прибутку в процесі реалізації додаткової вартості, а стратегічне 
позиціонування - саму можливість цього процесу. 
В загальному вигляді проблема стратегічного управління полягає в орієнтації 
ресурсів і можливостей підприємства на зовнішнє середовище таким чином, 
щоб створити необхідний потенціал успіху. Тому, система стратегічного 
управління конкурентоспроможністю підприємства повинна поєднувати 
сучасні наукові теорії менеджменту, базуватись комплексному, системному, 
процесному, ситуаційному і цільовому підходах до діяльності підприємства 
як відкритої соціально-економічної системи, а також враховувати принципи 
сталого економічного розвитку. Стратегічне управління в свою чергу 
передбачає встановлення цілей і задач організації, направляє її діяльність на 
споживачів, гнучко реагує і здійснює сучасні зміни у роботі підприємств, які 
дозволяють досягати конкурентних переваг, та дають можливість розвитку в 
довгостроковій перспективі.  
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 ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА 
ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

 
 Сучасний нестабільний стан економіки України змушує підприємства 
підвищувати ефективність виробництва, конкурентоспроможність продукції і 
послуг шляхом впровадження досягнень науково-технічного прогресу, 
ефективних форм ведення домогосподарства та управління виробництвом. 
Найбільш ефективним інструментом підвищення технологічного рівня 
підприємств в кризових умовах виступає інноваційна діяльність. Тому все 
більш актуальними стають питання з приводу підвищення якості управління 
інноваційною діяльністю та спрощення процесу впровадження інноваційних 
рішень.  
 Найвагоміший внесок в розвиток теорії інновацій належить, на думку 
спеціалістів, австрійському економісту Й. Шумпетеру. Він вважав, що 
основою економічного росту є інновації. Але, виходячи з теорії економічних 
циклів, за економічним підйомом завжди слідує сповільнення економічного 
росту, і як наслідок – криза. Ми погоджуємось з тим, що саме інновації є 
одним із способів її подолання. Фундаментальні теоретичні аспекти в питанні 
підвищення ефективності інноваційної діяльності і антикризового управління 
знайшли своє відображення в працях Балабанова І.Т., Гриньова В.Ф., 
Трифилової А.А., Короткова Е.М. Не дивлячись на це, у вітчизняній 
економічній літературі питання ролі та значення інновацій не знайшло 
достатнього відображення, а зарубіжний досвід вимагає значної адаптації до 
сучасних умов.  
 В умовах загального прискорення науково-технологічного прогресу, 
глобалізації та інтернаціоналізації ринку, посилення конкуренції, що 
супроводжується скороченням строку дії конкурентних переваг і 
необхідністю поділення ринку на сектора, сегменти і ніші, інноваційність 
стає ключовим фактором успіху, якщо не єдиним засобом виживання. А 
стратегічне управління інноваціями – найважливішою задачею антикризової 
політики підприємства, виконання якої багато в чому залежить від якості 
прийняття інноваційних рішень, які зможуть організаційно і економічно 
забезпечити досягнення поставленої цілі та створити конкурентоздатний 
продукт. Тому такі рішення слід приймати, виходячи з особливостей 
інноваційного процесу, галузі, враховувати ступінь новизни впроваджень, їх 
потенціал та ресурсні можливості підприємства.  
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 Як відомо, будь – яка соціально-економічна система розвивається 
циклічно, в зв’язку з чим при прийнятті управлінських інноваційний рішень 
завжди присутній ризик, і беззаперечно існує небезпека кризи. Враховуючи 
це, управління соціально-економічною системою повинно постійно бути 
антикризовим.   В сучасній економічній літературі під антикризовим управлі-
нням розуміють передбачення небезпеки кризи, аналіз її передумов, та 
заходів зниження негативних наслідків і використання факторів кризи для 
подальшого розвитку [2, с.135].  
 Криза в економіці країни супроводжується інноваційною кризою, яка 
виявляється в зниженні керованості процесами створення і впровадження 
новацій через відсутність джерел фінансування. Ось чому ефективне 
управління інноваційним процесом потребує спеціальних організаційно-
економічних механізмів. Це зв’язано з умовами невизначеності, які 
характерні для інноваційної діяльності. Завжди присутня небезпека того, що 
вартість інноваційних рішень може виявитись занадто високою, або ж нова 
продукція не виправдає очікувань. Як наслідок – комерційний провал на 
ринку. Ймовірність неефективності інвестицій залежить від ймовірності 
комерційного успіху. Ця проблема може бути вирішена шляхом формування 
спеціальної структури, яка буде підтримувати інноваційний процес. 
Створення таких структур є однією з головних задач економічної політики як 
розвинених країн, так і країн, що розвиваються. Навіть в розвинених 
економічних країнах вони створюються в період економічного спаду, 
структурної перебудови, що супроводжується скороченням робочих місць, 
зменшенням об’ємів бюджетного фінансування на науковий розвиток, а 
також в умовах значного накопичення науково-технічного потенціалу при 
відсутності механізмів доведення існуючих ідей до конкретного споживача і 
досягнення комерційного успіху. В літературі виділяють два основних типи 
таких структур: адаптивну, яка передбачає використання нововведень як 
реакцію на зміну ринкових умов для збереження своїх позицій на ринку в 
цілях виживання та конкурентну, яка використовує нововведення в якості 
відправного пункту для досягнення конкурентних переваг [1, с.125]. В 
процесі їх впровадження формується місія та ціль управління, визначаються 
шляхи, засоби і методи управління у мовах кризової ситуації. Основою 
формування  є інновації, що отримуються шляхом інвестиційної діяльності, 
яка базується на розвитку національної інноваційної системи. Адже, 
інноваційна економіка – це економіка, яка заснована на знаннях, інноваціях, 
адекватному сприйнятті нових ідей, систем та технологій, на готовності до їх 
практичного застосування в різноманітних сферах людської діяльності.  
 Таким чином, інновації в антикризовому управлінні є основним 
інструментом та засобом впливу на діяльність підприємства. Вони можуть 
мати абсолютно різні напрямки, але основна ціль одна – економічний 
розвиток. Прораховане застосування інновацій спроможне передбачити 
кризові явища, а також слугувати невід’ємною частиною при виході 
підприємства з кризи.  
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 ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ТА ЙОГО РОЛЬ У 
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В сучасних умовах прискореного розвитку інформаційного суспільства і 
економіки в цілому, керувати бізнес-процесами стає все важче, особливо з 
точки зору проміжку часу: зменшується період прийняття управлінських 
рішень. Наслідком є необхідність досконало орудувати систематизованими 
даними, щоб прийняти оптимальне рішення. Одним із шляхів вирішення 
такого питання є впровадження і практичне застосування контролінгу – 
системи управління підприємством, яка координує систему менеджменту і 
контролю ефективності бізнес-процесів на підприємстві. Система 
контролінгу об’єднує облік, планування, маркетинг в єдину самокеруючу 
систему, в якій чітко визначаються цілі підприємства, принципи управління 
та способи їх реалізації. В цьому взаємозв’язку особливе значення відіграє 
управління інноваціями, постійний моніторинг якості економічного і 
соціального розвитку на макро- та мікрорівнях, що направлені на підвищення 
результативності та ефективності від прийнятих управлінських рішень. 
Практичне застосування контролінгу свідчить про те, що без його 
інструментів в сучасних умовах розвитку економіки неможливо витримати 
конкуренцію з тими компаніями, які успішно його застосовують.  
Ефективне впровадження системи контролінгу на підприємство є одним з 
найбільш значимих факторів конкурентоспроможності сучасних 
підприємств. Дослідженням даної теми займались та продовжують її 
аналізувати багато наукових діячів. Контролінг – нове явище в теорії і 
практиці сучасного управління, що виникло на перетині економічного 
аналізу, планування, управлінського обліку і менеджменту. Необхідність 
системної інтеграції аспектів управління бізнес-процесами стала однією з 
визначальних причин виникнення і запровадження системи контролінгу на 
підприємствах. Контролінг виступає інструментарієм забезпечення 
методичної бази для підтримки основних функцій управління, до складу яких 
входять планування, контроль, облік та аналіз, а також для оцінки ситуації 
для прийняття обґрунтованих управлінських рішень [2, с. 174-179]. 



397 

 

Ціль контролінгу походить від цілей самого підприємства, тобто є 
реалізацією тактичних і стратегічних цілей підприємства. Для цього 
контролінг забезпечує виконання таких функцій як координація 
управлінської діяльності по досягненню цілей підприємства, інформаційна і 
консультаційна підтримка прийняття управлінських рішень, створення і 
забезпечення функціонування спільної інформаційної системи управління 
підприємством, забезпечення раціональності управлінського процесу. 
Головне, на що звертають увагу безліч практиків – це те, що впровадження 
контролінгу підвищує ефективність реалізації всіх функцій менеджменту і 
сприяє підвищенню конкурентоспроможності. Найважливішою задачею 
контролінгу є забезпечення покращення взаємозв’язків і залежностей 
інформаційних потоків між всіма основними функціями керування, що дасть 
можливість одержання корисної інформації, необхідної для прийняття 
управлінських рішень. Так, саме система контролінгу в інформаційному 
плані допомагає при розробці основних та ключових планових завдань, 
координує окремі плани та узгоджує їх в часі та складі, перевіряє 
представлені плани з точки зору можливості їх реалізації і на цій основі 
формуються короткострокові плани на підприємстві [1, с. 167]. 
Особливо важлива роль контролінгу в сучасних умовах розвитку економіки. 
Адже для забезпечення життєдіяльності підприємств необхідною умовою є 
здатність нововведень. Тому зараз акцент у керуванні переміщається з 
контролю на аналіз, оцінку діяльності, розробку стратегії розвитку, 
моделювання господарської діяльності, маркетинг, для забезпечення чого 
окремою задачею контролінгу є правильна організація руху інформаційних 
потоків на підприємстві з метою їхньої оптимізації, тобто одержання 
корисної інформації, що може посприяти в прийнятті управлінських рішень. 
Ми вважаємо, що впровадження контролінгу на підприємстві надасть 
можливість затверджувати оперативні управлінські рішення, скорочувати час 
для прийняття управлінських рішень, швидко реагувати на проблеми, що в 
майбутньому дасть змогу передбачити простої управлінського персоналу та 
прискорить обертання поточних оборотних активів. Саме контролінг 
найбільш повно забезпечує керівництво підприємства необхідною 
інформацією, і дає змогу інтегрувати практично всі функції управління для 
забезпечення поставлених цілей. Контролінг як система управління 
економічними процесами, містить такі складові[3, c.153]: 
1. Фіксація фактичного стану справ. Допоміжним чинником тут може стати 
додатковий ретроспективний огляд останніх трьох років роботи 
підприємства; 
2. Визначення завдань підприємства. Мета повинна бути реальною і 
враховувати тенденції останніх періодів, тобто очікуваний розвиток має 
відповідати реаліям розвитку в минулому; 
3. Постійне отримання та оброблення інформації з метою створення 
потрібних умов для ухвалення рішень. Розбіжність з метою – це розрив між 
метою і фактичним перебігом справ, які варто виправляти, застосовуючи 
різні способи. Це може відбуватися на фазі пошуку та стимулювання; 
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4. Підготовка різноманітних допоміжних засобів, потрібних для управління 
підприємством. На цьому етапі пошуку дуже важливо розглянути всі 
можливості реального досягнення мети, тобто визначити рівні досягнення у 
плануванні; 
5. Деталізоване планування. Після огляду можливих тенденцій і заходів, які 
було знайдено на фазі пошуку і стимулювання, фаза планування передбачає 
визначення кількісних характеристик мети. Планування повинно бути 
реалістичним, що є передумовою досягнення заданої мети; 
6. Контроль діяльності через постійне спостереження за досягненням цілей 
підприємства і виконанням його планів, аналіз результатів діяльності 
(зіставлення фактичних показників з очікуваними, з’ясування причин 
відхилення і розбіжності даних). Супутня багаторазова перевірка дає 
можливість якомога раніше визначати відхилення. Виявлені відхилення між 
плановими та фактичними результатами дають право на вирішальний момент 
контролінгу – аналіз відхилень. 
Отже, поєднуючи в собі функцій обліку, контролю, аналізу і планування, 
контролінг займає особливе місце в інформаційній та аналітичній системі 
управління підприємством. Він синтезує, пов’язує в єдине ціле всі 
вищевказані функції, інтегрує і координує їх, не підмінюючи собою ні одну із 
функцій управління, переводить управління підприємством на якісно новий 
рівень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК 

 
В умовах відкритої економіки практично кожне підприємство, яке успішно 
розвивається на внутрішньому ринку задумується про вихід на іноземний 
ринок. Сучасні тенденції в формуванні структури міжнародних відносин в 
рамках світового ринку свідчать про об’єктивну необхідність розробки 
підприємствами тактичного та стратегічного плану дій, які формуються з 
врахуванням смаків та вимог споживачів, показників якості продукції та 
потенційно можливої частки ринку. Тому в процесі зовнішньоекономічної 
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діяльності при аналізі проблеми інтеграції у світове господарство особливу 
увагу необхідно приділяти самому процесу виходу на зовнішній ринок. 
Актуальність даної теми пояснюється тим, що у сучасних умовах глобалізації 
економіки конкуренція стає ще жорсткішою. Проте вже існує багато методів 
подолання перепон при виході підприємства на зовнішній ринок. Вони 
наведені у працях зарубіжних авторів як Котлер Ф., Амстронг Г. Також 
аналізом проникнення організації на зовнішні ринок займались такі 
вітчизняні вчені: Тарасевич В.М., Ноздрьова Р.Б., Гаркавенко С.С., 
Кириченко О.А. Зокрема, мотивами виходу на зовнішній ринок та аналізом 
стратегії виходу організації на зовнішні ринки займались такі вітчизняні 
вчені як Акуліч І.Л., Гаркавенко С.С., Кириченко О.А.  
В ринковій економіці зрозуміло те, що підвищення конкурентоспроможності 
підприємства, зокрема і національної економіки в цілому є необхідною 
умовою для інтеграції країни в світову економіку. Вихід підприємства на 
зовнішній ринок – складний та тривалий процес. Адже шляхи не можуть 
бути однакові навіть для двох дуже схожих між собою підприємств, які 
існують на одному ринку та ставлять перед собою подібні цілі. Тому в 
залежності від впливу зовнішнього середовища, внутрішніх факторів, 
стратегічних задач, індивідуальних особливостей підприємства концепція 
виходу на зовнішній ринок може включати в себе безліч різноманітних 
інструментів: організаційно-управлінських, технологічних, маркетингових, 
фінансових, інвестиційних.  
Сучасні тенденції в формуванні структури міжнародних відносин в рамках 
світового ринку свідчать про об’єктивну необхідність розробки 
підприємствами тактичного і стратегічного плану дій, який сформований з 
врахуванням смаків і вимог споживачів, показників якості продукції та 
потенційно можливої частки на ринку. Ситуація, яка склалась на внутрішніх 
та зовнішніх ринках змушує виробників поступатись вимогам споживачів і 
посередників у збуті своєї продукції за допомогою розробки маркетингової 
стратегії. Тому що від вибору стратегії залежить подальше планування та 
організація інших видів діяльності, а також – успішність підприємства.  
Маркетингова служба ставить перед собою досягнення цілей виробництва та 
збуту продукції, що на практиці може сприяти збільшенню продажу в 
освоєному сегменті ринку, і розширенню об’ємів збуту за рахунок 
захоплення нових ринків [3, с. 198].  
Реалізація стратегій проникнення в міжнародний бізнес ускладнюється 
об’єктивними несприятливими умовами виходу на зовнішні ринки і 
завоювання там певної ринкової частки. Досвід підприємств свідчить про те, 
що не дивлячись на здійснення великомасштабних експортних поставок, 
українські виробники не мають системного підходу до організації 
зовнішньоекономічної діяльності, а угоди в рамках міжнародного бізнесу 
несуть епізодичний характер. Варто усвідомити той факт, що недостатня 
увага до питань побудови стратегії проникнення в міжнародний бізнес 
відображається на втраті можливостей росту підприємства в міжнародних 
торгівельних відносинах [2, с. 108]. Варто зазначити, що важливою 
обставиною виходу компаній у міжнародний економічний простір є 
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поєднання активного механізму інтернаціоналізації, тобто компанія сама 
ініціює вихід на закордонний ринок, і пасивного - компанія змушена 
наслідувати активну поведінку свого бізнес-партнера, що по-різному 
стимулюють застосування маркетингової діяльності. Для успішного 
обслуговування багатопланових завдань інтернаціоналізації господарської 
діяльності компанії поетапно приймають рішення про вихід на іноземні 
ринки. Основними етапами прийняття рішень щодо виходу фірми на 
міжнародний ринок є: 
− аналіз діяльності підприємства на внутрішньому ринку; 
− аналіз стану зовнішнього ринку; 
− аналіз конкуренції на зовнішньому ринку; 
− аналіз маркетингових можливостей та загроз; 
− вибір перспективних зовнішніх ринків; 
− розроблення стратегії і тактики поведінки на міжнародному ринку; 
− вибір способів виходу фірм на зовнішні ринки; 
− оцінювання результатів і коректування програм у сфері міжнародного 
маркетингу [1, с. 350]. 

Одним із найважливіших етапів є визначення стратегії проникнення в 
міжнародний бізнес. Основними з яких є: стратегія експорту, стратегія 
спільного підприємництва та стратегія прямого інвестування. Необхідно 
чітко розрізняти кожний з видів стратегій і розуміти, при яких умовах краще 
використовувати конкретну стратегію. Стратегія експорту – це найпростіша 
стратегія інтернаціоналізації, що включає стратегію прямого та непрямого 
експорту. Прямий експорт передбачає продаж товарів на зовнішньому ринку 
самостійно, в той час, як непрямий експорт – це продаж товарів на 
зовнішньому ринку за допомогою незалежних маркетингових посередників. 
Спільне підприємництво – стратегія виходу підприємства на зовнішній 
ринок, яка ґрунтується на поєднанні його зусиль із ресурсами комерційних 
підприємств країни-партнера з метою створення виробничих і маркетингових 
потужностей. Істотною особливістю та відмінністю є формування 
партнерства за кордоном та створення потужностей. Щодо стратегії прямого 
інвестування, то вона передбачає вкладання капіталу в створення за 
кордоном власних складських або виробничих підрозділів, забезпечуючи 
найбільш повне залучення підприємства до ЗЕД [4, с. 248]. Для вибору 
стратегії необхідно враховувати стратегічну мету підприємства, адже 
розробка методів та шляхів виходу підприємством на міжнародні ринки, 
своєчасне виявлення і визнання помилок завдяки стратегічному плануванню 
допоможе обійти бар’єри, помилки, а також розробити коригувальні рішення, 
а це в свою чергу допоможе підприємстві чи компанії вирішити маркетингові 
і тактичні завдання на закордонному ринку. 
Отже, перед національними підприємствами виникають як додаткові 
можливості, так і додаткові перешкоди на шляху доступу до нових ринків в 
силу того, що в умовах відкритої економіки існуючі правила поведінки 
мають бути змінені та підлаштовані під наявність іноземних конкурентів та 
умови функціонування іноземних ринків. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

 
 Сьогодні Великобританія є привабливим місцем для створення та 
управління власного бізнесу серед числа Європейських країн. Її  
популярність обумовлена багатьма факторами, але головним чинником 
вважається можливість реалізувати свої управлінські цілі та наміри не лише 
місцевим громадянам, але й іноземцям. Держава, що складається з чотирьох 
історичних земель: Англії, Уельсу, Шотландії і Північної Ірландії, має 
офіційний характер в управлінській сфері. Таким чином, майбутні 
підприємці повинні звернути увагу на культуру, закони і спосіб життя 
кожного регіону, перш ніж почати свій бізнес в цій країні. Якщо спробувати 
описати середнього британського керівника,то він, ймовірно, – ерудований 
професіонал з хорошими манерами, спостережливий до колективу, завжди 
намагається приховати непрофесіоналізм на обсязі непотрібної для роботи 
інформації. [1]. Основною проблемою ведення бізнесу у Великобританії є 
питання його управління. Тут існує три типи керівництва:     
 1) особисте;  
 2) залучення підлеглих менеджерів;  
 3) співпраця з іноземними партнерами.      
 Тому, особлива увага і приділяється веденню бізнесу іноземців. Хоча 
цей процес є досить дорогим, довгим та вимагає робочих формальностей, він 
забезпечує ефективну роботу нового працівника. Майбутній фахівець 
компанії також повинен вказати свій власний бізнес-план, стратегію і 
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можливості забезпечити умови існування підприємства в конкурентному 
середовищі, задовольнивши усі цілі колективу [2].   
 На прикладі однієї компанії, коли послаблювалася ефективність 
виконання завдань бізнес-моделі, керівник сформував один варіант дій: 
виявив та спрямував у широкої аудиторії своїх менеджерів навички та 
психологічні установки, необхідні для роботи в умовах високої складності. 
Перехід до нової моделі хоч і тривав впродовж довгого часу, але забезпечив 
вражаючі результати: налагоджені умови навчання та організовані заходи, на 
яких фахівці могли ділитися своїм досвідом з колегами, зберегли рекордні 
темпи зростання, а й подекуди збільшувались [4]. 
 У Великій Британії існує також кілька умов, які змушують чи не 
кожного керівника створити та розвивати власну справу. Саме 
компетентність у своїй сфері, відкритість та підтримка розвитку ідей та 
пропозицій підлеглих  працівників слугують залученню фінансової 
підтримки зі сторони держави, дозволяють розвивати економіку країни та 
імідж підприємства чи установи, збільшити кількість робочих місць та 
покращити авторитет серед конкурентів. За даними Групи Світового банку в 
2016 році Сполучене Королівство займає 6-е місце серед всіх країн в 
рейтингу сучасних країн в світі ведення бізнесу. Це свідчить про прозорість 
та надійність підприємств країни в сфері економіки [3]. 
 Таким чином, будучи привабливою країною Північної Європи, 
Великобританія залишається лідером серед всіх країн для ведення бізнесу. 
Якщо у Вас є бажання реалізувати свої мрії і почати керувати власною 
справою,  то Ви можете сміливо вирушати в Сполучене Королівство. Але не 
варто забувати, що максимум зусиль, співпраця і конкуренція є головними 
інструментами дійсно успішного керівника. 
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  СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 
 Сьогодні розвиток підприємств у всьому світі відбувається під впливом 
процесів глобалізації та міжнародного поділу праці, які інтегрують та 
уніфікують економічну діяльність окремих суб'єктів господарювання. В 
результаті відбувається економічна трансформація і інтеграція на 
регіональному і світовому рівнях, створення нових транспортних коридорів, 
здійснюється зближення різних країн, проникнення інформаційних 
технологій, поділ праці між цими  суб’єктами господарювання, переміщення 
ресурсів – матеріальних, фінансових, трудових – з країни в країну. Саме тому 
виникає необхідність визначення стратегії розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства [1, ст.79].  
 Дослідженню проблеми стратегічного управління присвячені роботи 
багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них Д. Аакер, І. Ансофф, 
П. Друкер, М. Портер, А.Томпсон і А.Стрикленд, О. Віханський, С.Попов,    
В. Каспін, В. Герасимчук, О. Скібіцький та інші [3, ст.45]. 
 При цьому слід зазначити, що на сьогодні в економічній літературі 
відсутній єдиний підхід до визначення стратегічного управління. Д. Шендел і 
С. Хаттен під стратегічним управлінням розуміють процес визначення і 
встановлення зв’язку між компанією та її оточенням, що складається з 
реалізації обраних цілей і досягнення бажаного рівня стосунків з оточенням 
через розподіл ресурсів, що дозволяє ефективно і результативно 
функціонувати компанії та її підрозділам [1, ст.55]. Л. Хіггенс стратегічне 
управління визначає як процес управління з метою здійснення місії компанії 
через управління взаємодією компанії з її оточенням [3, ст.22]. Д. Пірс і        
Р. Робінсон наводять таке визначення стратегічного управління: “набір 
рішень і дій по формулюванню і виконанню опрацьованих для досягнення 
цілей компанії” [3, ст.25]. А.П. Романов та І.А. Жаріков наводять таке 
визначення стратегічного управління: “стратегічне управління − процес 
прийняття і реалізації стратегічних рішень, що ґрунтуються на співставленні 
ресурсного потенціалу організації з можливостями зовнішнього оточення”   
[1, ст.65].  
 З. Шершньова і С. Оборська зазначають, що «стратегічне управління – це 
реалізація концепції, в якій поєднується цільовий та інтегральний підходи до 
діяльності організації, що дає можливість встановлювати цілі розвитку, 
порівнювати їх з наявними можливостями (потенціалом) організації та 
приводити їх у відповідність шляхом розробки та реалізації систем стратегій 
[2, ст.77]. 



404 

 

 Незважаючи на всю розмаїтість визначень, можна зробити  висновок, 
що стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) 
підприємства в умовах конкурентного середовища − це комплексний 
безперервний процес управління, мета якого полягає у формуванні і 
практичній реалізації стратегій, що дозволяють підприємству ефективно 
конкурувати на міжнародному ринку в умовах динамічного розвитку 
економіки.   
 У розробці стратегії будь-якого підприємства особливу роль відіграє 
формулювання місії підприємства, тобто, основної причини його існування, 
основні цінності та напрями діяльності. Осмислення даного поняття дасть 
змогу керівництву зважено приймати рішення щодо планування стратегії 
ЗЕД та методів її виконання [4, ст.92]. 
 Міжнародна практика свідчить про те, що багато підприємств-суб’єктів 
ЗЕД при розробленні стратегічних планів та аналізі конкурентних переваг 
застосовують SWOT-аналіз. Вироблені на основі місії та SWOT-аналізу 
стратегічні цілі підприємства-суб’єкта ЗЕД є критерієм для процесу 
прийняття управлінських рішень. Розробка планів забезпечення досягнення 
цілей є функцією реалізації стратегії. Згідно з визначенням менеджменту всі 
зусилля підприємства повинні бути спрямовані на досягнення цілей 
підприємства. На основі сформульованої місії розробляються цілі 
підприємства. Цілі можуть бути короткостроковими та довгостроковими 
[1,ст.45]. 
 Реалізація стратегії здійснюється завдяки виробленій політиці, 
процедурам та правилам, виконанню закріплених за кожним рівнем функцій. 
Останній етап формування стратегії підприємства – це розробка загальної 
схеми управління його діяльністю або визначення сукупності управлінських і 
організаційних процедур, які повинні забезпечити просування підприємства 
по шляху досягнення його стратегічних цілей [1, ст.48].  
 Наявність стратегічного управляння при здійсненні ЗЕД на 
підприємстві передбачає :  
− забезпечення готовності підприємства до використання можливостей на 
перспективу;  
− мінімізацію ризиків та негативного впливу невизначеного середовища на 
діяльність підприємства;  
− адаптацію до змін та умов зовнішнього оточення підприємства;  
− стимулювання управлінців щодо реального впровадження ухвалених 
управлінських рішень на довгострокову перспективу;  
− здійснення внутрішнього контролю щодо ЗЕД на підприємстві. За 
відсутності стратегічного управління при здійсненні ЗЕД на підприємстві 
можливе виникнення деяких проблем, зокрема:  
− нерозуміння стратегічних завдань та цілей щодо здійснення ЗЕД на 
підприємстві; 
 − невміння розглядати ЗЕД та іншу діяльність підприємства як комплексний 
процес, де оперативні зміни безпосередньо відображаються на стратегічних 
змінах; 
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 На основі вищесказаного можна зробити висновок, що формуванням 
стратегії підприємства суб’єкта ЗЕД є процес розробки 
зовнішньоекономічних стратегій різних рівнів. Першим і найголовнішим 
етапом у плануванні стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
є формулювання місії, в якій визначаються його цінності, цілі і напрями 
діяльності; ретельний аналіз сильних і слабких сторін підприємства, а також 
можливостей і загроз, властивих зовнішньому середовищу ведення 
зовнішньоекономічної діяльності; визначення стратегічних цілей 
підприємства, окреслення тактичних завдань і складання тактичних планів, а 
також розроблення загальної схеми управління діяльністю підприємства. 
Керівництво підприємства може самостійно обрати модель стратегічного 
управління зовнішньоекономічною діяльністю та застосовувати для цього 
будь-які прийоми. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
 Постійні економічні коливання, політичні події, інфляція є великою 
загрозою для діяльності підприємства, тому однією з проблем є виживання і 
розвиток в сучасних умовах.  Необхідність розвитку підприємства для 
досягнення стабільного й довгострокового існування в сучасних умовах не 
викликає сумнівів. З огляду на довгострокові цілі, такий розвиток має бути 
стратегічним, отже актуальним постає питання розробки стратегії розвитку 
підприємства, що потребує відповідного інструментарію. Лише при 
правильно розробленій й ефективній стратегії розвитку підприємства, воно 
здатне вирішити цю проблему. Продумана стратегія є рушійним механізмом 
для надання відповідей на важливі питання, які постають перед 
підприємством, а саме: в якій галузі та ринках зможе функціонувати дане 
підприємство; як правильно розподіляти обмеженні ресурси;  як вести вдалу 
конкуренцію з іншими виробниками. 
Дослідженням даної проблеми займалися такі науковців: М. Портер, 
В. Маркова,  В. Пастухова. Питання розвитку підприємства є певною мірою 



406 

 

розглянутим в роботах таких дослідників як К. Дєєва, Н. Чорна, що розглядає 
розвиток на регіональному рівні, проте питання розробки стратегії розвитку 
підприємства потребує додаткового висвітлення. 
Основні дослідження конкурентоспроможності підприємств, які 
присвячувалися стратегії розвитку підприємства, пов’язані з наявністю 
конкурентних переваг. З точки зору М. Портера, від таких переваг залежить 
конкурентоспроможність підприємства, яке створюється і підтримується 
через сильно локалізовані процеси «ланцюг цінностей». Конкурентна 
перевага згідно до визначення М. Портера, формується як результат 
виконання багатьох окремих видів діяльності, що є складовими процесів: 
розроблення, виробництва, маркетингу, доставки та обслуговування кожного 
продукту компанії [4, с. 258]. Кожен з вище перелічених видів діяльності 
повинен сприяти зайняттю конкурентної позиції фірми у відношенні витрат і 
створити основу для диференціації. Різні види діяльності зі створення 
вартості являють собою окремі будівельні блоки, з яких складається загальна 
картина конкурентних переваг.  
Порівняння ланцюгів створення вартості у інших компаніях дає можливість 
виявити відмінності, які лежать в основі конкурентних переваг. Поняття 
конкурентних переваг передбачає наявності у компанії потенційних 
можливостей бути краще (за певними аспектами господарської діяльності) 
своїх конкурентів. В залежності від складних зовнішніх умов і внутрішніх 
обставин ця задача вирішується різними організаціями по-різному. Для 
успішного здійснення стратегічного управління необхідно проаналізувати 
існуючу організаційну структуру фірми і привести її у відповідність обраній 
стратегії. Для перебудови структури організації на основі бізнес-
моделювання застосовуються засоби Orgware, для змін на другому рівні 
реструктуризації управління використовуються засоби Workflow [3, с. 78]. 
Сформована стратегія розвитку підприємства представлятиме собою 
комбінацію варіацій елементів стратегії розвитку, що обрані із 
використанням аргументів формування змісту стратегії розвитку 
(розрахованих на основі запропонованих формул) з урахуванням зовнішніх 
інгібіторів розвитку підприємства [1, с. 60]. Варіації елементів стратегії 
розвитку підприємства сформовано таким чином, щоб вони одночасно були 
різноманітними, вичерпними та принципово різними, щоб уникнути 
непорозумінь під час вибору.  
Стратегія підприємства складається із запланованих дій (спрямована 
стратегія) і необхідних поправок у разі виникнення непередбачених обставин 
(незаплановані стратегічні рішення). Менеджмент підприємства повинен 
мати добре обґрунтовану стратегію дій, для того щоб бути готовим 
адаптуватися до неврахованих обставин, які можуть виникнути у 
майбутньому [5, с. 100]. Тенденції сучасного розвитку економічної ситуації в 
Україні характеризуються високим динамізмом, активізацією структурних 
зрушень на користь сфери послуг, загостренням конкурентної боротьби. 
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Набувають ознак комплексності, взаємодоповнюваності та 
взаємоузгоджуваності процесів у зовнішньому середовищі. Ці явища 
обумовлюють необхідність наукового пошуку нових механізмів і методів 
стратегічного управління, стрижнем якого є стратегія розвитку підприємства 
яка повинна відповідати перетворенням в національній економіці, 
гармонізувати вплив і взаємозв’язки між факторами внутрішнього та 
зовнішнього середовища. Доцільним за цих умов є узагальнення позицій 
щодо формування стратегії підприємств за парадигмами стратегічного 
управління: стратегічної раціональності і стратегічної поведінки.  
Вважаємо, що одним з найбільш коректних підходів до формування стратегій 
розвитку є ієрархічний, який відображає рівні управління підприємства та 
характер взаємозв’язку із зовнішнім оточенням. Процес формування стратегії 
розвитку підприємства розглядається з цих позицій як послідовна 
операціоналізація на загальну, ділову (бізнес-стратегію) та портфель 
функціональних субстратегій. При цьому стратегії домінуючим елементом 
повинно бути стратегічне мислення, яке спрямовує підприємство до 
постійного творчого пошуку, втілення новаторських ідей в усіх аспектах 
діяльності. З цих позицій формування стратегії розвитку підприємства 
визначено як системний процес, який дозволяє на засадах стратегічного 
мислення як домінуючої логіки проаналізувати суть умов, в яких працює 
галузь (підгалузь); визначити місію, цілі і завдання підприємства, розробити 
головні напрями та заходи збалансованості його розвитку в умовах 
динамічної зміни зовнішнього середовища при максимальному використанні 
всіх наявних ресурсів підприємства. 
Отже, лише при правильно підібраній стратегії розвитку і відповідному 
втіленні її на підприємстві, досягненні високих стратегічних результатів при 
вмілому стратегічному менеджменті, оптимально підібраної оборонної чи 
наступальної стратегії можна досягти високого стратегічного розвитку 
підприємства. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА 
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ 

 
 Одним із важливих факторів, що забезпечує розвиток та  
конкурентоспроможність  підприємств є інноваційна діяльність. Вона є  
однією з найважливіших складових процесу забезпечення успішного  
функціонування підприємства.  
 Проблеми вивчення та дослідження інноваційної діяльності  
підприємства  висвітлені в працях багатьох вчених: Л. Мельник, Н. Романів,  
Б. Патон, А. Перлак, А. Загородній, С. Бабінська, В. Зубенко, О. Бойко та ін.  
Однак, не зважаючи на велику кількість досліджень  деякі аспекти розвитку 
інноваційної діяльності в Україні потребують подальшого вивчення.   
Метою написання тез доповіді є дослідження інноваційної діяльності  
підприємства та аналіз сучасного стану їх розвитку.  
 Інноваційна діяльність  – це діяльність, спрямована на впровадження 
новітніх науково-технічних ідей, винаходів, розробок, і передбачає їх 
удосконалення у процесі застосування. У повному обсязі до інноваційної 
діяльності належать усі види наукової діяльності, проектно-конструкторські, 
технологічні, дослідні розробки, діяльність із впровадження нових ідей у 
виробництво [2].  
 Інноваційна діяльність передбачає інвестування наукових досліджень і 
розробок, спрямованих на здійснення якісних змін у стані продуктивних сил і 
прогресивних міжгалузевих структурних зрушень, розроблення і 
впровадження нових видів продукції і технологій.  
У Господарському Кодексі України визначено такі основні напрямки 
інноваційної діяльності [1]:   
– проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення 
об’єктів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції;   
– розроблення, освоєння, випуск і розповсюдження принципово нових видів 
техніки і технології;   
– розроблення і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, 
призначених для поліпшення соціального й екологічного стану;   
– технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будівництво нових 
підприємств, що здійснюються вперше як промислове освоєння виробництва 
нової продукції або впровадження  нової технології.   
Шляхами розв’язання та вирішення проблем інноваційної діяльності в 
Україні може стати [5]:  
– вдосконалення нормативно-правової бази для забезпечення розвитку 
інноваційної системи України;  
– необхідність системного і послідовного впровадження функціональних 
принципів державного управління інноваційною діяльністю;  
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– органічне включення всіх окремих елементів інноваційного розвитку в 
єдину активно і цілеспрямовано функціонуючу національну інноваційну  
систему.  
На сучасному етапі розвитку економіки виділяють наступні передумови 
формування інноваційної діяльності на рівні підприємства:  
1) конкуренція між підприємствами;  
2) попит покупців, що змінюється;  
3) швидкий розвиток нових технологій;        
Варто зазначити, що результатом інноваційної  діяльності підприємства є 
покращення функціонування організації чи її окремих структурних 
підрозділів з метою одержання конкурентних та економічних переваг.   
 Необхідність вивчення та організації інноваційної підприємницької 
діяльності обумовлена: потребами підвищення техніко-технологічного рівня 
виробництва; збільшенням затрат і погіршенням економічних показників  
підприємств; швидким моральним старінням техніки і технології; потребами 
істотного скорочення строків створення і освоєння нової техніки; важливістю  
розвитку масової творчості винахідників і раціоналізаторів та використання  
їх пропозицій [4].  
Активізація інноваційної діяльності в сучасних умовах розвитку  економіки 
України має дуже важливе значення як на рівні підприємства, так і  
на рівні держави. Оскільки тільки при розвитку техніки,  науки, технологій  
можливий випуск конкурентоспроможної продукції та послуг.  
Інноваційний процес займає весь період розвитку інновації від зародження 
ідеї, розробки та реалізації інновації у вигляді нового продукту,  
техніки та технології. Розробка інновації або зародження ідеї до розвитку 
інновації виникає тоді, коли створюються умови та виникає необхідність  
створити щось кардинально нове, для отримання більшого прибутку для  
підприємства. Використання в своїй діяльності інновацій дає змогу значно  
підвищити рівень конкурентоспроможності, що на даний час є необхідною  
умовою для ефективного функціонування будь-якого підприємства [2].  
Серед основних проблем, які гальмують розвиток інноваційної діяльності 
підприємств в сучасних умовах України можна виділити   наступні [3, c. 83]:  
1) відсутність власних та недостатній обсяг державних коштів;   
2) недосконалість нормативно-правового забезпечення щодо розвитку 
інноваційної діяльності;   
3) нерозвиненість інноваційної інфраструктури, незначна кількість 
інноваційних підприємств;   
4) низький ступінь розвитку інфраструктури, особливо транспортних мереж;  
5) відсутність мережі фондів кредитування малого інноваційного бізнесу та 
мережі венчурних фондів для фінансування  проривних інноваційних 
проектів;  
6) відсутність науково-методологічної бази формування інноваційної 
системи.  
Отже, інноваційна діяльність є однією з головних чинників розвитку 
підприємства, необхідною умовою для забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства на ринку в сучасних умовах розвитку 
економіки.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНОВАЦІЙНОГО ДОСВІДУ В 
МЕНЕДЖМЕНТІ  

 
 В наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу 

діяльності, ніж управління, або менеджмент, від якого в значній мірі 
залежать  ефективність виробництва,  якість обслуговування населення і 
рівень розвитку економіки в цілому. 
 В зарубіжних країнах накопичений значний досвід інноваційного 
управління в області промисловості, торгівлі, кооперації, сільського 
господарства і т.п. внаслідок бурхливого розвитку ринкових відносин. Він 
постійно збагачується за рахунок нових знань науки управління, світових 
досягнень в практичній організації економічних і соціальних процесів. 
В Україні поки що не досягнуті достатньо значні успіхи в теоретичному і 
практичному освоєнні інноваційних підходів до менеджменту [1.]. 
Реорганізовуються старі структури управління і влади, при цьому, інколи, 
використовуються західні моделі управління. Однак, механічне перенесення 
концепції управління з одного соціокультурного середовища в інше, сліпе 
копіювання досвіду тієї або іншої держави практично неможливе. Часто воно 
веде до важких негативних економічних і соціальних наслідків. Необхідно 
розуміти, що менеджмент зумовлений такими базисними чинниками, як: тип 
власності, форма державного устрою, міра розвитку ринкових відносин. 
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Тому розвиток сучасного менеджменту в умовах переходу Україні до 
ринкової економіки в значній мірі залежить від цих чинників [1.]. 
Упровадження ринкових відносин в українську практику господарювання 
вимагає принципової зміни методів управління на всіх рівнях управлінської 
ієрархії. Це висуває необхідність освоєння базових і інноваційних підходів та 
форм управління, зокрема, інноваційного менеджменту як особливого типу 
управління. Менеджмент, як наукова дисципліна пройшов довгий і 
суперечливий шлях розвитку, і розглядати його, безсумнівно, потрібно з 
урахуванням історичного досвіду, тих цілей і задач, що ставилися на різних 
етапах його розвитку, одночасно враховуючи динамічні реалії сьогодення. 
 Дослідженнями в сфері розробки і впровадження інноваційного 
менеджменту займаються більшість науковців, які працюють в напрямку 
менеджменту. Серед них можна виокремити таких, як: Н. Тюріна,  
С. Грабовська , І.В. Карвацька, Я. Салига, І. Ляшенко, В. Дацій , В. Шандова 
та багато інших відомих дослідників. 
Ця тема, наразі, є дуже цікаво та актуально, тому що знання і використання 
сучасних технологій в управлінні значно підвищує ефективність діяльності 
підприємств. Завданням менеджменту, як науки управління, є максимізація 
практичної значимості досліджень, їх орієнтації на розробку принципів і 
методів, що дають можливість практично вирішувати проблеми в тих чи 
інших умовах реального функціонування організації [1.]. 
У сучасних умовах доволі поширена думка про те, що процес управління є 
мистецтвом, сутність якого полягає у прикладному застосуванні наукових 
новацій. В той же час, не варто забувати, що без знання класичної технології 
менеджменту ефективно кервати організацією неможливо. 
З огляду на це, велика частка компаній, сьогодні, перебудовує свої системи 
управління з традиційної виробничої та ринкової на технологічну, де б 
ефективно поєднувались базові і інноваційні підходи. Найважливішим 
фактором успіху кожної такої компанії стає стратегічне управління 
технологічним розвитком, чи іншими словами, технологічний менеджмент 
[3.]. 
Головним напрямком під час такої перебудови менеджменту і його 
радикального удосконалення, пристосування до сучасних умов, є масове 
використання новітньої комп'ютерної і телекомунікаційної техніки, 
формування на її основі високоефективних інформаційно-управлінських 
технологій. Сьогодні такі засоби і методи шороко застосовуються в 
менеджменті і маркетингу. Нові технології, засновані на комп'ютерній 
техніці, вимагають радикальних змін організаційних структур менеджменту, 
його регламенту, кадрового потенціалу, системи документації, фіксування і 
передачі інформації. Особливого значення набуває такий новий напрямок, як  
інформаційний менеджмент, який значно розширює можливості 
використання компаніями інформаційних ресурсів. Розвиток інформаційного 
менеджменту пов'язаний з організацією системи обробки даних і знань, 
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послідовним їх доведенням до рівня інтегрованих автоматизованих систем 
управління, що охоплюють по вертикалі і горизонталі всі рівні та ланки 
виробництва і збуту [2.]. 
Така інноваційна технологія сучасного менеджменту нерозривно пов'язана з 
машинізацією управлінського процесу. Управлінські технології ґрунтуються 
на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки. Першорядне 
завдання керівництра в таких умавах полягає в створенні організаційної 
культури, творчого інноваційного клімату, що стимулюють працівників до 
нововведеннь. Керівники підприємств покликані стати ініціаторами в області 
реалізації технологічних і організаційних змін. Тому найважливішим 
фактором успіху стає безупинне теоретичне і практичне навчання керівників 
нового типу: високопрофесійних, компетентних у широкому колі 
економічних, соціальних і технологічних питань, з високим почуттям 
відповідальності за результати діяльності підприємства [3.]. 
Проте завжи варто пам’ятати, що яким би прогресивним і передовим не був 
закордонний досвід, цінність його полягає не тільки в тому, щоб служити 
зразком для наслідування, але і в тому, щоб бути ключем до аналізу власного 
досвіду, і побудови власних підходів. 
Отже, сучасна теорія і практика інноваційного менеджменту набувають 
особливого значення в сучасних умовах, тому що: 
По-перше, перехід української економіки на ринкові відносини вимагає 
створення власних інноваційних форм і методів управління, на рівні основної 
господарської ланки — виробничого підприємства. Перевірка, 
удосконалення і їх практичне використання  на вітчизнянх підприємствах — 
одне з першочергових завдань. 
По-друге, широкий вихід вітчизняних підприємств на міжнародні ринки 
ринки обумовлює необхідність глибокого вивчення і знання міжнародної 
практики менеджменту. 
Усе це висуває високі вимоги до підготовки ефективних фахівців-менеджерів 
і в першу чергу до то тих, які будуть зайняті в економічній сфері діяльності і 
пов’язані з підготовкою і прийняттям рішень у цій області. Проте,  розуміння  
досвіду і готовність до інновацій допоможуть досягти успіху. 
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

 Технологічні зміни у базисі виробництва, зумовлені впливом науково-
технічної революції та якісно новими вимогами до його розвитку в умовах 
ринкового середовища, підвищують інтерес до дослідження форм та методів 
системи управління підприємством. У період розвитку ринкових відносин 
радикально змінилися умови господарювання, у зв'язку з чим виникла 
необхідність пошуку найбільш ефективних форм, методів та інструментів 
управління підприємством. 
 Дана проблема вже тривалий час знаходиться в центрі уваги теоретиків 
і практиків, які займаються проблемами управління. Проблеми ефективності 
методів та інструментів управління на підприємствах розглядаються в 
монографіях і в наукових періодичних виданнях такими вченими як 
О.Ареф'єва, І. Тимошенко, С. Жданов, Б. Гаврілішин, В. Немцов, О. Устинко, 
О. Амоша, І. Герчікова та ін. 
 Практична реалізація функцій управління здійснюється за допомогою 
системи методів управління. Привести в дію організовану систему, щоб 
одержати потрібний результат, можна лише через вплив на неї керуючого 
органу чи особи. При цьому необхідні певні інструменти погодженого 
впливу, які й забезпечують досягнення поставлених цілей. Такі інструменти 
заведено називати методами управління. 
 Методи управління - це способи впливу на окремих працівників і 
трудові колективи в цілому, які необхідні для досягнення цілей фірми 
(підприємства, організації). 
 Методом називається захід або сукупність заходів у будь-якій людській 
діяльності, спосіб досягнення мети, шлях вирішення певного завдання. 
Засоби цілеспрямованого впливу на трудовий колектив або на окремих його 
членів називають методами управління, вони являють собою важливий 
елемент процесу управління. 
 Методи управління покликані забезпечити високу ефективність 
діяльності колективів, їх злагоджену роботу, сприяти максимальній 
мобілізації творчої активності кожного члена. Цим методи управління 
відрізняються від усіх інших технічних та технологічних методів, які 
використовуються у ході вирішення комплексних виробничо-господарських 
завдань [2]. 
Економічні методи — це сукупність засобів та інструментів, які створюють 
економічні умови, що спонукають робітників діяти у потрібному напрямі і 
добиватися вирішення завдань, котрі стоять перед ними. При цьому 
відбувається поєднання особистих інтересів учасника процесу зі суспільними 
і груповими. 
 Центральне місце в цій групі методів займають: планування, аналіз, 
господарський розрахунок, стимулювання, ціноутворення, фінансування, 
кредитування та облік. 
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 Планування є центральною ланкою будь-якої системи управління. 
Сутність цього методу виявляється у завчасному обліку всіх внутрішніх і 
зовнішніх факторів, які забезпечують сприятливі умови для успішного 
функціонування і розвитку турфірми.  
 Аналіз як загальнонауковий метод у менеджменті набуває іншої мети 
— визначення реальних способів вирішення проблем, що виникають, так, 
щоб досягти мети за найменших затрат ресурсів. Процес аналізу мас 
визначені етапи: формулювання проблеми, відбір цілей, збирання даних, 
розробка альтернатив, побудова моделей, оцінювання витрат відносно 
результатів [5]. 
Соціально-психологічні методи управління реалізують мотиви соціальної 
поведінки людини. Адже рівень сучасного виробництва, зростання 
загальноосвітнього і професійно-кваліфікаційного рівня працівників 
зумовлюють суттєві зміни в системі ціннісних орієнтацій та структурі 
мотивації трудової діяльності людей. Традиційні форми матеріального 
заохочення поступово втрачають свій пріоритетний стимулюючий вплив. 
 Під соціальними методами управління розуміють систему засобів і 
важелів впливу на соціально-психологічний клімат у колективі, на трудову і 
соціальну активність колективу і його окремих працівників. Методи 
соціального управління спрямовані на гармонізацію соціальних відносин у 
колективі задоволенням соціальних потреб працівників — розвитку 
особистості, соціального захисту та ін. 
 До методів соціального управління належать соціальне прогнозування, 
соціальне нормування, соціальне регулювання та соціальне планування [3]. 
Організаційні методи управління базуються на мотивах примусового 
характеру, їхнє існування й практичне застосування зумовлене 
заінтересованістю людей у спільній організації праці. Організаційні методи 
управління — це комплекс способів і прийомів впливу на працівників, 
заснованих на використанні організаційних відносин та адміністративній 
владі керівництва. Усі організаційні методи управління поділяють на 
регламентні й розпорядчі. 
 Реалізація організаційних відносин у системі відбувається 
застосуванням організаційно-розпорядчих методів управління, які ще 
називаються адміністративними. Однак поняття «організаційно-розпорядчі 
методи управління» більш широке, оскільки адміністративні методи 
ґрунтуються на застосуванні нормативних актів (постанов, наказів, 
інструкцій органів влади і управління), а організаційно-розпорядчі методи 
охоплюють усю суть організаційної складової механізму управління. 
Організаційно-розпорядчі методи тісно пов'язані і з економічними методами 
управління, оскільки вони спрямовані на вирішення єдиних завдань з 
досягнення цілей господарської діяльності [4]. 
 На жаль, складний економічний стан більшості підприємств, 
скорочення обсягів виробництва нижче точки беззбитковості значною мірою 
обумовлюють невідповідність методів управління, які застосовуються на 
українських підприємствах, сучасним вимогам. Одним із важливих напрямів 
прискорення виходу підприємства з кризового стану є спеціальне навчання 
персоналу ефективним методам управління. 
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 Кризовий стан значної кількості виробничих підприємств обумовлений 
переважно недостатнім застосуванням на практиці економічного управління 
індикаторами якості економічного функціонування підприємства, які б 
своєчасно просигналізували про істотні відхилення від його нормального 
стану [1]. 
 Таким чином, для персоналу управління можна створити широке 
інформаційне поле, при використанні якого можна знаходити зовсім різні 
способи досягнення однієї й тієї ж економічної ефективності та вибирати 
найсприятливіші для цього умови. Завдяки запропонованим методам 
нормування досягається універсальність графічних моделей економічного 
управління підприємством. 
 Застосування методу графічних еталонів полягає у використанні 
заданих фіксованих значень економічної ефективності та побудові графічних 
функцій взаємної відповідності вхідних координат на вертикальній та 
горизонтальній осях, при яких ці фіксовані (еталонні) значення ефективності 
досягаються. 
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ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
 Основною характеристикою підприємства, з точки зору, конкурентної 
боротьби є його конкурентоспроможність. Вона визначає життєздатність 
підприємства, результати його виробничо-збутової діяльності в умовах 
ринкової конкуренції. 
 Конкуренція примушує підприємства всіх форм власності постійно 
відслідковувати зміни попиту та пропозиції, вартості матеріальних ресурсів, 
зменшувати витрати на виробництво, покращувати якість своєї продукції та 
послуг, що реалізуються на ринку, підвищувати свою 
конкурентоспроможність. 
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 З метою визначення тих чинників, які впливають на 
конкурентоспроможність і формують її, розглянемо спершу сутність 
конкурентоспроможності як економічної й управлінської категорії.  
 Під конкурентоспроможністю фірми, за твердженням Н. Струк, 
розуміють реальну та потенційну здатність компанії проектувати, 
виготовляти та збувати товари. Предметом детальної важливості й аналізу 
повинна бути номенклатура продукції, яку випускає підприємство [2]. Таке 
трактування конкурентоспроможності підводить нас до необхідності 
розуміння конкурентоспроможності продукції як складової 
конкурентоспроможності підприємства. 

Цікавим є трактування В.А. Павлової, що, практично, поєднує поняття 
конкурентоспроможності підприємства і продукції. Згідно з цим визначенням 
“конкурентоспроможність підприємства передбачає його здатність впливати 
на ринкову ситуацію у власних інтересах та спроможність виготовляти 
продукцію, яка задовольняє вимоги споживача при відносно невисокому 
рівні витрат” [1]. 

Аналізуючи визначення сутності «конкурентоспроможність» можна 
виділити наступні ознаки даного поняття (рис. 1). 

Всі фактори конкурентоспроможності поділяють на спеціалізовані та 
загальні. До спеціалізованих факторів належать вузькоспеціалізований 
персонал, специфічна інфраструктура, бази даних у певних галузях знань 
тощо. Загальні фактори зустрічаються часто і дають обмежені конкурентні 
переваги, а спеціалізовані фактори створюють довгострокові умови для 
забезпечення конкурентоспроможності.  

Аналіз конкурентоспроможності підприємства на ринку допускає 
вивчення факторів, що впливають на відношення покупців до підприємства 
та її продукції і як результат — зміна частки продукції підприємства на 
ринку. Усі фактори конкурентоспроможності можна умовно розділити на 
зовнішні й внутрішні (рис. 2). 

Рис. 1. Класифікація конкурентоспроможності за певними ознаками 
 
Під зовнішніми факторами розуміють сукупність суб’єктів  

господарювання, економічних, суспільних і природних умов, національних і 
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міждержавних інституціональних структур та інших зовнішніх умов і 
чинників, що діють у глобальному оточенні та здійснюють вплив або можуть 
вплинути на функціонування підприємства [2]. 

Аналіз факторів впливу зовнішнього середовища на 
конкурентоспроможність підприємства дає час для прогнозування 
можливостей, розробки плану дій на випадок непередбачених обставин, Під 
зовнішніми факторами розуміють сукупність суб’єктів  господарювання, 
економічних, суспільних і природних умов, національних і міждержавних 
інституціональних структур та інших зовнішніх умов і чинників, що діють у 
глобальному оточенні та здійснюють вплив або можуть вплинути на 
функціонування підприємства [2]. 

Аналіз факторів впливу зовнішнього середовища на 
конкурентоспроможність підприємства дає час для прогнозування 
можливостей, розробки плану дій на випадок непередбачених обставин, 
розробки заходів, які дозволять перетворити загрози на будь-які вигідні 
можливості.  

Внутрішні фактори – це контрольовані чинники діяльності 
підприємства. До них відносяться: 

1. Діяльність керівництва та апарату управління підприємства 
(організаційна та виробнича структури управління, професійний та 
кваліфікований рівень управлінського персоналу і т. д.). 

2. Система технологічного оснащення. Оновлення обладнання та 
технологій, тобто заміна їх на більш прогресивні, забезпечує підвищення 
конкурентоспроможності підприємства, підсилює внутрішню гнучкість 
виробництва. 

3. Сировина, матеріали і напівфабрикати. Якість сировини, 
комплектність її перероблення та величина відходів суттєво впливають на 
конкурентоспроможність підприємства. 

4. Збут продукції, його об’єм та витрати на реалізацію. Вплив цього 
фактора є суттєвим на підвищення конкурентоспроможності підприємства. 
Підприємство намагається здійснити ефективний збут за рахунок реалізації 
продукції, що користується попитом на ринку, стимулювання збільшення 
об’ємів продаж, розширення ринків збуту [3].   

Рис. 2. Фактори конкурентоспроможності підприємства  
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 Отже, конкурентоспроможність підприємства характеризує можливість 
та ефективність його адаптації до умов конкурентного середовища. 
До властивостей, якими характеризується конкурентоспроможність 
підприємства можна віднести: порівнюваність, просторовість, динамічність, 
предметність, атрибутивність, системність, об’єктивність. Дотримання 
названих властивостей є необхідною умовою проведення аналітичних 
досліджень, запорукою вирішення завдань та досягнення поставлених цілей 
підприємства. 
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ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ДО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 
 

 Для успішної діяльності організації та забезпечення належного її 
функціонування необхідною умовою є формування результативної системи 
менеджменту, орієнтованої на систематичне і прозоре управління. На 
сучасному етапі ринкових відносин менеджмент якості займає провідне 
становище в загальному менеджменті організації. Менеджмент якості – це 
скоординована і взаємопов'язана діяльність з управління, вибудувана таким 
чином, щоб забезпечити надійну і безперебійну роботу організації [1].  
Дане питання вивчало багато вчених, до основоположників концепцій 
управління якістю відносять: Е. Демінг, Дж. Джуран, А. Фейгенбаум, 
 Д.Харрінгтон,  К. Ісікава,  Г. Форд. 
 Поняття «загальне управління якістю» - TQM (Total Quality 
Management) – це концепція, яка розповсюджується на  підрозділи 
підприємства та види його діяльності, направлена на застосування 
матеріальних і людських ресурсів для результативного задоволення потреб 
споживачів, суспільства і співробітників підприємства. Концепція TQM може 
бути використана в організації будь-якого профілю діяльності і, як показує 
міжнародний досвід, сприяє підвищенню якості результатів трудової 
діяльності і поліпшенню фінансових показників. 
  Діяльність з удосконалення усіх процесів організації має здійснюватися 
за етапами робіт, представленими у циклі Е. Демінга, що вважається 
сучасним циклом менеджменту якості. У цьому циклі передбачається 
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виконання чотирьох етапів робіт: планування (Plan — P); виконання робіт — 
дія (Do — D); контроль результатів (Check— C); коригувальні дії (Action — 
A) [2]. 
Аналізуючи стан проблеми забезпечення якості продукції, Е. Демінг вважав, 
що вирішення проблеми якості на 85 % залежить не від людей, а від системи 
якості компаній. Але час не стоїть на місці, приорітети змінюються. І тепер, 
не зменшуючи значення системи менеджменту якості, спеціалісти 
відзначають, що успіх в реалізації можливостей сучасного управління якістю, 
в більшій мірі залежить від людського фактора і, в першу чергу, залежно від 
ставлення вищого керівництва до цієї проблеми [3]. 
Одним з основних принципів менеджменту якості є принцип залучення 
працівників. Він свідчить про те, що працівники всіх рівнів складають основу 
організації, тому їх повне залучення до вирішення завдань дає можливість 
організації з вигодою використовувати їх здібності.  
Людські ресурси - це один з найдорожчих видів ресурсів, і від того, наскільки 
ефективно використовуються дані ресурси в менеджменті якості, залежить 
успіх діяльності всього підприємства. Отже, завданням кожного керівника є 
створення такої атмосфери, в якій кожен працівник не просто міг, але і хотів 
би докласти максимум своїх фізичних і інтелектуальних зусиль для 
досягнення цілей організації. 
 Відповідно до циклу PDCA, перший етап реалізації процесу – це «Plan» 
- планування, отже, перше, з чого починається діяльність по залученню 
персоналу до управління якістю в системі менеджменту якості - це 
визначення критеріїв, яким повинен відповідати персонал організації.  
Другий етап діяльності по залученню персоналу відповідно до циклу PDCA - 
це «Do» - здійснення. Даний етап включає в себе власне саму діяльність з 
управління персоналом, забезпечення його мотивації на продуктивну працю 
в системі менеджменту якості.  
 Перше, що необхідно зробити на даному етапі - це організувати найм 
співробітників. Критерієм виконання даного процесу може служити 
ентузіазм кандидата. Як казав гуру бізнесу XX століття Коносуке Мацусіта, 
засновник Matsushita Electric, яка створила такі відомі бренди, як Panasonic, 
Technics і National: «Коли ви доручаєте комусь певне завдання, пам'ятайте, 
що для забезпечення успішного результату ентузіазм значить набагато 
більше, ніж здібності» [4]. При наймі на роботу необхідно акцентувати увагу 
на сильних сторонах претендента, адже, якщо занадто зациклюватись на 
слабкостях підлеглих, то можна зробити висновок про те, що їм нічого не 
можна доручити з упевненістю.  
 Важливо, щоб працівник усвідомлював користь своєї роботу та власну 
необхідність. Це відіграє важливу роль в системі менеджменту якості, не 
залежно від того, в якій області функціонує персонал,  професій багато і 
кожна з них має свою виняткову цінність. Завдання керівника - показати 
свою повагу і увагу кожному з працівників організації, створити такі умови, в 
яких співробітник чітко знає і розуміє, для чого він виконує свою роботу, в 
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чому полягає її цінність, який ефект спричиняють дії, які він виконує на 
досягнення кінцевого результату роботи всієї компанії.  
 Виховання самостійності та відповідальності персоналу при вирішенні 
проблем - це одна з головних задач управління персоналом в системі 
менеджменту якості. Відкритість управління, прозорість інформаційних 
потоків і можливість участі в прийнятті управлінських рішень викликає в 
людях відчуття причетності, яке значно підвищує мотивацію персоналу до 
творчої праці, підвищує  відповідальність за виконувану роботу. 
 Наступний крок в забезпеченні залучення персоналу до управління в 
системі менеджменту якості - це надання пріоритетних можливостей для 
індивідуального навчання співробітників. Організація, приймає на себе 
зобов'язання постійного підвищення компетентності персоналу, викликає 
повагу і довіру не тільки з боку співробітників, але і з боку споживачів. За 
словами Коносуке Мацусіта, ефективна формула навчання співробітників: 
10% суворості, 90% - м'якості. Люди не можуть вчитися без м'якого і 
терплячого наставника, але терпимість сама по собі ще не все. 
Найефективніша формула - 10% суворості і 90% м'якості, але ці 10% бувають 
здатні змінити дуже багато [4]. 
 Третій етап діяльності по залученню персоналу до управління в системі 
менеджменту якості відповідно до циклу PDCA – це «Check» - перевірка. 
Основне завдання даного етапу полягає в оцінці ефективності реалізації 
принципу залучення персоналу. Організації необхідно створити систему 
професійної атестації кадрів і планування їх службового зростання з метою 
стимулювання професійного розвитку, а також здійснювати постійний аналіз 
рівня задоволеності потреб і очікувань персоналу [3]. 
 Четвертий етап діяльності по залученню персоналу відповідно до 
циклу PDCA - це «Act» - дія - прийняття дій для систематичного покращення 
показників процесу. Даний етап передбачає розробку і реалізацію 
коригувальних дій щодо збільшення частки працівників, залучених до 
прийняття управлінських рішень в організації. 
 Таким чином, запропонований підхід дозволить максимально 
ефективно реалізувати один з основних принципів менеджменту якості - 
залучення працівників. Можна відзначити, що TQM це насамперед люди, які 
готові постійно шукати можливість вдосконалення як власної діяльності, так 
і діяльності підприємства в цілому, а також – керівники, які завжди готові 
вислухати та підтримати пропозиції, спрямовані на вдосконалення 
діяльності. Працівники підприємства повинні відмовитися від філософії: «Я 
тільки працюю на своєму робочому місці, виконую доручення, а інше мене 
не цікавить», а менеджери підприємства – від авторитарного стилю 
керівництва. Тому що, якщо організація хоче працювати на ринку з 
максимальним прибутком, то вона повинна розглядати своїх співробітників 
як найбільшу цінність, а їх досвід, як своє головне надбання.  
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ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ КОНКУРЕНТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сучасні ринкові віднoсини, дo яких прагне залучитися переважна кількість 
вітчизняних підприємств, все в більшій мірі концентрують увагу на 
конкурентних перевагах до госпoдарських структур провідних країн світу. Ці 
конкурентні переваги зводяться до усвідомлення та реального втілення 
відповідної поведінки підприємств, що характеризується прагненням до 
постійного вдосконалення процесу поєднання факторів виробництва та 
управлінських рішень за допомогою зміни своєї свідомості, переорієнтації 
власної мотивації, спрямованості інтересів, ціннісних орієнтацій, відмінних 
від колишніх. 
Хоча питання інноваційного підприємства і досліджувалося провідними 
науковцями як вітчизняного, так і закордонного простору, слід зазначити, що 
вдосконалення інноваційного змісту підприємницької діяльності завжди 
вимагає творчого ставлення у контексті з’ясування нових важелів та 
механізмів впливу на формування конкурентних переваг суб’єктів ринкового 
середовища. 
Інновації є головною передумовою ринкової конкурентоспроможності 
підприємств в умовах економічної глобалізації. З іншого боку, підприємства 
є основними ланками економічного розвитку національних економік. 
Дослідник В. Дикань, подав визначення терміну інновація, як  результат 
системної діяльності, спрямованої на реалізацію досягнень науково-
технічного прогресу та їх удосконалень, що сприяє кількісним та якісним 
змінам у внутрішньому середовищі підприємства та забезпечує підвищення 
ефективності та отримання конкурентних переваг[1]. 
Серед вітчизняних науковців проблематиці забезпечення інноваційного 
розвитку економіки та підприємств присвячені праці Ю. Бажала, О. Лапко, 
Л.Федулової, В. Онікієнко та ін. Теоретичні засади управління інноваційним 
розвитком підприємств висвітлено в працях О. Кузьміна М. Стадник,             
С. Ілляшенка, В. Божкова, С. Онишко та інших видатних вітчизняних і 
закордонних  вчених.  Інституціональний  аналіз  інноваційного  розвитку 
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підприємств  в  Україні  здійснено  в  дослідженнях  В.  Дементьєва,             
В. Вишневського[2]. 
Пропонується  розглядати  та  оцінювати  інноваційну  діяльність 
підприємства через так звану бінарну природу створюваного ним продукту 
(послуги), що, з одного боку, має конкурентний зміст, тобто напряму 
пов’язаний з певними формуваннями ринкової економіки, показниками і 
реально втіленими в товарі перевагами над іншим товаром-аналогом, а з 
іншого, — підвищує науково-технологічний рівень підприємства, 
зумовлюючи інноваційні переваги соціально-інституціонального характеру, 
що і надалі змушують його до самовдосконалення. 
Забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства можливо 
досягти, здійснивши для цього: 
— антимонопольне регулювання підприємницького середовища для 
забезпечення реструктуризації національних підприємств усіх форм 
власності. 
—  удосконалення  економічних  методів  регулювання  ринкової 
кон’юнктури для забезпечення пріоритетності формування та розвитку 
інноваційних підприємств; 
— усунення диспаритету між цінами на внутрішньому ринку України та 
світовими цінами на товари і послуги з метою попередження неналежного 
відшкодування вітчизняних ресурсів (праці, сировини, капіталу тощо); 
— забезпечення структурної перебудови вітчизняної економіки шляхом 
стимулювання  ефективності  інноваційного  виробництва  та  підтримки 
наукоємних підприємств[3]. 
Формування умов для безперервного відновлення інноваційного процесу 
виступає найважливішою метою економічного розвитку сучасних країн, їх 
регіонів і підприємств. Разом з тим даному процесу перешкоджають: 
недостатня кількість великих і економічно значимих нововведень; велика 
тривалість циклу відтворення інновацій, починаючи із стадії розробки і 
закінчуючи освоєнням нововведень на виробництві; нечисленність розробок, 
що отримали широке розповсюдження на вітчизняному і світовому ринках і 
ряд інших[4]. 
       Отже, перспективи використання результатів дослідження полягають у 
необхідності  широкого  залучення  інноваційних  переваг  у  практику 
виробництва  високотехнологічної  наукомісткої  продукції  вітчизняних 
підприємств, що напряму пов’язано з рівнем їхньої конкурентності, має 
перспективу завоювання нових ринків через вирішення завдань адаптації та 
структурної перебудови підприємницької діяльності. 
Для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 
необхідно активізувати діяльність їхнього менеджменту та органів державної 
влади з нарощування конкурентних переваг інноваційного характеру (за 
рахунок розвинутих факторів). Це дозволить як підприємствам, так і державі 
Україна, інтегруватися (на вигідних умовах) у світове співтовариство та 
забезпечити належний рівень економічної безпеки й добробуту населення.  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
 В умовах невпевненості у майбутньому та нестійкості ринку, 
спричинених кризовими явищами, виникають і труднощі як в управлінні, так 
і у розробці стратегії розвитку підприємств. Одним з ресурсів підприємства, 
який здатний забезпечити його стратегічні цілі є персонал. Відповідно 
виникає потреба у створенні механізмів його розвитку, що є ключовим у 
розробці ефективної системи управління. На сьогоднішній день основними 
вимогами до працівника повинні стати: конкурентоспроможність та здатність 
адаптуватися до змін зовнішнього і внутрішнього середовища. Усі ці фактори 
спонукають підприємства впроваджувати різні варіанти стратегічного 
розвитку та використовувати безліч сучасних інструментів менеджменту. 
Один з методологічних підходів, що дасть можливість забезпечити 
досягнення стратегічних цілей підприємства є програмно-цільовий підхід.  
Серед наукових праць, які присвячені проблемі стратегічного управління на 
рівні корпоративного підприємства, можна виділити роботи таких відомих 
вчених-економістів: К.Бляйхера, Г.Г.Гінтерхубера, В.Кірша, В.Кріга, 
Г.Геффарта, Дж.Пробста та Г.Ульриха, М.О.  Жуковський.  
 Метою даного дослідження є визначення основних аспектів 
стратегічного управління персоналом на підприємствах в умовах 
централізації та децентралізації. 
 Стратегія управління персоналом є ключовою функціональною 
стратегією організації. Для умов економіки України дана стратегія стає 
однією з головних не стільки через логіку планованого стратегічного 
розвитку, але все частіше як єдиний реально можливий стратегічний фактор  
[ 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. 
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 У практиці управління персоналом в останні роки чітко 
прослідковується переплітання різних його моделей: американської, 
японської і європейської. 
 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. 
 Кожна з даних компаній керує великою кількістю персоналу, який при 
ефективному управлінні здатен принести фірмі величезні прибутки (табл. 1). 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика компаній Starbucks, Sharp і LEGO Group 

Компанія 
Кількість країн, в 
яких працюють 
філіали компанії 

Кількість 
працівників 

Прибуток компанії 
( 2013 р) 

Starbucks 55 140000 432,3 млн дол
Sharp 23 58400 11,6 млрд єн

LEGO Group 5 8000 820 млн євро
 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.  
 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, 
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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.  
 Варто також розглянути вітчизняний досвід. Наприклад, компанія 
Nemiroff – вітчизняна горілчана компанія, яка входить до складу Nemiroff 
Холдинг. Працівниками холдингу була розроблено та реалізовано глобальну 
стратегію до 2016 року, створено п’ятирічну програму інновацій, 
запроваджено західну модель бізнес-процесів реалізації річних 
маркетингових планів на ринках присутності компанії. Дана стратегія була 
розроблена департаментом маркетингу. Результати очевидні: міжнародний 
бренд Nemiroff є абсолютним лідером українського ринку горілки, обсяги 
продажу у 2010 році збільшились на 13,6 % і в грошовому еквіваленті склали 
473,6 млн дол. Компанія є одним з найбільших експортерів алкогольних 
виробів в Україні, її продукція експортується у 72 країни світу  [ 1, с. 55]. 
Виділяють наступні проблеми впровадження стратегічного планування на 
українських підприємствах:  
- негативний досвід директивного планування;  
- нестабільність та невизначеність процесів, що відбуваються в економіці 
України, створюють враження про неможливість оцінки майбутніх шансів і 
загроз, тобто унеможливлюють планування;  
- небажання встановлювати мету та розробляти стратегії;  
- опір змінам з боку персоналу підприємства і бажання надалі 
використовувати звичні характеристики системи;  
- матеріальні та часові обмеження, які є стійкими бар’єрами для керівників 
підприємства щодо розробки стратегічного плану. 
 Таким чином, відповідно до географічного розташування та 
національного менталітету можна зробити припущення, що прийнятнішим 
для українських підприємств буде досвід європейських корпорацій. Проте, 
враховуючи інтеграційно-глобалізаційні світові процеси та ефективність 
інструментів американського та японського менеджменту персоналу, цей 
досвід також не варто залишати поза увагою. Зарубіжний досвід показує, що 
в сучасних умовах особливе значення має кожен працівник, зростає вплив 
якості його праці на кінцеві результати всього підприємства, у зв'язку з чим 
моральне та матеріальне стимулювання, соціальні гарантії повинні бути 
основним аспектом кадрової політики, що проводиться на підприємстві. 
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СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
 Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного 
рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, 
а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх 
самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепція управління, 
що відображає адекватним чином зміни в економіці. Такою новою 
концепцією для української економіки є стратегічне управління, основа якого 
є стратегічне планування. 
Стратегічне планування – це базова складова стратегічного управління, яка 
являє собою процес вибору цілей малого підприємства й шляхів їх 
досягнення, орієнтованих на потреби й запити споживачів, що забезпечує 
необхідні стратегічні зміни на підприємстві, адекватні змінам, що 
відбуваються в зовнішньому середовищі[1]. 
Успішна підприємницька діяльність на міжнародному ринку - це насамперед 
вірно обрана стратегія, вірно поставлена місія,цілі та задачі компанії. Саме це 
дозволить підприємству ефективно функціонувати на зовнішньому ринку, що  
в майбутньому призведе до лідерства та надасть можливість отримати 
більший прибуток. 
Можна визначити, що метою стратегічного планування є покращення реакції 
підприємства на динаміку ринку та поведінку конкурентів, а також 
встановлення певного порядку дій для підготовки ефективного 
функціонування конкурентоспроможного підприємства. Існує багато типів 
стратегій, що застосовуються підприємством в плануванні. Але немає єдиної 
чітко визначеної схеми обґрунтування стратегії. Її конкретна структура 
будується на основі традиційного підходу, досвіду інших фірм, з 
урахуванням середовища господарювання. 
Стратегічне планування - це логічна послідовність декількох етапів, що 
включають сукупність процедур. Слід  виділити основні етапи стратегічного 
планування: 
Перший етап − це аналіз місії та цілей. Місія і цілі служать орієнтиром для 
всіх наступних етапів розробки стратегії, вибір їх є першим і 
найвідповідальнішим рішенням при стратегічному плануванні, результатом 
якого є визначені обмеження відповідно до напрямків діяльності організації, 
пов’язані з аналізом альтернатив її розвитку. Місія − це інструмент 



427 

 

стратегічного керування, спосіб виділення даної фірми серед конкурентів, 
спосіб розпізнання споживачами фірми та її продукції.  
Другим етапом є − аналіз внутрішнього середовища, тобто оцінка 
стратегічного потенціалу. Встановлення зв’язків між найхарактернішими для 
підприємства можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), 
слабкостями, результати якого в подальшому можуть бути використані для 
формулювання і вибору стратегій підприємства. 
 Наступним третім етапом є  аналіз зовнішнього середовища або оцінка 
стратегічного клімату. Практичним застосуванням є проведення PEST-
аналізу, який спрямований на мінімізацію негативного впливу 
макроекономічних чинників та використання сприятливої кон’юктури ринку.  
Останнім четвертим етапом стратегічного аналізу − є формування 
стратегічного бачення і планів [3]. 
За своїм характером їх можна об'єднати у дві групи: стратегічний аналіз 
(аналіз зовнішнього середовища, внутрішньофірмовий аналіз, аналіз сильних 
і слабких сторін фірми) і стратегічне проектування (визначення місії, 
визначення стратегічного положення, формулювання цілей, планування 
реалізації стратегії) [2]. 

 
Рис.1. Етапи стратегічного планування 

 Більшість фірм використовують стратегічне планування для того, щоб 
змінити себе, вийти з безнадійних ситуацій,які сформувались зовні та в 
середині підприємства. У ринковій системі господарювання стратегічне 
управління виконує дві важливі функції: зовнішню (ознайомлення 
зацікавлених ділових людей з сутністю та ефективністю реалізації нової ідеї) 

Стратегічне планування 
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і внутрішню (відпрацювання системи управління реалізацією 
підприємницького проекту).  
Основні переваги стратегічного планування − зв’язок поточних рішень з 
майбутніми результатами, організоване осмислення рішень (усупереч 
спонтанному прийняттю) з прогнозуванням їхніх наслідків; орієнтація на 
пошук альтернативних варіантів досягнення цілей, тобто допустимих цілей у 
межах визначених цілей та наявних обмежень; визначення можливостей і 
загроз, сильних та слабких сторін діяльності підприємства, врахування їх при 
встановленні цілей і формулюванні стратегій для забезпечення впливу на ці 
аспекти вже сьогодні; свідома підготовка майбутнього і до майбутнього; 
розподіл відповідальності не лише між напрямками діяльності, а й між 
поточною та майбутньою діяльністю [3]. 
Отже, стратегічне планування на сьогодні являється досить гнучким 
інструментом діяльності підприємства. Тому на кожному етапі слід 
проводити аналіз по найбільш пріоритетним напрямкам. І враховуючи 
постійні зміни, що відбуваються у середовищі, необхідно змінювати 
стратегію підприємства і переосмислювати місію та цілі.  
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РОЛЬ МОТИВАЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ 

 
 На сьогоднішній день дедалі більше значення в менеджменті займають 
мотиваційні аспекти. Мотивація персоналу є одним з головних засобів, який 
використовується в управлінській діяльності, який забезпечує ефективну 
діяльність організацій. Основною метою процесу мотивації є отримання 
максимальної віддачі використання наявних трудових ресурсів, що дозволяє 
підвищити загальну результативність і прибутковість діяльності 
підприємства. Оскільки саме добре мотивований персонал є запорукою 
успішної роботи й поступового руху організації в напрямку реалізації 
стратегії й зміцненні її положення на ринку. 
 Мотивування являє собою процес формування такою психологічного 
стану людини, який зумовлює її поведінку, здійснює установку до діяльності, 
спрямовує і активізує її. Мотивація праці являє собою прагнення працівника 
задовольнити свої потреби; в загальному розумінні - це сукупність 
внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які зумовлюють людину до трудової 
діяльності і надають їй цілеспрямованість, орієнтовану на досягнення певних 
цілей [2]. 
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 Основними задачами мотивації є: 
⎯ формування у кожного співробітника розуміння сутності і значення 

мотивації; 
⎯ навчання персоналу організації психологічним основам внутрішньо 

організаційного спілкування; 
⎯ формування у керівників демократичних підходів до управління 

персоналом з використанням сучасних методів мотивації. 
 Отже мотивація персоналу є однією з важливих складових як системи 
управління персоналом в організації, так і системи безпеки підприємницької 
діяльності. Правильно розроблена система мотивації - це ключ до 
підвищення ефективності роботи персоналу і підприємства в цілому, і 
основне завдання менеджера по роботі з персоналом чи керівника 
підприємства полягає у тому, щоб надати можливість проявитися всім 
можливостям працівника, які пов’язані з її освітою, майстерністю та 
підготовкою. Мотивований працівник має прагнення до самоствердження та 
самореалізації, розвиває у собі трудовий потенціал та самостійно покращує 
результати своєї роботи [3]. 
 Як видно із загальної класифікації мотиваційної політики (рис.1),  
головними формами мотивації працівників є матеріальна та нематеріальна. 
 Політика винагороди за працю організовується так, шоб свідома 
ініціатива працівника була спрямована на підвищення продуктивності праці, 
удосконалення своєї кваліфікації, надавала працівнику можливість 
збільшувати працею свій доход. Заробітна плата займає провідну роль у 
матеріальній мотивації трудової діяльності, яку працівник отримує від 
підприємства чи фізичної особи за виконані певні поставлені перед ним 
завдання.  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. 

 
Рис. 1. Класифікація мотиваційної політики підприємства [1] 
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 Слід відмітити, що поряд з матеріальним заохоченням 
використовується система нематеріального стимулювання персоналу, яка 
підсилює позитивний вплив матеріальної мотивації і дає змогу одночасно 
задовольняти різні потреби працівників. Сучасна практика зарубіжних та 
деяких українських підприємств свідчить про тенденцію до значних змін в 
системі мотивації персоналу. Для працівників характерні інші більш ціннісні 
орієнтації спонукальних мотивів до трудової діяльності. При цьому на 
передній план висуваються самореалізація і саморозвиток (нематеріальна 
мотивація). 
 Нематеріальне стимулювання розвитку персоналу в організації, в 
першу чергу, направлене на задоволення мотиву збереження соціального 
статусу працівника в трудовому колективі завдяки закріпленню 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 [2]. 
 До нематеріальної мотивації можна віднести такі види заохочувань, як 
просування по кар’єрі, подяки, грамоти, медалі, спеціальні звання, а також 
навчання, підвищення кваліфікації, оплата комунікацій, обіди, путівки та ін. 
Основним ефектом, який досягається за допомогою нематеріальної мотивації 
являється підвищення рівня лояльності та зацікавленості співробітників в 
компанії. 
 Науковці відзначають, що кожна людина індивідуальна, і в кожної 
людині є індивідуальні потреби, які вона хоче задовольнити працюючи на 
підприємстві. Отже, при побудові системи мотивації керівник повинен 
пам'ятати, що не можна мотивувати всіх працівників однаково. Це може 
допомогти йому зробити систему мотивації економічно ефективною. 
Система нематеріальної мотивації повинна бути різна не тільки для 
працівників різних рівнів, але і враховувати соціальний статус, вік, стать 
працівника, а також його психологічні особливості [4]. 
 Також в результаті аналізу нематеріальної мотивації трудової 
активності персоналу підприємств слід відзначити, що найбільш ефективним 
способом стимулювання персоналу є залучення працівників до управління 
справами виробництва, що є особливо актуальним у корпоративних 
організаціях. 
 Отже, мотивація відіграє дуже важливу роль в менеджменті організації, 
адже спонукає працівників до досягнення кращих результатів діяльності. Не 
існує єдиних методів мотивації персоналу, ефективних у всі часи і при будь-
яких обставинах. Тому, я вважаю, що керівник повинен розробити і 
запровадити ту форму мотивації праці, яка буде найкраще сприяти 
підвищенню конкурентоспроможності, продуктивності і, в кінцевому 
результаті, прибутковості підприємства. Оскільки добре мотивований 
персонал є одним з найголовніших факторів, які впливають на розвиток 
організації. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 

 Інноваційність є важливою ознакою сучасної освіти. Під інноваційним 
розвитком освіти слід розуміти комплекс створених та запроваджених 
організаційних та змістових нововведень, розвиток низки факторів та умов, 
необхідних для нарощування інноваційного потенціалу освітньої системи.  
У наш час проблемами розробки та втілення інноваційних освітніх 
технологій навчання та викладання займалися К.К. Колін, В.І. Андрєєв, І.М. 
Дичківська, В.В. Шапкін. 
 Інноваційна педагогічна діяльність полягає у розробці, поширенні чи 
застосуванні освітніх інновацій. Метою будь-якого нововведення є 
підвищення ефективності педагогічного процесу. Ступінь ефективності 
нововведення залежить від того, яких витрат потребує конкретне 
нововведення і як довго воно даватиме корисний ефект [1, с. 60-65]. 
 Класифікації технологій навчання за А.Я. Савельєвим є такою: за 
спрямованістю дії (учнів, студентів, викладачів); за цілями навчання; за 
предметним середовищем (гуманітарні, природничі, технічні дисципліни); за 
застосовуваним технічним засобам (аудіовізуальні, комп'ютерні, відео-
комп'ютерні тощо); за організацією навчального процесу (індивідуальні, 
колективні, змішані); за методичним завданням (технологія одного предмета, 
засобу, методу) [2, с. 18 ]. 
 Інноваційний підхід в освіті визначається через здатність проектувати і 
моделювати необхідний ВНЗ навчальний процес з використанням різних 
освітніх технологій.  Необхідно відзначити, що в рамках такого 
конструювання доцільно використовувати змішані моделі. Так, у системі 
дистанційної освіти ефективні принципи модульного навчання в поєднанні з 
моделлю повного засвоєння знань: зміст навчання зручно структурувати в 
навчальні модулі, а умови навчання (темп засвоєння, кількість повторів, 
проведення тестових процедур тощо) варіювати на основі моделі повного 
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засвоєння знань. У таблиці 1 наведено порівняльну характеристику 
інноваційних моделей навчання за двома параметрами. 
 

Таблиця 1 
Порівняння характеристик інноваційних моделей навчання 

Інноваційні моделі 
навчання 

Ключові особливості Розвивається 
характеристика традиційної 

моделі 

Імітаційне навчання Використання ігрових і 
імітаційних форм навчання. 

Збільшення частки активних 
методів навчання (імітації і 

імітаційні ігри). 

Проблемне навчання Ініціювання самостійного 
пошуку (студентом) знань 
через проблематизацію 

(викладачем) навчального 
матеріалу. 

Зміна характеру 
навчального завдання і 

навчальної праці 

Повне засвоєння знань Розробка варіантів 
досягнення навчальних 

результатів (на основі зміни 
параметрів умов навчання) 
для студентів з різними 

здібностями. 

Увага на фіксації 
результатів навчання 

Дистанційне навчання Широкий доступ до освітніх 
ресурсів, гранично 
опосередкована роль 

викладача та самостійна й 
автономна роль студента 

Використання новітніх 
інформаційно- 

комунікаційних засобів і 
технологій. 

Модульне навчання Зміст навчального матеріалу 
жорстко структурується з 
метою його максимально 

повного засвоєння. 

Специфічна організація 
навчального матеріалу в 
найбільш стислому і 

зрозумілому для студента 
вигляді. 

 
 Інноваційні моделі навчання засновані на концепції розвивального 
навчання, і інтенсивніше спираються на активну пізнавальну позицію 
студента. 
Орієнтовно узагальнена модель інноваційного навчання передбачає: 
1)активну участь студента в процесі навчання; 
2)можливості прикладного використання знань в реальних умовах; 
3)підхід до навчання як до колективної, а не індивідуальної діяльності; 
4)акцент на процес навчання, а не на запам’ятовування інформації. 
На основі узагальненої інноваційної моделі навчання, представимо найбільш 
поширені в сучасній вітчизняній вищій школі. 
 1. Контекстне навчання 
Ґрунтується на інтеграції різних видів діяльності студентів: навчальної, 
наукової, практичної. 
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Ключовий момент - використання поєднань різних форм організації 
діяльності студентів: навчальна діяльність академічного типу, навчально-
професійна діяльність. 
Переваги - все це має сприяти введенню студентів у контекст майбутньої 
професії вже в процесі навчання у ВНЗ; створення умов, максимально 
наближених до умов реальної професійної діяльності. 
 2.Імітаційне навчання 
Це імітаційно-ігрове моделювання в умовах навчання процесів, що 
відбуваються в реальній системі.  
Ключовий момент-опора на використання ігрових та імітаційних форм 
навчання. 
Переваги - можливість відобразити в навчальному процесі різні види 
професійного контексту.  
 3.Проблемне навчання 
Здійснюється на основі ініціювання самостійного пошуку студентом знань 
через проблематизацію (викладачем) навчального матеріалу.  
Ключовий момент - опора на постановку і розв’язання проблемного 
завдання.  
Переваги - передбачає творче засвоєння знань і способів діяльності. 
 4. Модульне навчання 
Сутність полягає в тому, що зміст навчального матеріалу жорстко 
структурується з метою його максимально повного засвоєння. 
Ключовий момент – організація навчального матеріалу в найбільш стислому і 
зрозумілому для студента вигляді.  
 5.Повне засвоєння знань 
Ключовий момент - викладач, виходячи з необхідності досягти повного 
засвоєння знань, хто навчається, складає перелік конкретних результатів 
навчання, тести для перевірки досягнень, розробляє різні способи 
опрацювання навчального матеріалу для учнів з різними здібностями. 
Переваги - в учня є можливість вибору найоптимальніших для себе умов 
навчання і досягнення максимального результату. 
 6.Дистанційне навчання 
Ключовий момент - припускає гранично опосередковану роль викладача і 
самостійну роль студента у виборі індивідуального темпу навчання, кількості 
повторів під час використання навчальних засобів. 
Переваги-забезпечує широкий доступ до освітніх ресурсів, незважаючи на 
географічну віддаленість від них. 
 Інноваційний підхід в освіті визначається не через використання якоїсь 
однієї моделі, а через здатність проектувати і моделювати потрібний ВНЗ 
навчальний процес з використанням різних освітніх технологій – на основі 
знання їх потенційних можливостей і переваг - «сильних сторін».  
 Отже, досвід інноваційної діяльності українських ВНЗ підтверджує їх 
здатність адаптуватися до вимог ринку і випускати інноваційну продукцію, 
що має попит, використовуючи результати цього виробництва для 
вдосконалення своєї освітньої і наукової роботи. 
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ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ-ОСНОВА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ 
 

 Працездатний і згуртований трудовий колектив виникає не одразу. У 
своєму розвитку він проходить тривалий процес становлення, який дуже 
часто буває непростим, тернистим і не завжди завершується успішно. Це 
залежить від низки обставин, які впливають на формування будь-якого 
колективу, незалежно від того, створення його є свідомим і цілеспрямованим 
чи спонтанним, стихійним. Персонал підприємства формується та змінюється 
під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації 
виробництва) і зовнішніх факторів (демографічні процеси, юридичні та 
моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо). Вплив останніх 
конкретизується у таких параметрах макроекономічного характеру, як: 
чисельність активного (працездатного) населення, загальноосвітній його 
рівень, пропозиція робочої сили, рівень зайнятості, потенційний резерв 
робочої сили. У свою чергу ці характеристики обумовлюють кількісні та 
якісні параметри трудових ресурсів. 
 Вагомий внесок у розуміння проблем формування трудового колективу 
підприємств зробили такі вітчизняні вчені, як Амоша О.І., Грішнова О.А., 
Дмитренко Г.А., Колот А.М, Лібанова Е.М., Лісогор Л.С., Семикіна М.В., 
Шаульська Л.В. 
 Метою даної роботи є висвітлення та узагальнення теоретичних 
підходів до формування трудового колективу, виявлення процесів трудового 
колективу як основи конкурентоспроможного підприємства на ринку. 
Процес створення трудового колективу являє собою послідовну зміну дій 
керівників вищої і середньої ланки, спрямованих на формування персоналу 
підприємства. Відомо, що процес створення трудового колективу складається 
з таких етапів, як: встановлення конкретних цілей; складання графіку робіт; 
узгодження різних видів робіт (проведення експерименту); організаційна 
робота з розподілу повноважень; обговорення проблем, проведення дискусій; 
аналіз ходу і результатів роботи.  
 У процесі свого розвитку трудові колективи проходять також через ряд 
послідовних стадій: Формування (зародження) колективу. Для стадії 
формування трудового колективу є характерними: наявність групи мало 
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пов’язаних між собою людей, відсутність соціального контролю, традицій; 
Становлення колективу. На етапі становлення трудового колективу 
формується актив, що поєднує більшість членів колективу, починають 
складатися традиції, громадська думка, яка спрямована на підтримку вимог 
керівника більшістю робітників; Зрілість колективу. Трудовий колектив на 
стадії зрілості має усі ознаки і виконує усі функції, які властиві трудовому 
колективу. Основні регулятори поведінки людей на даному етапі – взаємна 
вимогливість, соціальний контроль; Старіння колективу. На стадії старіння 
колектив перестає розвиватися, втрачає здатність до адаптації, соціальний 
контроль набуває консервативного характеру і визначає статику колективу 
[1, с. 111] 
На нашу думку, для успішного створення трудового колективу підприємства 
необхідно забезпечити такі умови:  
 •  усі члени колективу повинні чітко уявляти собі цілі спільної роботи; 
 • вміння кожної людини відомі керівнику та іншим робітникам 
(відповідно до цього розподілені функції);  
 •   організаційна побудова колективу повинна відповідати завданням, 
що стоять перед ним;  
 • у колективі аналізують методи роботи і намагаються їх 
удосконалювати. 
 Метою формування трудового колективу є відсіювання кандидатів, які 
не мають відповідного набору характеристик, необхідних для того, щоб 
зайняти запропоноване робоче місце. 
 Варіанти формування трудового колективу залежать від багатьох 
складових: фінансування, цінності вакантного місця, швидкості його 
заповнення тощо. Найбільш поширеними способами відбору кандидатів є: 
а)аналіз анкетних даних; б)тестування. Аналіз анкетних даних кандидата дає 
змогу визначити ступінь його можливості виконувати певні виробничі 
функції. При цьому звичайно проводиться аналіз інформації, наявної в 
особовому листку кандидата, а також порівняння фактичних даних із 
розробленою відділом управління персоналом власною моделлю [2, с. 275]. 
Не менш важливим, на думку фахівців, при відборі персоналу на 
підприємстві є тестування Цей метод дозволяє створити трудовий колектив з 
урахуванням такого найважливішого показника якості робочого колективу, 
як згуртованість. 
 Таким чином, ефективність формування трудового колективу та в 
цілому процес управління персоналом впливають на ефективність 
виробництва, про це свідчить той факт, що виробництво, соціальний 
розвиток та виховання людей являють собою єдиний процес, тому, 
врахування соціальних особливостей об'єкта управління і вплив на них, та 
використовування якісного джерела формування колективу сприяють 
підвищенню результатів роботи конкретного підприємства. Отже, 
формування якісного трудового колективу є основою ефективного 
управління персоналом та сприяє покращенню діяльності підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 

 Донедавна вважалось, що стрес – це поняття яке має відношення 
виключно до професій, які пов‘язані з небезпекою чи надзвичайними 
ситуаціями. Сьогодні ж ми стикаємось з новим розумінням цього поняття, 
яке відноситься до будь-якого підприємства та є предметом дослідження 
багатьох науковців. Поняття стрес-менеджменту з‘явилося на Заході та 
розглядається як комплекс заходів по запобіганню стресу та реабілітації 
людини після його появи. Звичайно, стрес-менеджмент не в змозі вплинути 
на фізичні стрес-фактори, проте впливати на перебіг стресу він може і 
повинен незалежно від природи стрес-фактору [2]. 
 Стрес (англ.stress - напруга) – це явище, яке викликається великими або 
малими обсягами робіт, необхідність зживатися один з одним, конфліктом 
ролей, їх невизначеністю, сумом, безцільністю існування, відсутністю 
важливої справи, фізичними, психологічними та іншими причинами. 
Розрізняють такі види стресу як ейфоричний та дистрес. Ейфоричний стрес, 
пов'язаний з закоханістю, одруженням, народженням дитини, вдалим 
проведенням відпустки, приємним знайомством, несподіваною винагородою 
тощо. Такий стрес приносить задоволення, радість, щастя, приємні емоції і 
підвищує захисні сили організму. Дистрес, пов'язаний з хворобами, 
невдачами, конфліктами, неприємними життєвими ситуаціями та 
обставинами, розлученням, втратою коханої людини тощо. Такий стрес 
викликає переживання, страхи, неспокій, зумовлює виникнення депресії, 
хвороб, руйнує здоров‘я [3].  
 Стрес можна розглядати з різних точок зору, та класифікувати його за 
різними ознаками:  
- за місцем виникнення можна виділити: стрес на виробництві; стрес у 
системі управління; стрес поза організаційний.  
- за характером емоцій: позитивний; негативний;  
- за складом учасників: груповий; міжособистісний;  
- за джерелом походження: особистий; робочий; суспільний;  
- за характером впливу: матеріальний; духовний. 
Модель стресової ситуації наведена рис. 1. 
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Рис. 1. Модель стресової ситуації 
Професійний стрес - це складна галузь дослідження стресових станів, як і 
психологічний стрес, який співвідноситься з негативними та позитивними 
емоціями і почуттями, та створюється факторами, які носять характер загрози 
або перешкод. В напрямку професійного здоров'я спеціаліста вивчають 
професійний стрес, розглядаючи його як наслідок неперервної і тривалої дії 
специфічних стресорів, що визивають перевтомлення, професійні 
захворювання. Посилюють дію професійного стресу і короткочасні 
екстремальні ситуації. Як бачимо, професійний стрес розглядається, як 
правило, в плані негативного впливу на професійну діяльність [1].  
Сучасні керівники повинні вміти застосовувати різні методи управління 
стресами працівників, а також повинні бути стресостійкими. Стресостійкість 
менеджера – це його здатність свідомо протистояти тривалому стресу, 
оскільки ми знаємо, що перебування у постійному нервовому напруженні 
негативно впливає на роботу організму й на безпосереднє виконання 
обов‘язків працівниками [4]. 
Для того, щоб підприємство функціонувало ефективно – стресами потрібно 
управляти, спрямовувати їх у корисне русло. Управління стресами - це 
процес цілеспрямованої дії на персонал організації в цілях адаптації особи до 
стресової ситуації, усунення джерел стресу і опанування методами їх 
нейтралізації усім персоналом.  
До організаційних заходів управління стресами на підприємстві відносяться:  
- соціальна підтримка трудового колективу підприємства для збереження 
психологічної стійкості працівників в стресових ситуаціях;  
- використання бригадних форм організації праці та ін.;  
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- застосування заходів наукової організації праці; 
- підвищення рівня культури управління;  
- психологічні заходи (використання прийомів навіювання);  
- використання керівником різних форм самоконтролю; 
- навчання за антистресовими програмами, регулярне емоційне 
«розвантаження»; 
- колективні заняття спортом (власні команди футболу, волейболу тощо). 
Отже, запорукою успіху в управлінні стресом є бажання і можливості 
керівників розглядати дану проблему на підприємстві. Застосування стрес-
менеджменту у сучасності є необхідним задля забезпечення успішного 
функціонування компанії. Створюючи здорову та позитивну атмосферу у 
трудовому колективі, управлінці стимулюють працівників до саморозвитку 
та успіху, що сприяє процвітанню організації. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

 В сучасних умовах господарювання роль персоналу набула особливого 
значення. Персонал – це невід’ємна частина будь-якої організації. Для 
ефективного функціонування підприємства потрібно правильно організувати 
роботу персоналу, контролювати його діяльність, використовувати новітні 
методи управління. Ефективна система управління персоналом – це 
найважливіший інструмент розвитку будь-якого сучасного підприємства. 
Питанням удосконалення системи управління персоналом присвячені праці 
вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: Д. П. Богині, О. А. Борисової, В. 
М. Гончарова, Г. Деслера, А. М. Колот, Г. М. Мамед-Заде, А. А. Садєкова, О. 
Г. Шпикуляка, А. Д. Чикуркової та інші. 
Управління персоналом – це система взаємопов’язаних організаційно-
економічних і соціальних заходів по створенню умов для нормального 
функціонування, розвитку і ефективного використання потенціалу робочої 
сили на рівні підприємства [1, с.129]. 
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Система управління персоналом є реалізатором функцій управління 
персоналом та являє собою сукупність ув’язаних, погоджених методів й 
засобів управління персоналом підприємства, які покликані упорядкувати, 
організувати й направити діяльність персоналу на досягнення мети [2, c. 256]. 
Система управління персоналом включає такі основні елементи: 
- групу фахівців апарату управління;  
- комплекс технічних засобів системи управління;  
- інформаційну базу для управління персоналом;  
- комплекс методів і методик організації праці й управління персоналом;  
- правову базу;  
- сукупність програм управління інформаційними процесами вирішення 
завдань управління персоналом. 
Взаємодія всіх елементів системи управління створює умови для 
виробництва, розподілу й використання ресурсів праці.  
Сьогодні багато вітчизняних підприємств, на жаль, або взагалі ігнорують 
принципи  управління персоналом, або  в кращому разі визначають 
ефективність управління персоналом за допомогою спеціально створених для 
цього показників. Оцінка ефективності управління персоналом підприємства 
полягає у визначенні економічної ефективності за рахунок кращого 
використання трудового потенціалу, соціальної ефективності шляхом 
задоволення потреб і інтересів працівників підприємства, організації і 
мотивації праці, організаційної ефективності через цілісність і організаційну 
оформленість підприємства [2, с.186]. 
 Основними проблемами щодо ефективності управління персоналом на 
підприємстві є: 
1.Відсутність високваліфікованих менеджерів у сфері управління 
персоналом.  
2. Опір змінам на іноваціям. 
3. Недосконалість системи мотивації персоналу 
4. Занижена роль персоналу на підприємстві 
5. Недосконалість стилю і методів управління персоналом. 
6. Постійна нестача фінансових коштів. 
7. Недосконалість законодавчої бази щодо управління персоналом. 
8. Недостатнє інформаційне забезпечення управління персоналом. 
9. Нерозвиненість корпоративної культури. 
Удосконалення системи управління персоналом в економічному аспекті 
повинне забезпечити ріст ефективності на основі постійного технічного і 
організаційного вдосконалення підприємств. У соціальному аспекті зміни в 
системі управління персоналом мають бути направлені на максимальне 
використання і розвиток здібностей співробітників підприємств, а також на 
створення сприятливого психологічного клімату.  
 Економічні та соціальні цілі тісно взаємопов’язані, оскільки орієнтація 
на розвиток здібностей співробітників і створення сприятливої психологічної 
атмосфери є найважливішою умовою творчої діяльності, яка забезпечує 
технічний прогрес на підприємствах [2, с. 74-75]. 
 Удосконалення системи управління персоналом полягає в оновленні 
організаційної культури підприємств, створенні нової системи цінностей, 
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ідеології, зміні стилів управління і принципів мотивації. Виходячи з нових 
принципів управління персоналом розробляються проекти змін всіх структур 
управління, інформаційних систем і технічних засобів. На цій основі 
проектуються нові процедури управління.  
 Також вдосконалення системи управління персоналом на вітчизняних 
підприємствах  має спиратися на накопичений зарубіжний досвід. На 
рисунку 1 ми пожемо побачити порівняльний аналіз американської, 
японської та української організацій. 
 Розглянувши японську та американську організації, ми можемо 
відзначити наявність багатьох спільних або частково однакових елементів в 
українських організаціях. Проте, для того, щоб створити дієву систему 
управління на підприємстві потрібно розробити власну фірмову філософію 
управління персоналом, тому слід виходити з досвіду провідних світових 
корганізацій, але крім того, накопичувати власний досвід роботи з 
українськими працівниками. Проте за порівняльного аналізу будь-яких 
систем управління необхідно зауважити, що автоматичне запровадження тієї 
або іншої системи управління ще не гарантує високої ефективності. 
Ефективність виробничої організації обумовлена не стільки використанням 
тієї або іншої системи управління, скільки тим, як пристосовані її елементи 
до виробничо ринкових умов, в яких функціонує організація [3, c. 296]. 

 
Рис. 1. Порівняльний аналіз моделей управління [3, c. 68] 
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Отже, система управління персоналом є невід’ємною частиною будь-якого 
підприємства. Серед великої кількості напрямів підвищення ефективності 
управління кожне підприємство самостійно обирає свій шлях, який залежить 
від специфіки діяльності і особливостей вже сформованої системи 
управління.  Для створення ефективної системи управління персоналом 
кожному підприємству необхідно використовувати власний досвід роботи зі 
своїми працівниками, вивчати та застосовувати практику вітчизняних і 
зарубіжних підприємств. 
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ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
УКРАЇНИ 

 
  Розвиток сучасної економіки важко уявити без ефективної 
інвестиційної діяльності. Протягом останніх років  роль іноземних інвестицій 
у економіці України набуває ще більшого значення, адже наша держава 
проходить через стадію реформування економічних процесів. Залучення 
іноземних інвестицій є одним з основних засобів забезпечення необхідних 
структурних зрушень у народному господарстві, прискорення технічного 
прогресу, зростання кількісних і якісних показників внутрішньо та 
зовнішньоекономічної діяльності. 
Інвестиційна діяльність є об'єктом досліджень багатьох вчених, зокрема 
таких як: М. І. Кадеєва, В. Г. Федоренко, Н. І. Гавловська, А. В. Мерзляк, 
Л.Л. Антонюк, М. М. Леус, В.В. Луць, О. П. Слюсарчук, К. Л. Маркевич, А. 
О. Гура, В. Г. Федоренко, І. В. Тесля, О. О. Сухий, Л.М. Борщ, А.П. 
Гайдуцький  та ін.  
Світова практика переконує, що без активного залучення іноземного капіталу 
неможливо провести структурну перебудову економіки, скоротити 
технологічну відсталість народного господарства та забезпечити 
конкурентоздатність вітчизняної продукції на світовому ринку. Тобто, 
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іноземні інвестиції є одним із чинників, які забезпечують економічне 
зростання та розвиток країни в цілому.  
Іноземні інвестиції – це цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в 
об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з 
метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту[1]. 
Основними факторами, що визначають інвестиційну привабливість України, 
є [8, с. 22]:  високий природно-ресурсний потенціал, наявність 
висококваліфікованої робочої сили, здатної до швидкого сприйняття новітніх 
технологій у виробництві та управлінні, низький рівень середньої заробітної 
плати, територіальна наближеність до країн ЄС та Азії, можливість участі з 
боку іноземних інвесторів у приватизації державної власності, наявність 
таких перспективних галузей, як гірничодобувна промисловість, сільське 
господарство, хімічна промисловість та металургія, що є інвестиційно-
привабливими та можуть бути використані для залучення іноземних коштів 
На сьогодні в Україні інвестиційна діяльність регулюється такими 
нормативно-правовими актами: Законами «Про інвестиційну діяльність», 
«Про режим іноземного інвестування», «Про захист іноземних інвестицій на 
Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інститути спільного 
інвестування», Постановами Кабінету Міністрів «Про затвердження 
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року», «Про 
затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів 
(контрактів) про спільну діяльність за участю іноземного інвестора» та інші. 
В свою чергу безпосередньо спостереження за надходженням в Україну  
іноземних інвестицій здійснюються Національним банком України, а також 
Державною службою статистики України.  
Надходження іноземних інвестицій поліпшує стан та ефективність 
національного господарства, сприяє залученню інноваційних технологій, 
поліпшенню якості продуктів харчування вітчизняного виробництва, 
насиченості внутрішнього ринку високоякісними товарами, створенню нових 
робочих місць, нарощуванню експортного потенціалу, використанню 
ресурсів, налагодженню економічних зв’язків між господарюючими 
суб’єктами тощо[3, с. 25]. 
За даними Державної служби статистики України з 2011 р. до 2014 р. 
спостерігається тенденція до збільшення обсягів прямих інвестицій в 
Україну. Найбільший приток прямих іноземних інвестицій відмічається  у 
2014 році (57056,4 млн. дол.), проте у 2015 році спостерігається тенденція до 
зменшення обсягів залучений іноземних інвестицій на 13685 млн. дол., що є 
негативною тенденцією. Основними причинами такого зменшення є 
нестабільна ситуація на Сході України та відсутність необхідних економіко-
правових реформ.  У 2016 році ситуація покращилася: відбулося зростання 
обсягу інвестицій на 3% порівняно з відповідним періодом 2015 року. 
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Рис.1. Прямі іноземні інвестиції в економіку України за 2011-2016 рр. 

Розроблено автором за даними [4] 
На сьогодні Україна активно використовує формат стратегічного партнерства 
у відносинах з Європейським Союзом. Із країн ЄС із початку інвестування на 
31.12.2016 р. внесено 44790,7 млн. дол. інвестицій. Головними країнами-
інвесторами, на які припадає від загального обсягу інвестицій з ЄС, є Кіпр – 
11 091,9 млн. дол, Нідерланди – 5769,7 млн. дол., Німеччина– 5447,3млн. 
дол., Австрія– 2 629,4 млн. дол., Велика Британія – 1 969,5 млн. дол. та 
Франція – 1 526,1 млн. дол.  
Основними причинами, що перешкоджають залученню іноземних інвестицій 
є: низький рівень довіри до влади, інтенсивне втручання органів державної 
влади в сектор приватного бізнесу, тіньова економіка, відсутність чіткої 
стратегії економічного розвитку країни, нестабільність у сфері 
оподаткування, нестабільність політичної ситуації в країні, корупція.  
Ці причини, призвели до того  в рейтингу інвестиційної привабливості країн 
світу International Business Compass за 2016 рік, Україна здала свої позиції: 
перемістилася з 89 місця у 2015 р. на 130 місце в 2016 р. серед 174 країн. 
Погіршення спостерігається по всіх категоріях. Особливо значним є падіння 
в частині економічних показників. 
Для покращення ситуації, що склалася, необхідно:  
1) розробити довгострокову стратегію залучення іноземного капіталу в 
економіку України та окремих її регіонів, враховуючи політико-еко- номічні 
особливості розвитку держави на сучасному етапі;  
2) розробити національний та регіональні плани підвищення інвестиційної 
привабливості України та її адміністративно-територіальних одиниць з 
урахуванням поточних рейтингів інвестиційної привабливості [5, с. 105]. 
Отже, іноземні інвестиції ї є вагомим чинником, який впливає на темпи 
економічного зростання та розвиток країни в цілому, оскільки є передумовою 
розширення міжнародного співробітництва та створення соціального ефекту 
у вигляді зростання доходів населення. Україну можна охарактеризувати, як 
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країну яка залучає іноземний капітал, бо володіє багатою низкою факторів, 
які підтверджують її інвестиційну привабливість, а саме вигідним 
геополітичним розташуванням, високим рівнем природно-ресурсної бази, 
дешевою кваліфікованою робочою силою, досить містким споживчим 
ринком. 
Однак інвестиційний клімат в країні є несприятливий. Для поліпшення 
інвестиційного клімату необхідно удосконалити державне регулювання, 
створити необхідні умови для залучення іноземних інвестицій та створити 
систему захисту прав власності іноземних інвесторів. 
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СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
 Однією з визначальних рис сучасної соціально-економічної діяльності 
організацій, незалежно від сфери і масштабів функціонування, виступає 
орієнтація на пошук, розробку і застосування нововведень.   
 Проблеми вивчення та дослідження стратегій інноваційного розвитку 
організації вивчав Н.Вишняков, С.Бабінська, Н.Романів, В.Зубенко. 
 В умовах широкого вибору альтернатив і безлічі сценаріїв реалізації 
інноваційної діяльності, її ефективність залежить від вибору оптимальних 
напрямків і базових принципів інноваційного розвитку, які відповідають 
умовам діяльності і можливостям організації. В цьому відношенні, прийнято 
виділяти дві найбільш загальні групи чинників, які задають певний характер 
інноваційної діяльності. До першої групи слід віднести особливості 
зовнішніх, по відношенню до організації, умов функціонування, що 
включають: особливості конкурентного середовища, специфіку ринку та 
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сфери діяльності, нормативно-правові умови, характеристики національної 
інноваційної системи. Серед внутрішніх умов, які задають характер 
інноваційної діяльності, виступають: наявність необхідних матеріальних і 
нематеріальних активів, особливості структури організації, її інноваційної 
культури, ціннісні і мотиваційні характеристики персоналу. 
 Будучи детермінованою внутрішніми і зовнішніми обставинами, 
інноваційна діяльність вимагає формування оптимальної стратегії 
інноваційного розвитку, мета якої полягає в розробці та реалізації основних 
напрямів інноваційної діяльності, за допомогою оптимального використання 
наявних матеріальних і нематеріальних ресурсів, для забезпечення 
ефективності організаційної діяльності та посилення конкурентних переваг. 
Формування інноваційних стратегій є самостійним чинником, що визначає 
ефективність реалізації інноваційних проектів і програм в рамках організації. 
В процесі розробки і реалізації подібних стратегій, головне завдання полягає 
в обліку максимально числа факторів внутрішнього і зовнішнього характеру. 
В результаті теоретичного аналізу різних стратегічних підходів до реалізації 
інноваційної діяльності, слід виділити кілька основних підходів до наукового 
розгляду та аналізу стратегій інноваційного розвитку: 
 1) як результат об'єднання теоретико-методологічних основ 
інноваційного та стратегічного менеджменту [2]; 
 2) як засіб мінімізації інноваційних ризиків і дисфункцій [3]; 
 4) як невід'ємний атрибут інноваційного процесу [1]. 
 Інтегральною характеристикою подібних стратегій, що об'єднує 
більшість дослідницьких підходів, є розгляд їх в якості необхідного засобу 
оптимізації інноваційної діяльності з метою забезпечення розвитку 
організації і досягнення високих показників ефективності. При цьому, 
«інноваційними» слід вважати стратегії, що передбачають прогресивний 
характер інноваційних змін, які відповідають критеріям безпеки інноваційної 
діяльності. В якості універсальної типології, слід виділити: зовнішні, 
внутрішні і цільові групи інноваційних стратегій, здатні виступати як в 
самостійному статусі, так і в якості структурних елементів 
общеорганизационной інноваційної стратегії. Визначальна роль, при цьому, 
належить зовнішнім організаційним стратегіям, що обумовлює конкретні 
типи інноваційної поведінки. 
 При розробці стратегій інноваційного розвитку організації слід 
використовувати положення стратегічного та інноваційного менеджменту, за 
допомогою яких можлива інтеграція інноваційної діяльності з систему 
стратегічних орієнтирів і цінностей організації. Серед безлічі теоретичних 
розробок класичних і сучасних дослідників, слід зазначити два основних 
підходи в розумінні основних принципів реалізації стратегічного 
інноваційного управління: функціональний і системно-інтегративний. 
 Прихильники функціонального підходу визначають інноваційний 
менеджмент як деяку функціональну підсистему, в рамках загальної системи 
управління, покликану здійснювати процес регулювання інноваційної 
діяльності організації з позиції заданих інноваційних цілей. З точки зору 
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В.М. Аньшін, завдання інноваційного менеджменту полягає в організації та 
плануванні процесів розробки і впровадження нововведень на об'єктах різних 
рівнів, для досягнення інноваційних цілей даних об'єктів [2].  
 Інший автор І.А. Іванов під інноваційним менеджментом розуміє 
управлінський вплив на зміну факторів, що визначають виробництво товарів 
і послуг, з метою підвищення економічної ефективності роботи підприємства 
[3]. Найбільш поширеною рисою, яка об'єднує більшість точок зору на 
інноваційний менеджмент в рамках функціонального розгляду, є прагнення 
до максимально предметним і конкретного розгляду інноваційного 
менеджменту як різновиду специфічної управлінської діяльності. Натомість 
характерного для системного підходу интегрализма, який проявляється в 
многоаспектном розгляді інноваційного процесу з позиції його включеності в 
Загальноорганізаційна контекст, пропонується чітка локалізація 
функціональної сфери інноваційного менеджменту в рамках формального 
управління. 
 Як правило, функціональне розгляд менеджменту інновацій характерно 
для дослідників економічного профілю, що розглядають самі інновації як 
фактор ефективності, в той час як представники інших суміжних наук 
націлені на аналіз різних факторів (соціальних, індивідуально-психологічних, 
нормативно-правових і т.д.), що визначають умови ефективної реалізації 
нововведень. 
 З позиції системного-інтеграційного підходу, інноваційна діяльність не 
є результатом функціональної диференціації в рамках поділу праці, і 
відповідно, інноваційний менеджмент не обмежується рамками специфічної 
професійної діяльності. Це в першу чергу системний процес, глибоко 
інтегрований в структуру організаційної діяльності, що здійснюється всіма 
суб'єктами організації, з метою інноваційного вдосконалення організаційної 
діяльності, пошуку конкурентних переваг і підвищення ефективності. 
Різниця між інноваційним процесом і інноваційним менеджментом, в цьому 
відношенні, полягає в керованому і доцільний характер інноваційного 
управління, що задає спрямованість динаміці інноваційного процесу. Схожа 
точка зору належить Н.І. Лапіну, Й. Шумпетера та інших менш відомих 
дослідників, що розглядає інноваційні процеси в сукупності їх системних 
властивостей. 
 В рамках зазначеного підходу, взаємна адаптація інноваційного та 
соціально-організаційного процесів, що реалізується за допомогою 
стратегічного забезпечення інноваційної діяльності, являє собою одну з 
найбільш пріоритетних завдань сучасного інноваційного менеджменту. 
Зазначений адаптивний процес може бути інакше визначено як - соціалізація 
інновацій, спрямована на узгодження інноваційних змін з такими змінними 
як: інноваційний потенціал та сприйнятливість. Процес соціалізації інновацій 
дозволяє в значній мірі знизити рівень інноваційних дисфункцій, за 
допомогою перекладу функціональних інновацій в статус організаційних 
нововведень (успішно пройшли стадію системної інтеграції). 
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 Соціальна складова інноваційної діяльності являє собою новий і мало 
вивчений компонент інноваційного потенціалу організацій, роль і значення 
якого довгий час нівелювалося під тиском традиційних уявлень в рамках 
функціонального підходу. При цьому, соціальний аспект інноваційної 
адаптації все частіше визначається як основний, виступаючи одночасно і 
джерелом інноваційних ідей, і важливим фактором на шляху успішної 
інтеграції нововведень. 
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СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖЕР: ТИПОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ 
ВИМОГИ 

 
 Менеджерська діяльність пов’язана з вирішенням різноманітних 
завдань. Основний інструмент - мислення. Розумові операції щодо 
здійснення основних функцій менеджменту (планування, організація, 
мотивація і контроль) здійснюються двома моделями мислення - логічним і 
креативним. Логічне мислення застосовується при вирішенні задач з певним 
набором даних і при малому ступені невизначеності, воно призводить до 
єдиного правильного результату через операції аналізу, синтезу, порівняння, 
узагальнення. Креативне мислення діє в ситуаціях недостатності конкретних 
даних і високого ступеня невизначеності. Воно не дає єдиного правильного 
рішення, але пропонує ряд рівноцінних, одне з яких може бути кращим за 
інші [1, с. 202]. 
 Однією із центральних проблем сучасної науки управління персоналом 
є формулювання концепції особи менеджера, якій властивий набір рис, 
необхідних для реалізації професійної діяльності.  
Основною психологічною концепцією обрана концепція американського 
психолога гуманіста А.Г. Маслоу [4, с. 479-521].  
 Здатність до самореалізації, згідно з поглядами А.Г. Маслоу, властива 
лише психічно цілісній здоровій особистості, яка характеризується:  
 1) об’єктивним сприйняттям оточуючої реальності - вміння бачити 
дійсність такою, якою вона є насправді, а не через призму власних прагнень, 
мрій;  
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 2) усвідомленням себе, інших та природи - прийняття своєї особи без 
зверхньої критики, що дозволяє зменшити переживання провини, тривоги, 
сорому;  
 3) простотою та безпосередністю поведінки - відсутність штучної 
театральності та прагнення здійснити враження на оточуючих. Внутрішнє 
життя самореалізованої особистості, їх думки та переживання, природно 
проявляються у висловлюваннях та вчинках;  
 4) зосередженістю на проблемі - сприйняття своєї роботи, як важливої 
особистісної місії, що займає в системі цінностей головне місце. Такі люди 
живуть задля роботи, а не працюють для життя;  
 5) незалежністю, потребою в усамітненні - прагнення одинокості, що 
властиве самореалізованим особистостям, часто сприймається оточенням як 
нарцисизм, проте насправді це екзистенційна потреба усамітнення, особливо 
під час життєвих випробувань, особистих невдач;  
 6) автономністю поведінки - високий ступінь самоуправління та 
реалізації власної волі, пошук в собі потенціалу для розвитку, виходу із 
складних життєвих ситуацій;  
 7) містичними переживаннями - наявність у життєвому досвіді 
надприродних переживань, які часто мають релігійний сюжет, що допомагає 
встановлювати гармонію зі світом;  
 8) суспільним інтересом - глибоке відчуття близькості з іншими 
людьми, відверте бажання їм допомогти, вирішити життєві проблеми, що 
нерідко проявляється у співчутті та симпатії до всього людства;  
 9) демократичним характером - повага до інших, незважаючи на їх 
соціальний статус, релігійні погляди, політичні симпатії, національність 
тощо;  
 10) філософським почуттям гумору - таким, що швидше спрямований 
на висміювання людських недоліків взагалі, ніж приниження самої 
особистості. Філософський гумор відрізняє складний підтекст, який 
проявляється у формі притчі;  
 11) креативність - схильність до творчості, котру треба розуміти 
швидше не як прояв таланту, а природних задатків до спостережливості, 
сприйняття всього нового, спонтанної реакції на події, що спостерігається у 
поведінці дітей;  
 12) опір цивілізації, сучасній культурі - перебуваючи в гармонії з 
суспільством, самореалізовані особистості зберігають внутрішню 
незалежність, і, водночас, здатність чинити опір тим впливам, які ними 
особисто не приймаються.  
 Особи, які реалізують мотив особистісного зростання, не є вершиною 
людського творіння. А. Маслоу категорично заперечував таку ідеалізацію, 
вказуючи на загальну недосконалість людської природи. Проте, шлях до 
самореалізації можливий лише за умови розвитку в собі зазначених 
особистісних якостей.  
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 Сучасний менеджер виступає в системі громадського виробництва як 
керуючий: дипломат - лідер - вихователь - організатор - інноватор - людина 
[2, с. 44].- дипломат. Серед переліку менеджерських навичок останнім часом 
на перший план все частіше висувається уміння проводити переговори. 
Сучасні менеджери витрачають свій робочий час в основному на 
встановлення та розвиток людських контактів, які могли б просувати 
виробництво, поглиблення ділових зв'язків, укладання угод, вирішення 
спорів, налагодження контактів з владою. Ці функції на функцій менеджера-
маклера і вимагають добре розвинених дипломатичних навичок. - менеджер-
лідер.  
 У теорії менеджменту поки міцно тримається традиція розділяти 
функції менеджера і лідера. Функції першого - професійно здійснювати дії, 
необхідні для підтримки діяльності матеріальної підсистеми бізнесу. Другі 
повинні вести за собою людей, їх головна функція - забезпечення 
безперебійної роботи людської підсистеми бізнесу. Сучасне розуміння 
функцій менеджера вимагають від нього професійного володіння як тим, так 
і іншим.  
 - менеджер-вихователь. У міру ускладнення виробництва вимоги до 
персоналу зростають. З одного боку, сьогодні персонал повинен мати 
підвищену технологічну ерудицією, з іншого боку - високу моральність. 
Технічному вдосконаленню працівників приділяється велика увага. 
Моральне виховання, як налагоджений механізм, практично не існує. Між 
тим історія показує, що ступінь вихованості, моральність працівників є 
вирішальною умовою економічного зростання. 
 - менеджер-інноватор. Світ вступає в епоху інформаційної культури, і 
одна з головних функцій менеджера - інноваційна. Повільність у її виконанні 
загрожує відкинути виробництво назад. Інновації необхідні, оскільки 
продуктивність праці і якість продукції легше і швидше підвищується при 
використанні нової техніки і технологій.  
 - менеджер-людина. Менеджер - це особистість, тобто складна 
сукупність вроджених і придбаних якостей. Вони поєднані воєдино в 
характері особистості, і далеко не кожна з його особливостей може бути 
корисною в діяльності менеджера.  
 Отже, визначити універсальний психологічний підхід, який би 
описував особистість менеджера, буде складно, і, можливо, некоректно, 
оскільки особистість сама по собі є багатогранним феноменом. Керуючи 
людьми менеджер повинен мати позитивний зв’язок із своїм персоналом. Він 
повинен бути лідером, щоб вести за собою підлеглих. А для цього необхідно 
мати авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції. Він повинен бути 
дипломатом, щоб налагоджувати стосунки, як з партнерами, так й із 
співробітниками. Менеджер повинен об’єктивно сприймати оточуючу 
реальність. Він повинен бути новатором, який розуміє роль науково-
технічних досягнень. Загалом, сучасний менеджер повинен бути справжньою 
людиною у вищому розумінні цього слова - володіти знаннями, культурою, 
мати рішучий характер та професійні здібності.   
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА СУЧАСНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 
 В умовах швидко прогресуючої глобалізації, прискорення розвитку 
науково-технічного прогресу та посилення конкурентної боротьби 
визначальним чинником успішного функціонування підприємства на 
внутрішньому та світовому ринках є його інноваційний розвиток, а одним із 
ключових показників сприйнятливості підприємства до інноваційних 
перетворень є наявність його інноваційного потенціалу.  
 Актуальність проблеми полягає в тому, що розвивати інноваційну 
діяльність можливо лише за умови достатнього інноваційного потенціалу. 
Від величини інноваційного потенціалу залежить вибір стратегії 
інноваційного розвитку. Тобто, якщо у підприємства є всі необхідні ресурси, 
воно має можливість діяти за стратегією лідера, розробляти й впроваджувати 
різні інновації. Якщо ж інноваційні можливості обмежені, то необхідно їх 
нарощувати і обирати стратегію послідовника, тобто реалізовувати 
поліпшуючі технології.  
 Висвітлення проблеми управління розвитком інноваційної діяльності 
розкриваються в роботах та публікаціях як вітчизняних, так і зарубіжних 
дослідників таких як: Волкова О.І., Гречан А.П., Денисенка М.П.,             
Йохна М.А., Стадник В.В., Альтшуллера И.[2], Фиякселя Є., Хемела Г., 
Шленова Ю.В. та інших. Ці дослідники займаються розкриттям поняття 
«інновації» на мікро та макрорівнях.  
 На основі оцінки стану інноваційного потенціалу підприємства можна 
визначити подальшу стратегію його інноваційного розвитку і здійснювати 
оперативне управління інноваційною діяльністю для забезпечення 
можливості переходу підприємства на випуск конкурентоспроможної 
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продукції, істотно підвищивши свою стійкість і гнучкість стосовно змін у 
зовнішньому середовищі[1]. 
 Основний акцент на рівні підприємства ставиться на формування 
інноваційної стратегії та знаходження механізмів інноваційного розвитку 
підприємства. Але велика кількість дослідників концентрує свою увагу на 
дослідженні інновацій на підприємстві, намагаються розкрити їх суть, зміст 
та виділити позитивні сторони їх впровадження. 
 Інноваційний потенціал підприємства можна трактувати як інтегральну 
сукупність взаємопов’язаних у певних соціально-економічних формах 
ресурсів, яка характеризує можливість (здатність) підприємства під дією 
зовнішніх і внутрішніх факторів створювати й ефективно впроваджувати 
інновації з метою досягнення інноваційних стратегічних змін, підвищення 
економічної ефективності та конкурентоспроможності підприємства[3]. 
          Крім цього, система показників, необхідних для комплексного 
оцінювання інноваційного потенціалу підприємства, повинна відповідати 
таким вимогам [4]:  
-  включати показники, що характеризують інноваційний потенціал з усіма 
складовими;  
-  забезпечувати можливість порівняння показників, які використовуються 
для аналізу на різних підприємствах;  
- спрямовуватися на виконання підприємством поточних і перспективних 
завдань;  
- узгодженість з існуючою на підприємстві звітністю;  
- витрати на збір та обробку інформації згідно з обраною системою 
показників повинні бути мінімальними. 
Оцінювати інноваційний потенціал сучасного підприємства запропоновано 
відповідно до його складових, до яких, на нашу думку, доцільно віднести: 
матеріально-технічну, кадрову (інтелектуальну), науково-дослідну, 
маркетингову (ринкову), інфраструктурну, організаційно-управлінську, 
фінансово-економічну та інформаційно-інтерфейсну. 
Кожна складова інноваційного потенціалу має специфічні цілі використання 
й розвитку, підлягає впливу різних чинників і залежно від рівня розвитку 
може бути зарахована до сильних або слабких сторін підприємства [3, с. 8]. 
 Отже, можна виокремити, що «інноваційний потенціал підприємства» є 
комплексним поняттям, яке включає в себе кількісний і якісний склад 
ресурсів, що використовуються під час створення та реалізації інновацій. 
Запропонована комплексна система оцінювання включає оптимальний склад 
показників, що дозволить об’єктивно виміряти складові інноваційного 
потенціалу сучасного підприємства, виявити не тільки реальні, а й потенційні 
інноваційні можливості для реалізації інноваційних проектів і програм, 
визначити так звані «критичні зони» використання ресурсів інноваційного 
потенціалу підприємства для побудови та корегування інноваційної стратегії 
розвитку підприємства. Такий методичний підхід може бути одним із 
складників подальшого розроблення методології оцінювання інноваційного 
розвитку підприємства. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СКЛАДОВА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
 У сучасних умовах для господарювання характерне посилення 
ринкової конкуренції, вимог споживачів до якості товарів та послуг, 
необхідність реагувати на зміни зовнішнього середовища, що ускладнює 
завдання підвищення рівня конкурентоспроможності національних 
підприємств. Комплексне вирішення проблем забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств має особливе значення у зв'язку з 
необхідністю підвищення ефективності діяльності вітчизняних виробників не 
тільки на внутрішньому, але й на міжнародних ринках. 
 Відомо, що основними факторами виробництва на підприємстві є: 
засоби праці, предмети праці та персонал. Основна роль належить персоналу. 
Персонал підприємства –   особовий склад кваліфікованих робітників 
підприємства, фірми або організації, які володіють професійною здатністю 
до праці, тобто мають спеціальну підготовку та потребують грамотного 
управління і створення умов для їхнього розвитку[1]. Саме від нього 
залежить рівень конкурентоспроможності підприємств, а також  наскільки 
ефективно використовуються на підприємстві засоби виробництва,  
наскільки успішно воно працює в цілому, а відтак, чи буде воно 
конкурентоспроможним, адже у сучасній світовій економіці це є важливою 
здатністю підприємства й без цього важко втриматись у ринковій структурі 
відносно інших конкурентів. 
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 Головним для функціонування будь-якого підприємства є його 
забезпечення на рівні ресурсів.  Персонал, порівняно з іншими чинниками 
виробництва, більш яскраво показують і визначають стратегічний успіх 
підприємства. Саме вони є основою досягнення конкурентних переваг. 
Роблячи висновок з цього, варто сказати, що людський чинник є головним 
резервом розвитку виробництва. Таким чином, якщо людському чиннику 
буде надаватись мало уваги, то, як правило, це може призвести до низького 
економічного ефекту. В сучасних умовах конкурентоспроможність 
підприємства визначається за тим, яка кількість чинників і умов наявна на 
самому підприємстві. Одним з таких, що створює конкурентоспроможність, є 
наявність достатньої кількості якісного персоналу і ефективне управління 
ними.  
 У сучасних умовах, найкращою у вмінні управління персоналом є 
Японія, адже в системі цілей менеджменту перше місце відводиться розвитку 
персоналу. В Україні, поки що, управлінню персоналом значна увага 
приділяється тільки на теоретичному рівні. Управління персоналом 
становить комплексну, прикладну науку і сферу практичної діяльності щодо 
розробки і впровадження організаційно-економічних, адміністративно-
управлінських, правових і особистісних факторів, способів, методів впливу 
на персонал підприємств для підвищення ефективності діяльності останніх. 
Знання й уміння в області роботи з персоналом, як правило, відсутні й у 
більшості підприємців і керівників, що знижує в цілому ефективність 
управління. В практичній діяльності, кадрові служби слабко впроваджують 
наукові методи оцінки, розподілення і підготовки персоналу із 
використанням результатів соціологічних і психологічних досліджень [2]. 
Варто зазначити, що методологія управління персоналом припускає розгляд 
сутності персоналу організації як об'єкта управління, процесу формування 
поведінки індивідів, що відповідає цілям і задачам організації, методів і 
принципів управління персоналом. 
 Система управління персоналом підприємства – система, у якій 
реалізуються функції управління персоналом. Вона включає підсистему 
загального і лінійного керівництва, а також ряд функціональних підсистем, 
що спеціалізуються на виконанні однорідних функцій [3]. 
 Ефективність управління персоналом найбільше залежить від 
принципів та методів управління персоналом. Чим більшою є компанія і чим 
більше підрозділів вона має, тим краще будуть узгоджуватись певні 
принципи здійснення управління. Але для початку варто сказати про засоби 
управління, за допомогою яких здійснюється процес управління персоналом. 
Існує три групи засобів управління: опосередковані засоби управління, прямі 
та квазізасоби.  
 До опосередкованих або непрямих засобів управління належать: оцінка 
робочого місця; характеристика посади; оцінка співробітника. 
До найбільш важливих прямих засобів управління входять такі: бесіди з 
підлеглими, обговорення в колективі, під час яких приймаються рішення; 
делегування завдань і повноважень; інформація та комунікація; критика та 
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заохочення; вказівки та директиви; контроль за результатами праці та 
службовий нагляд.  
 Для квазізасобів застосовуються робоча атмосфера та неформальні 
групи. 
 Важливо зазначити також, що ефективне функціонування системи 
управління конкурентоспроможністю підприємства можливе лише тоді, коли 
буде створений високий рівень кадрового потенціалу. Досить важливою 
умовою формування ефективної команди є постійний розвиток персоналу, 
зокрема підвищення кваліфікації. Рівень кваліфікації персоналу повинен 
випереджати розвиток технології виробництва і системи організації 
виробничо-трудового процесу.  
 Сьогодні відчувається гостра необхідність в наукових дослідженнях з 
проблеми оптимізації організаційних структур управління, пошуку нових 
підходів, розробці методик, що дозволяють вибрати той вид організаційної 
структури, який найбільшою мірою відповідає рівню розвитку підприємства, 
та приведення його до конкурентоспроможності. Відсутність наукових 
розробок по відзначеним аспектам або низька їх якість призводить до того, 
що оптимізація структур багатьма підприємствами не проводиться або 
здійснюється методом проб і помилок, що знижує результативність їх 
господарської діяльності [4]. 
 Отже, конкурентоспроможність підприємства в сучасних умовах 
господарювання визначається, перш за все, умінням правильного управління 
персоналом. Це багатогранний і виключно складний процес, який 
характеризується своїми специфічними особливостями і закономірностями. 
Так, конкурентні переваги можуть бути сформовані як результат 
цілеспрямованої діяльності підприємства, у випадку наявності на 
підприємстві висококваліфікованих кадрів, що можливо досягти навчанням 
персоналу, підвищенням його кваліфікації й інших заходів з розвитку 
персоналу; соціальний ефект від підвищення безпеки праці, поліпшення умов 
праці й відпочинку, підвищення рівня освіти працівників; організаційні 
конкурентні переваги, які полягають у високому рівні організації виробничих 
і логістичних процесів, наявності прогресивної системи нормування праці; 
управлінські конкурентні переваги, пов'язані з наявністю унікальної 
організаційної структури управління. 

Список використаних джерел: 
1. Антощишина Н.І. Сучасний погляд на систему управління 

персоналом в аспекті забезпечення конкурентоспроможності підприємства 
[Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua 

2. Довгань Л.Є. Взаємозв’язок управління персоналом та 
конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://business-inform.net 

3. Кулакова С.Ю. Теоретичні аспекти побудови оптимальної 
організаційної структури управління підприємством [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua 



455 

 

4. Русінко М.І. Еволюція поняття «Персонал підприємства» та 
теоретичні підходи до його визначення [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.economy.nayka.com.ua 
 

Вікторія Кошова, Лілія Бегей 
 Науковий керівник: Бондарчук Л.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТУ 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 

 Сам факт існування людства створює необхідність розробки, прийняття 
та реалізацію управлінських рішень. Сутність прийняття управлінських 
рішень, як процесу, передбачає відносно стійку основу управлінського 
рішення, яка визначає його зміст, роль і місце у функціонуванні і розвитку 
організації. Основною ціллю прийняття управлінських рішень являється 
перш за все забезпечення координаційної (регулюючої) дії відносно системи 
управління, яка виконує управлінські задачі персоналу задля досягнення 
цілей організації. На сучасному етапі вивчення, модернізація та розробка 
нових підходів до системи прийняття управлінських рішень на підприємстві 
являється однією з важливих, потребуючих уваги проблем. 
 Загалом, управлінське рішення – це формалізований на альтернативних 
засадах вид діяльності формального управлінця, за допомогою якого керівна 
система організації отримує можливість безпосередньо впливати на 
керовану. Управлінське рішення формується у процесі вибору декількох 
альтернатив, стає відображенням результатів управлінської діяльності, 
певною мірою її підсумком. Варто зауважити, що управлінське рішення – це 
результат альтернативної формалізації економічних, технологічних, 
соціально-психологічних та адміністративних методів менеджменту [1, с. 84]. 
Потреба в прийнятті рішень обумовлюється як зовнішніми, так і внутрішніми 
обставинами. Імпульсом до прийняття управлінського рішення є перш за все 
необхідність ліквідації проблем або зменшення їх актуальності. 
 Безпосередньо, серед основних причин виникнення проблем за 
результатами опрацьованих альтернатив, що потребують прийняття 
управлінських рішень можна виділити наступні: 
⎯ недосконалі принципи діяльності організації; 
⎯ помилкові критерії оцінки діяльності організації, підрозділу або 
окремого керівника; 
⎯ порушення процесу досягнення поставленої цілі з помилкової або 
ініціативної причини; 
⎯ непередбачувані обставини (стихійні лиха, техногенні катастрофи, 
політичні та економічні катаклізми) [2, с. 96]. 
 У теорії управління виділяють три основні моделі прийняття рішень: 
класична модель; поведінкова модель; ірраціональна модель. 
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 Класична модель спирається на поняття «раціональності» в прийнятті 
рішень. Передбачається, що особа, яка приймає рішення повинна бути 
абсолютно об’єктивною і логічною, мати чітку мету, усіїї дії в процесі 
прийняття рішеньспрямовані на вибір найкращоїальтернативи. 
Основні характеристики класичної моделі: особа, яка приймає рішення: 
⎯ має чітку мету прийняття рішення; 
⎯ має повну інформацію щодо ситуації прийняття рішення; 
⎯ має повну інформацію щодо можливих альтернатив і їх наслідків; 
⎯ має раціональну систему упорядкування переваг за ступенем їх 
важливості; 
⎯ має на меті максимізацію результату діяльності організації [3, ст. 207]. 
 Отже, класична модель передбачає, що умови прийняття рішення 
повинні бути достатньо визначеними.Проте на практиці на процес прийняття 
рішень впливають численні обмежуючі та суб’єктивні фактори. Сукупність 
таких факторів у процесі прийняття рішень враховує поведінкова модель. 
 Характеристики поведінкової моделі. Особа, яка приймає рішення: 
⎯ не має повної інформації щодо ситуації прийняття рішення; 
⎯ не має повної інформації щодо всіх можливих альтернатив; 
⎯ не здатна (не схильна) передбачити наслідки можливих альтернатив. 
 Необхідними умовами для прийняття ефективних управлінських 
рішеньявляються право прийняття, повноваження, обов'язковість, 
компетентність, відповідальність. Сам процес прийняття управлінського 
рішення передбачає поєднання та взаємозв’язок наступних основних 
складових елементів: інформація, комунікативний процес, фактори 
середовища та власне управлінське рішення. Відсутність хоча б одного з 
даних складових елементів прийняття управлінського рішення 
унеможливлюється. 
 Проте на практиці на процес прийняття рішень впливають численні 
обмежуючі та суб’єктивні фактори. Сукупність таких факторів у процесі 
прийняття рішень враховує поведінкова модель. 
 Ураховуючи ці характеристики, Г. Саймон сформулював два ключових 
поняття поведінкової моделі: 
 1) поняття «обмеженої раціональності», яке означає, що люди можуть 
тільки намагатися прийняти раціональне рішення, але їх раціональність 
завжди буде обмеженою (теоретично завжди існує рішення краще за 
прийняте); 
 2) поняття «досягнення задоволеності». Оскільки досягти «повної 
раціональності» неможливо, менеджери бажають аби їх «страх» щодо 
прийняття не найкращого рішення пересилив намагання досягти 
оптимального рішення. Саме такий стан (той момент, коли приймається 
рішення) Г. Саймон охарактеризував як «досягнення задоволеності» [4, с. 
325]. 
 Ірраціональна модель ґрунтується на передбаченні, що рішення 
приймаються ще до того, як досліджуються альтернативи. 
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 Ірраціональна модель найчастіше застосовується: 
а) для вирішення принципово нових, незвичайних рішень, таких, які важко 
піддаються вирішенню; 
б) для вирішення проблем в умовах дефіциту часу; 
в) коли менеджер або група менеджерів мають достатньо владидля 
нав’язування свого рішення [3, с. 210]. 
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ЯКІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ - РУШІЙНИЙ ФАКТОР 
ЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
 У зв’язку з поширенням новітніх технологій, на кожному підприємстві 
є технічне забезпечення, що дає підприємствам однакові переваги. Причиною 
цього є збільшення конкурентів. Тому і виникає потреба в якісному 
управлінському персоналі. 
Управлінський персонал - працівники апарату управління, спеціалісти 
підприємств, та їх структурних підрозділів.  
Управління не має чітко визначених вимог до керівників, однак перелік 
якостей, який є універсальним для будь-якого хорошого керівника, вже давно 
досліджується в управлінській науці. 
Так, наприклад, ще вавилонський правитель Хаммурапі прекрасно розумів, 
що уявлення про людину складається на підставі трьох показників: те, що 
думають про неї оточуючі; те, що думає про себе вона сама, і те, чим вона є 
насправді. Він уміло маніпулював першим критерієм і цілеспрямовано 
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створював думку про себе в народі як про його турботливого правителя. На 
цьому прикладі можна побачити перші кроки свідомого формування іміджу 
правителя. 
Американські спеціалісти визначають, що керівник організації відповідає за 
сім “m”: man (людина), methods (методи), money (гроші), machines 
(обладнання), materials (матеріали), marketing (збут), management 
(управління). 
Багато хто стверджує, що жодна особистість не зробила такого всеосяжного 
впливу на розвиток бізнесу в 20 столітті, як це зробив Пітер Фердинанд 
Друкер. Фактично він створив менеджмент як дисципліну в 50-і рр., 
перетворивши цю непопулярну і нешановану спеціальність у необхідну 
умову розвитку бізнесу, "яка відображає дух нового часу". 
Пітер Друкер зв'язує виникнення системи цілей з різноманіттям задач, 
розв'язуваних менеджерами в різних секторах, а також з розмаїтістю потреб 
різних соціальних груп як усередині, так і поза організацією, зацікавлених у 
її діяльності.  
Він формує тезу: «Менеджер не може ефективно керувати організацією, 
орієнтуючись тільки на економічну мету». 
У своїй книзі «Ефективний керуючий» він акцентує увагу на тому, що від 
керівників, насамперед, потрібна ефективність. Але досягнення ефективності 
в сучасних умовах стає все більш важким завданням. «Якщо керуючі не 
будуть прагнути до максимальної ефективності в своїй роботі, вони просто 
перетворяться на чиновників, що відсиджують призначені години, або зовсім 
залишаться без роботи»[2]. 
Також Друкер зазначає, що на підприємствах є багато керівників, яких не 
можна назвати керуючими. Іншими словами, існує велика кількість 
посадових осіб, які мають величезний штат підлеглих, але їх вплив на 
ефективність роботи організації невелика. До них відносяться майстри цехів 
виробничих підприємств. Вони здійснюють «нагляд» в прямому сенсі слова. 
Пізніше, саме для того, щоб досягти ефективності в управлінні 
підприємствами, було визначено ряд навичок і здібностей, які повинен мати 
керівник: 
1. Вміння менеджера управляти собою - це турбота про себе і підтримка своєї 
працездатності. 
2. Наявність чітких особистих цінностей. Керівник у своїй роботі завжди 
визначає що є важливим, а що ні.  
3. Здатність встановлювати чіткі особисті цілі.  
Зміст встановлення цілей полягає у тому, щоб зосередити увагу на бажаних 
результатах, використовуючи різні терміни і завдання. Постановка цілей 
допомагає сучасним керівникам вирішувати, що є найбільш необхідним і 
корисним. 
4. Здатність до постійного особистого саморозвитку. 
Здатність до саморозвитку - це здатність до набуття, оновлення та розвитку 
знань, вмінь, адаптації до змін в оточуючому середовищі. Це пов'язано з тим, 
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що зрушення, які проходять у технологіях, організаційних структурах, на 
ринках, у виробничих відносинах з кожним роком посилюються і 
поглиблюються. 
5. Навички вирішувати проблеми. 
Першочерговим завданням керівника є вирішення проблем. Проблема - це 
складне питання, завдання, яке вимагає вирішення, дослідження, що важко 
розв'язати або здійснити. 
Рішення проблеми ніколи не буває простою справою і вимагає наявності 
відповідних навичок. Менеджерська практика використовує три шляхи 
вирішення проблеми: перший - використання системного підходу; другий - 
підбір методів для вирішення проблеми; третій - використання людей і 
ресурсів, які могли б допомогти у вирішенні проблеми. 
6. Творчість та здатність до інновацій. 
Посада керівника особливо вимагає творчого підходу, коли для досягнення 
результатів слід знайти зовсім нові рішення та ідеї. Він особливо необхідний 
там, де дії обмежуються діючими системами та процесами. 
7. Здатність впливати на оточуючих. 
Керівники повинні вміти впливати на оточуючих шляхом створення гарного 
першого враження, розвитку взаєморозуміння, досягнення довіри і появи 
турбот до оточуючих. Це особливо необхідно керівникам по персоналу в 
комерційній роботі під час закупок і продажу товарів та ведення переговорів.  
8. Знання сучасних управлінських підходів. 
Кожна людина, яка працює в організації, здатна спрямовувати свою енергію 
на те, щоб задовольнити свої потреби або нести відповідальність за свою 
справу. І коли людину примушувати до роботи проти її бажання, вона 
втрачає здібність виразити приховану в ній енергію. Тому мета керівника 
полягає у тому, щоб вивільнити енергію підлеглих і спрямувати її на 
досягнення цілей організації. 
9. Здатність керувати. 
Керівник - це особа, яка керує ким-небудь або чим-небудь. Для організації - 
це людина, яка відповідає за весь підрозділ в цілому і спрямовує його 
працівників на виконання поставлених завдань. Ця людина повинна мати 
більш широкий погляд і здібності виконувати керівні дії у робочій групі. 
Здатність керувати - це здатність виконувати вимоги чинників впливу в 
процесі своєї діяльності. 
10. Вміння навчати і розвивати підлеглих. 
ВИСНОВКИ. Керівник повинен проявляти турботу про підвищення 
компетентності підлеглих і на цій основі - просування їх по службі. Більш 
розвинута людина має більш високі результати роботи, має більшу життєву 
енергію і створює сприятливий клімат у колективі. З цієї точки зору керівник 
є і викладачем, який постійно розвиває і виховує підлеглих. Вихідним 
матеріалом для навчання стають реальні поточні виробничі питання, які 
відбивають стан щоденного виконання завдань 
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ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
          На сучасному етапі розвитку економіки за умов глобалізації, жорсткої 
конкуренції та  насиченості ринків дуже важливе місце посідають питання 
розробки і впровадження інновацій. Сьогодні ефективна інноваційна 
діяльність та управляння нею є основою успіху будь-якої країни, галузі та 
підприємства. Інновації дають поштовх для економічного, технологічного, 
політичного, екологічного та соціального розвитку суспільства. Розроблення 
нових методів та підходів до вивчення інноваційної діяльності, впровадження 
нових принципів інноваційного розвитку, а також визначення внутрішніх 
бар’єрів в організації, які стримують упровадження інновацій, є необхідними 
передумовами розвитку ефективної та прибуткової діяльності підприємств та 
економіки держави в цілому. 
 Питання ролі інновацій в економічній системі знайшли одне з 
провідних місць в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних економістів. 
Передусім це праці Л. Антонюка,    О. Амоша, І. Буднікевича, В.М. Геєця, 
В.Г. Герасимчука, М. Козоріза, О.Є. Кузьміна, О.А. Лапка, Б.А. Каліцького, 
О.Є Мокія, В. Семиноженка,   А.І. Сухорукова, В.І. Терехова, В.Г. Чиркова, 
А.І. Яковлєва та інших. 
 Проблема розвитку інновацій є актуальною для країн з різним рівнем 
економічного розвитку, про що свідчать праці відомих зарубіжних учених, 
зокрема П. Завліта, Р. Коуза, Д. Львова, Р. Нельсона, К. Поппера, Б. Санто, 
   Р. Солоу, Л. Тондла, Х. Фрімена, Й. Шумпетера та деяких інших авторів. 
Впровадження у виробництво новітніх досягнень науки і техніки набуває 
особливого значення у сучасній світовій економіці. У період світової 
економічної кризи конкурентоспроможними є підприємства та галузі, що 
активно впроваджують та використовують інноваційні технології. Разом з 
тим, Україна продовжує розвиватися як країна з високою часткою 
сировинних галузей промисловості, а інноваційний розвиток не став однією з 
головних ознак зростання національної економіки. Позитивні тенденції хоча 
й спостерігалися протягом кількох років, але мали переважно тимчасовий 
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характер і змінювалися протилежними зрушеннями в економіці, що 
характеризує інноваційні процеси в Україні як нестійкі та позбавлені чітких 
довгострокових стимулів для інноваційної діяльності. В цих умовах виникає 
необхідність ідентифікації ключових проблем, що стримують розвиток 
інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, та пошуку шляхів їх 
вирішення.  
 Стан інноваційної діяльності в Україні більшістю експертів-науковців 
визначається як кризовий і такий, що не відповідає сучасному рівню 
розвитку інноваційних процесів в країнах, для яких інноваційний розвиток є 
ключовим вектором економічної стратегії [1].  
 Дослідження щодо інноваційного шляху розвитку України показують, 
що за останні роки рівень інноваційної активності промислових підприємств 
суттєво знижується. Так, у 2011 р. інноваційною діяльністю у промисловості 
України займалося близько 12 % від їх загальної кількості, тоді як у 2002 р. – 
близько 15 %, а в 2000 р. питома вага підприємств, що займалися 
інноваційною діяльністю, становила 18 %. Для порівняння у США, Японії, 
Німеччині й Франції частка інноваційних підприємств становить 70–80% від 
їх загальної кількості [ 2, с . 25.].  
Про низьку інноваційну активність підприємств свідчать показники обсягів 
реалізованої інноваційної продукції в Україні. У загальному обсязі 
промислової продукції лише 3,8 % мають ознаки інновацій (в Євросоюзі – 75 
%). Крім цього, спостерігається безупинне зниження рівня наукомісткості 
вітчизняної продукції.  
 Як наслідок, вітчизняна продукція стає дедалі менш 
конкурентоспроможною, а в експорті збільшується частка мінеральної 
сировини і продукції первинної переробки. Відмічається тенденція щодо 
скорочення кількості підприємств, що займалися впровадженням 
нововведень на промислових підприємствах протягом 2004–2014 рр. 
Зокрема, у 2014 р. промисловими підприємствами України було освоєно 
виробництво 2408 видів нової продукції, що у дев’ять разів менше показника 
2006 р., коли було створено 22847 видів інноваційної продукції.  
 Протягом 2006–2014 рр. відбулося збільшення питомої ваги 
підприємств, що впроваджували інновації, проте частка реалізованої 
інноваційної продукції в обсязі промислової продукції знизилася на 2,9%.  
Основні фактори, які стримують розвиток інноваційної діяльності 
підприємств, насамперед, були вартісні, а саме: нестача власних коштів 
(80,1% обстежених підприємств). Майже однаковою мірою заважали 
впроваджувати передові промислові технології такі чинники, як великі 
витрати на нововведення (55,5 %), недостатня фінансова підтримка держави 
(53,7 %), високий економічний ризик (41 %), тривалий термін окупності 
нововведень (38,7 %). Крім того, розвиток інноваційної діяльності 
стримували недосконалість законодавчої бази (40,4 %), відсутність попиту на 
продукції (16 %) та кваліфікованого персоналу (20 %) [3].  
 Важливим фактором для аналізу інноваційної діяльності є визначення 
джерел коштів, залучених на інноваційні цілі підприємств. Аналізуючи 
динаміку інвестицій на впровадження нововведень, слід відмітити тенденцію 
до щорічного збільшення витрат на інновації у 2005–2008 рр., коли витрати 
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досягли найвищого показника – 11,9 млрд. грн. Проте, у 2011 р. обсяг 
фінансування інноваційної діяльності в промисловості зменшився на 67 % та 
становив 8,0 млрд. грн.  
 Отже, можна узагальнити, що сьогодні в Україні існують наступні 
проблеми, що стримують розвиток інноваційної активності вітчизняних 
підприємств [4,c.97]: 
 - відсутність науково-методологічної бази формування науково - 
технологічної сфери; 
 - відсутність системності у здійснюваних державою заходах щодо реалізації 
інноваційного потенціалу національної економіки; 
 - державне управління інноваційної діяльності здійснюється без чітко 
сформульованої стратегії науково-технологічного та інноваційного розвитку, 
послідовної та виваженої зовнішньої та внутрішньої економічної політики; 
 - відсутність дієвої системи пріоритетів розвитку науково-технологічної 
сфери;  
- державне управління інноваційною діяльністю забезпечується за галузевим 
принципом;  
- нескоординованість дій суб’єктів інноваційної діяльності;  
- недостатність фінансових ресурсів для забезпечення наукових досліджень 
та впровадження інноваційних розробок; 
 - інноваційна сфера нашої країни і досі не стала по-справжньому 
привабливою для вітчизняних та іноземних інвесторів. 
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РОЛЬ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ЕФЕКТИВНОМУ 
УПРАВЛІНІ ПЕРСОНАЛОМ 

 
 У сучасному суспільстві, на черговому етапі розвитку знань про 
управлінську діяльність, необхідно більше уваги приділяти ролі 
мотиваційного менеджменту в ефективному управлінні персоналом. 
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Керівники організацій розробляють стратегію, політику управління 
персоналом, використовують різні методи і технології управління 
персоналом, але все це буде ефективним лише за умови наявності трудової 
мотивації співробітників. В умовах безперервних соціально-економічних 
перетворень, що відбуваються сьогодні в соціумі, все більш високу 
затребуваність набуває мотиваційний менеджмент управління персоналом, як 
ключовий «механізм», що дозволяє ефективно управляти людським 
ресурсом. 
 Розуміння мотивації людей - запорука ефективного управління 
персоналом. Надзвичайно істотне завдання менеджера з управління 
людськими ресурсами, полягає в розумінні того, що саме керує поведінкою 
людини, спонукає її до певних дій, на які результати, цілі вона орієнтована, 
виконуючи певну роботу. Безсумнівно, мотивація надає досить потужний 
вплив і на активність персоналу організації при виконанні робіт, і на 
нерозривно пов'язані з цим поняття спрямованості і ефективності діяльності. 
 Мета трудової діяльності і мотивація не завжди знаходяться в залежності 
один від одного. Нерідко виникають ситуації, коли персонал організації, 
орієнтований мотивуванням на високий результат отриманого завдання, 
виконує його неякісно, пасивно і має найгірший підсумок роботи, ніж той, 
хто слабо або взагалі не мотивований. На наш погляд, це пояснюється тим, 
що на діяльність людини можуть впливати різні чинники: брак фізіологічної 
активності, працездатності, впливу з боку оточення, як внутрішнього, так і 
зовнішнього і ін. Розрив між активністю працівників, мотивацією, кінцевими 
результатами їх діяльності є серйозною управлінською проблемою [2] 
 Роль мотиваційного менеджменту в діяльності сучасного керівника 
важко переоцінити. Ще давньогрецький філософ Сократ писав про те, що 
мистецтво управління обумовлено умінням керівника поставити потрібну 
людину на потрібне місце.  
 Рішення даної проблеми, як правило, носить ситуаційний характер і 
залишається на розгляд менеджера, проглядається якийсь суб'єктивний 
підхід. Саме менеджер вирішує, що є найбільш важливим для організації в 
даний період: активність і висока мотивація персоналу або виконання 
заданих норм виробітку. Керівник-менеджер повинен розуміти, що дана 
проблема може мати місце в його колективі і її рішення не завжди є 
очевидним. 
 Лише знаючи те, які причини лежать в основі мотивації його 
поведінки, професійної діяльності, можна розробити приблизну модель 
управління персоналом. Саме «приблизну», так, як і потреби, і мотиви, 
мотивація трудової діяльності досить індивідуальні. 
 Вважаємо, для найбільш повного розуміння причин або умов, що 
впливають на ефективність трудової діяльності, а відповідно і на формування 
трудової мотивації персоналу потрібно визначити, що ми розуміємо під 
мотивацією? 
Очевидно, що мотивацію трудової діяльності слід визначати, як сукупність 
рушійних сил, які спонукають працівника до виконання певних дій, 
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спрямованих на реалізацію виробничих завдань, досягнення цілей організації 
і т. п. Так само, слід зазначити: мотивація праці є ключовим фактором, що 
забезпечує якість результатів діяльності персоналу [1]. 
 Мотивування основу ефективного управління людиною, так як саме в 
трудовій діяльності ми задовольняємо свої соціальні потреби. Відома 
китайська мудрість говорить: «Знайди роботу до душі, і тобі ніколи не 
доведеться працювати». Залежно від того, наскільки збігаються мотиви 
співробітників організації з політикою і стратегією розвитку організації, її 
цілями і завданнями, залежить ефективність застосування технологій і 
методів управління персоналом. Крім того, слід враховувати той факт, що не 
буває мотивованого персоналу. Персонал будь-якої організації незалежно від 
форми власності, від масштабу організації, місії та сфери діяльності можна 
диференціювати на високомотивованих співробітників - це співробітники, які 
відрізняються високою самоорганізованість, самоконтролем, вони готові 
самостійно вирішувати означені перед ними виробничі завдання, іншими 
словами, це персонал, у якого сформована внутрішня мотивація. 
 Таким чином, можна констатувати, що створення і реалізація 
ефективної системи управління персоналом нездійсненно без дотримання 
балансу цілей і потреб працівників, з одного боку, і стратегічних цілей і 
завдань організації з іншого. І забезпечує можливість дотримання цього 
балансу, як ми вважаємо, мотиваційний менеджмент - ключовий фактор, що 
визначає успішність ефективного управління персоналом 
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РОЛЬ МОТИВАЦІЇЇ І ЗАОХОЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛУ 

 
 Актуальність даної роботи полягає в тому, що в наш час з кожним днем 
відкривається безліч нових підприємств, фірм, закладів харчування, 
магазинів і через це з`являється все більша й більша конкуренція. Саме тому, 
щоб не втратити свій бізнес, керівнику потрібно впевнено продовжувати 
розвивати свою власну справу і залишатись конкурентоспроможним. А для 
цього потрібно враховувати всі фактори та функції управління бізнесом. І 
однією з головних функцій є мотивація, адже найактивніші, найбільш 
зацікавленні працівники в своїй роботі, завжди якісно та чітко 
виконуватимуть свої обов`язки. 
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 Метою роботи є дослідження ефективності саме такої функції 
управління, як мотивація, і виявлення її основних  методів впливу на 
працездатність людей. 
 Мотивація являє собою процес спонукання людей до праці, який 
передбачає використання мотивів поведінки людини для досягнення 
особистих цілей або цілей організації. Тобто поведінка людини визначається 
мотивами, які  формуються під дією багатьох зовнішніх і внутрішніх, 
суб'єктивних і об'єктивних факторів, та починають діяти під впливом 
стимулів [1]. 
 І звісно, діяти на людей повинен не примус, а мотиваційні регулятори, 
вибудовані з урахуванням психологічних особливостей людини. 
 Оскільки сутність менеджменту можна розглядати як  "досягнення 
результату за допомогою інших людей", потрібно, щоб вони захотіли робити 
те, що від них потрібно. Як говорить один з постулатів менеджменту, 
"єдиний спосіб змусити людину зробити що-небудь — це зробити так, щоб 
вона сама цього захотіла". Мотивація може компенсувати недоліки інших 
аспектів менеджменту, наприклад недоліки в плануванні або в організації. 
Однак слабку мотивацію практично неможливо чим-небудь компенсувати і 
заповнити. 
 Тому, якщо керівник прагне домогтися більш високого рівня мотивації, 
йому необхідно виконати наступні методи:  
1) установити і погодити високі, але досяжні цілі; 
2) забезпечити зворотний зв'язок про ефективність роботи; 
3) розробити посади, що дозволять людям підійматися по кар`єрних східцях, 
під час чого зможуть виявляти і використовувати свої здібності;.  
4) передбачати відповідні фінансові стимули і винагороди за досягнення 
(оплата за результатами);  
5)  передбачати відповідні нефінансові винагороди, такі як визнання і 
похвала за відмінно виконану роботу;  
6) довести до відома кожного працівника й обнародувати в цілому по 
організації зв'язок між ефективністю роботи і винагородою, - у такий спосіб 
ви підсилите очікування;  
7) «похвала працює краще, ніж критика»; 
8) вибрати і навчити керівників груп, що будуть здійснювати ефективне 
керівництво і мати необхідні навички мотивації.  
9) періодично відправляти працівників  на тренінги та курси, які підвищать 
їхні знання, навички,здібності, які необхідні їм для зростання ефективності 
роботи [2]. 
 Безперечно на цьому не закінчуються методи мотивації. В сучасному 
суспільстві їх існує безліч і з кожним разом з`являються нові.  
 До прикладу, 1 червня 2015 року в одній американській компанії було 
ініційовано випробування тривалістю в три місяці, яке полягало в тому, що 
підприємець перевів усю свою компанію на п’ятигодинний робочий день, з 
8.00 до 13.00.  
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 Він сказав своїм співробітникам, що хоче дати їм дві речі. По-перше, 
просто повернути їм їхні життя — о 13.00 вони вже були вільні. По-друге, 
хотів платити їм краще для більшої цілеспрямованості. Раніше службовці 
отримували $40,000 на рік, тобто $20 в годину. Програма розподілу прибутку 
забезпечує близько $8,000 на людину, той самий співробітник тепер би 
отримував близько 48000$, але тільки за 1250 робочих годин у рік, 
відповідно оплата за годину зросла до $38.40. І це було важливо для власника 
компанії, тому що це не збільшить ні витрати компанії, ні рівень фінансових 
ризиків. 
 Щоправда, у нього було велике прохання: «Мені потрібен кожен з 
членів моєї команди, який має бути вдвічі продуктивнішим, ніж 
середньостатистичний працівник.  Я сказав їм, що важливо зрозуміти, як 
зробити роботу всього за п’ять годин, але потрібна і підтримка: ми всі 
повинні зрозуміти це і триматися завжди разом». Результати цієї компанії 
вражали. За короткий період вони ввійшли в список  5000 найбільш 
швидкозростаючих компаній США за останні два роки (239-те місце в 2015 
році). Їхній  бренд – це здоровий баланс роботи та життя [3]. 
 Люди – не машини, їх ефективність падає, чим довше часу вони 
проводять за роботою. З іншого боку, було виявлено, що щасливі 
співробітники більш продуктивні. Наявність часу  для хобі, особистих 
стосунків, активного відпочинку, дає більше емоційної та фізичної енергії в 
цілому, включаючи гарне виконання своїх обов’язків на роботі. 
 Також можна навести ще один приклад. Відомо, що в українській 
компанії «Львівська майстерня шоколаду», робітники створюють шоколадні 
вироби ручної роботи і завжди з усмішкою подають до вашого столику 
смачнющі смаколики. Тому для заохочення команди  13 серпня 2015 року 
працівники Львівської майстерні шоколаду зі студією  “Дім Йога” 
об'єднались у спільному занятті йогою на свіжому повітрі. Ранкові заняття 
йогою з колегами - стали прекрасним способом підняття колективного духу і 
збільшення ефективності роботи.  
 Це добра нагода для працівників знайти місце і час для того, аби 
розслабитися і значно поліпшити своє здоров'я, підвищити здатність до 
концентрації та врівноважити емоції протягом дня [4]. 
 Отже, проаналізувавши декілька варіантів мотивації працівників можна 
стверджувати, що сучасний керівник повинен враховувати всі фактори, щоб 
забезпечити успішну роботу підприємства і в наш час може використовувати 
безліч методів заохочення та мотивування своїх працівників. Для 
ефективного управління мотивацією кожною групою працівників потрібно 
застосовувати та комбінувати різноманітні за своїм підходом та змістом 
існуючі теорії та методи мотивації. Адже саме мотивація працівників 
сьогодні є надзвичайно важливим елементом управління персоналом, тому 
необхідно заохочувати працівників моральними або матеріальними 
методами. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ЯК ОДИН З МЕТОДІВ 
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

           В сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні, особливого 
значення набуває стратегія держави в галузі контролю діяльності 
вітчизняних суб’єктів господарювання, особливо в частині їх інноваційної 
складової. 
 Саме на державі лежить відповідальність за раціональне 
співвідношення таких взаємовиключних показників, як ставка оподаткування 
підприємств, та темпи їхнього розвитку. 
 Проблематикою інноваційної діяльності в Україні та за кордоном 
займалися такі вчені як А. Іващенко, Т. Єфименко, Т. Затонацька, І. Луніна,  
І. Лютий, О. Механік, А. Пересада, І. Прокопенко, Д. Серебрянський. Але 
навіть маючи результати їх досліджень ця проблема недостатньо розглянута і 
потребує виділення шляхів покращення інноваційної діяльності. 
 Держава, яка має на меті інтенсивне прискорення економічного 
зростання на своїй території, в першу чергу зацікавлена в постійному 
розширенні інноваційної діяльності підприємств шляхом зменшення ставок 
оподаткування інноваційної продукції і прямої фінансової підтримки 
інноваційної діяльності та іншими шляхами. Все це є запорукою швидкого 
підвищення рівня конкурентоздатності як окремих підприємств, так , і як 
наслідок, національної економіки в цілому [1]. 
 Регулювання інноваційної діяльності державними органами влади 
також дає змогу підвищити результативність впровадження нововведень на 
підприємствах, покращити ефективність інноваційних процесів, що призведе 
до активізації інноваційної діяльності . 
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 Згідно із Законом України “Про інноваційну діяльність”, головною 
метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, 
організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й 
використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення 
впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних енерго- та 
ресурсозберігаючих технологій, виробництва й реалізації нових видів 
конкурентоздатної продукції. 
 Відповідно до чинного законодавства України основними принципами 
державної інноваційної політики є: 
-   орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України; 
-   визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку; 
-   формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності; 
-    створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного 
науково-технічного та інноваційного потенціалу; 
 - забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної 
сфери у розвитку інноваційної діяльності; 
- ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній 
діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері; 
-  здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної 
кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на 
внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок; 
-  фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової і 
митної політики у сфері інноваційної діяльності; 
-   сприяння розвитку інноваційної інфраструктури; 
-   інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності; 
-   підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності. 
 Верховна Рада затверджує пріоритетні напрями розвитку інноваційної 
діяльності, визначає обсяг асигнувань для її реалізації. Кабінет Міністрів 
України здійснює державне регулювання щодо реалізації пріоритетних 
напрямів, сприяє створенню ефективної інфраструктури для фінансової 
підтримки та реалізації інноваційних програм і проектів [2]. 
 Серед основних проблемних моментів у законодавчому забезпеченні 
інноваційної діяльності в Україні можна виділити наступне. Обмеження 
інноваційної діяльності є наслідком неефективного державного впливу, 
зокрема податкових пільг, антимонопольного, патентно-ліцензійного та 
кон’юнктурного регулювання технологічного оновлення виробництв. 
 Українським законодавством визначено лише одну пільгу для 
інноваційної діяльності – оподаткування в розмірі 50 % від чинної ставки 
прибутку від реалізації інновацій інноваційними центрами, занесеними до 
державного реєстру. Тобто всі підприємства фактично позбавлені пільг в 
інноваційній діяльності, якщо вони не зазначені інноваційними центрами, що 
припиняє їх наукові та проектно-конструкторські роботи, освоєння і 
впровадження нових технологій та виробництво нової продукції. Пільги, які 
існували в Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств і 
організацій” 1992 року, дозволяли стимулювати творчу інноваційну 
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діяльність, розробляти конкурентоспроможні новації, що забезпечувалось 
звільненням від оподаткування їх прибутку. Абсолютне вилучення цих пільг 
фактично ліквідувало вcі стимули для існування інноваційної діяльності на 
підприємствах. 
 Для реалізації державної політики щодо поліпшення соціально-
економічного стану в країні на основі інноваційної моделі розвитку 
економіки потрібно широко застосовувати інструменти державної політики, 
які б стимулювали підвищення інноваційної активності економіки. 
 Стратегія втілення цієї політики має здійснюватися на системній і 
послідовній основі. Всі учасники інноваційного процесу мають бути 
зацікавлені у поєднанні їхніх інтересів і зусиль у створенні та застосуванні 
нових знань і технологій з метою виходу на внутрішній і зовнішні ринки з 
високотехнологічною продукцією. У реалізації зазначеної взаємодії і 
створенні таким чином економіки, заснованої на знаннях, роль державної 
влади є стрижневою [3]. 
 Сьогодні необхідність вирішення проблем, пов'язаних з інноваційним 
розвитком економіки України, набуває особливого значення. Та без 
здійснення державою рішучих кроків і дій у напрямку стимулювання 
інноваційної діяльності ці питання залишаються невирішеними. Держава як 
організатор і координатор структурних зрушень має створювати умови для 
активізації національного науково-технічного потенціалу й інноваційної 
діяльності, впровадження нових технологічних укладів, подолання розриву 
між наукою і виробництвом, забезпечення реального трансферу технологій. 
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ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
 Ключовою конкурентною перевагою підприємства є винятковий 
трудовий потенціал. Високий рівень корпоративної культури робить 
підприємство привабливим для талановитих працівників, утримує їх на 
підприємстві, а результати їх праці, в свою чергу, створюють відповідну 
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репутацію фірми, привертають нових споживачів і висококваліфікованих 
співробітників, а також створюють прибуток. Кадрова політика визначає 
генеральний напрям і основи роботи з кадрами та персоналом, загальні та 
специфічні вимоги до них і розробляється власниками підприємства, вищим 
керівництвом, кадровою службою персоналу. Без відповідних кадрів, які 
будуть втілювати плани та стратегії в життя, всі фінансові розхрахунки та 
прогнози не можуть мати ні економічного, ні соціального ефекту. Саме тому 
питанню кадрів повинна приділятися належна і пристальна увага.  
 Базою формування кадрової політики підприємства виступає аналіз 
структури персоналу, ефективності використання робочого часу, прогнози 
розвитку підприємства та зайнятості персоналу.  
 Кадрова політика на підприємстві повинна будуватися на наступних 
принципах:  
- повної довіри до працівника та наданні йому максимальної самостійності в 
роботі;  
- в центрі управління повинні бути не фінанси, а людина та її ініціативи, ідеї;  
- результат діяльності підприємства визначається значною мірою 
згуртованістю колективу;  
- максимального делегування повноважень управління працівниками;  
- необхідності і важливості розвитку мотивації працівників. 
Кадрова політика підприємства повинна забезпечити:  
- організаційну інтеграцію – вище керівництво та лінійні керівники 
приймають розроблену та добре скоординовану стратегію управління 
людськими ресурсами як «свою власну» та реалізують її в своїй оперативній 
роботі, тісно взаємодіючи з функціональними службами;  
- високий рівень відповідальності усіх працівників, під яким розуміють як 
ідентифікацію з базовими цінностями підприємства, так і наполегливу 
реалізацію визначених цілей в практичній роботі;  
- функціональність – варіантність функціональних завдань, що передбачає 
відмову від традиційного, жорсткого розмежування різних видів робіт, а 
також використання різноманітних форм трудових контрактів;  
- структурність – адаптація до безперервного навчання, організаційних змін, 
гнучкість організаційно-трудового потенціалу, висока якість роботи та її 
результатів, умов праці (робоче середовище, зміст роботи, задоволеність 
працівників)[1]. 
Отже, кадрова політика є однією з складових всієї управлінської діяльності 
та виробничої політики підприємства. Вона має формувати згуртовану, 
високорозвинену, високопродуктивну та оперативну робочу силу, 
спрямовану на отримання не лише економічного, але і соціального ефекту 
діяльності господарюючого суб’єкта. 
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СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ 
 

 На сучасному етапі розвитку менеджменту відбувається перенесення 
акценту з поведінки менеджерів і підлеглих їм працівників на діяльність 
багатофункціональних команд і робочих груп, зосереджених на реалізації 
комплексних проектів. Отже, закономірним є становлення нової форми 
управління – командного менеджменту, що базується передусім на процесі 
делегування повноважень. 
 Теоретико-методологічні і прикладні аспекти створення та 
функціонування управлінської команди досліджені в наукових працях 
багатьох учених. Зокрема, Н.А. Мажник і Н.В. Шульга, Т.О. Башук і 
М.О. Хижняк. 
 Незважаючи на наявність низки досліджень, синергетичні аспекти 
функціонування управлінських команд досі потребують більш глибокого 
обґрунтування, зокрема в контексті оцінювання ролі синергізму у прийнятті 
ефективних групових рішень.  
 Мета дослідження полягає в обґрунтуванні логіки отримання 
синергічного ефекту в результаті створення на підприємстві управлінської 
команди. 
 Єдиного уніфікованого тлумачення терміна «управлінська команда» не 
існує, однак, по суті, це група керівників різного рівня, пов’язаних 
неформально єдністю розуміння перспективи організації і методів її 
досягнення, які проводять у своїх колективах єдину злагоджену політику з 
досягнення поставлених цілей. Управлінська команда складається з топ-
менеджерів, тобто це певна група людей, які відповідають за постановку та 
успішну реалізацію завдань стратегічного розвитку компанії. Оскільки 
управлінська команда повинна бути динамічною, для учасників стає 
важливим не тільки емоційне об’єднання і досягнення результату в рамках 
виконання управлінських завдань, але й уміння швидко реагувати на зміни, 
що відбуваються в організації [1, с. 31].  
 Однією з важливих характеристик команди є наявність спільної мети 
або комплексу цілей, що здебільшого визначаються самостійно членами 
команди, а також усвідомлюються ними і приймаються на емоційному рівні. 
Принципи взаємодії, які спільно визначаються членами команди, орієнтовані 
не лише на досягнення цілей команди, але й на створення умов для 
задоволення особистісних інтересів її членів, їх самореалізації. Ролі в команді 
також задаються зсередини з урахуванням мети, індивідуальних 
особливостей членів команди та інших чинників. Команда має відкриту 
рольову структуру, але входження нових членів має певну обмеженість, 
оскільки враховується насамперед відповідність претендентів меті діяльності 
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команди, принципам взаємодії в ній, очікуванням її членів. Загалом, у 
команді, на відміну від будь-якої іншої організації, внутрішні зв’язки є 
найбільш сильними, оскільки діяльність здійснюється не на відносинах 
підпорядкування, а на відносинах партнерства і співробітництва. 
 Розглянуті загальні риси команди, цілком відповідають ознакам 
складних систем, здатних до самоорганізації та генерування ефекту 
емерджентності. Ефективну команду часто порівнюють із «рефлексивною 
самоорганізацією», що передбачає гармонійний баланс між дією та 
рефлексією [2, с. 195]. Саме цей баланс забезпечує оптимальність активності 
та її усвідомлення з точки зору ступеня досягнення поставлених цілей. 
 Найбільш традиційною з погляду організації і форми внутрішнього 
управління є команда, керована менеджером (manager-led team). У таких 
командах менеджер діє як лідер і відповідає за визначення цілей, методів їх 
досягнення і функціонування команди. Ця команда забезпечує ефективність 
до тих пір, поки авторитет керівника-лідера незаперечний і приймається 
членами команди майже на підсвідомому рівні. Водночас їй властиві 
недоліки, притаманні автократичному стилю управління, зокрема 
розсіювання відповідальності і підпорядкованість одній людині. У 
самокерованій команді (self-managing) менеджер визначає загальну мету 
команди, але команда користується свободою вибору методів для досягнення 
цієї мети. Члени самокерованої команди ухвалюють рішення щодо графіка 
роботи, розподілу завдань, здійснення навчання, оцінювання виконання 
роботи, відбору нових членів команди і контролю якості [3, с. 111]. При 
цьому члени команди володіють різними навичками і можуть виконувати 
різні функції, а отже, їх загальний досвід дає змогу виконувати масштабні 
організаційні завдання. Синергічна ефективність самокерованих команд 
проявляється у підвищенні продуктивності праці, гнучкості у випуску 
продукції і більш швидкій реакції на технологічні зміни, зниженні показників 
абсентеїзму і плинності кадрів, поліпшенні ставлення до праці й якості 
трудового життя. Цілеспрямовані (self-directing), або самопроектовані (self-
designing) команди самі визначають свої завдання і методи їх виконання. Такі 
команди мають максимальний потенціал для новаторства, посилюють 
прихильність цілям і мотивацію, надають можливості для організаційного 
навчання і змін. Самоорганізовані команди відповідають за виконання 
завдання, як правило, створюючи для цього організаційний комітет. Вони 
беруть на себе максимальний ступінь контролю і відповідальності. Метою 
створення таких команд є розробка рішень щодо зниження собівартості, 
вдосконалення технології, вирішення соціальних питань або поліпшення 
відносин між підрозділами.  
 Не викликає сумніву той факт, що в процесі створення та еволюції 
управлінської команди беруть участь біфуркаційні механізми, які сприяють 
радикальній трансформації організаційної структури підприємства. 
Важливу роль у процесі організаційних перетворень відіграють лідерство та 
ефективні комунікації. Так, авторитарне лідерство на етапах розгляду та 
прийняття альтернативних варіантів рішень може призвести до надмірного 
рівня упорядкованості ідей, а також до групової поляризації . Натомість 
ліберальне лідерство допускає високий рівень хаотичності та ентропії. 
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Вочевидь, оптимальним є демократичне лідерство, яке дає змогу утримувати 
рівень ентропії у допустимих межах, балансуючи між порядком і хаосом  
[4, с. 123].  
 Отже, під час створення команд на підприємствах проявляються ознаки 
як організації, так і самоорганізації. Практично в усіх командах поєднуються 
ознаки гомогенності (націленість учасників на кінцевий результат, ініціатива 
і творчий підхід до виконання завдань) та гетерогенності (розмаїття підходів 
до виконання завдань, рольова доповнюваність і гнучкість). «Точка 
оптимуму» між цілісністю та розмаїттям може слугувати індикатором 
«квазістаціонарного стану системи», що забезпечує водночас її стійкість і 
нерівноважність (здатність змінюватися, створювати інновації).  
 Досить непередбачуваними можуть стати результати самоорганізації 
управлінських команд, розвиток яких є не повністю детермінованим, 
оскільки передбачає проходження низки «точок біфуркації», в яких під 
впливом наростаючих флуктуацій та часткового порушення причинно-
наслідкових зв’язків здійснюється вибір системою атрактивних структур. 
 Тому об’єднання керівників та професіоналів в управлінську команду дає 
змогу досягти ефекту синергізму, що означає стрибкоподібне збільшення 
результатів інтелектуальної праці завдяки когерентному сполученню їх 
креативних потенціалів та інноваційних ідей, що ініціює настання «режиму із 
загостренням», в якому сформовані синергічні взаємозв’язки утворюють 
високопродуктивний інтелектуальний простір та сприяють, таким чином, 
якісному оновленню всієї системи управління підприємством. 
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ТЕХНІКА ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА ЕЙЗЕНХАУЕРОМ 
 

 За висловом видатного менеджера Пітера Друкера: "Час - найбільш 
обмежений капітал, і якщо не можеш ним розпоряджатися, не зможеш 
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розпоряджатися нічим іншим". Найдорогоцінніше, що є у кожної людини – 
це час. Час не стоїть на місці, його не можна повернути назад.  
 Управління часом – це дуже складний процес.Уміння економити час на 
дрібницях дає дуже відчутну вигоду, якщо оцінювати результат глобально. 
Уміння передбачати результати роботи загалом (стратегічне планування) дає 
можливість позбавлятися від малоефективної роботи (наприклад, віддавати її 
на аутсорсинг, автоматизувати, наймати низкокваліфікований персонал, 
вивозити виробництво в регіони з дешевою робочою силою) [2, с. 23]. 
 Правильне управління часом може вдосконалити ваші навички, методи 
та інструменти, які використовуються під час виконання конкретних завдань, 
проектів і цілей. Цей набір містить широкий спектр діяльності, зокрема 
планування, розподіл, постановку цілей, делегування, аналіз тимчасових 
витрат, моніторинг, організацію, складання списків і розстановку 
пріоритетів. Головними допоміжними інструментами для управління часом є 
особистий календар, список поточних завдань та список проектів. Для цього 
потрібно просто-напросто зробити одну важливу річ - зайнятися тайм-
менеджментом або по-простому - навчитися грамотно планувати свій час. 
Сутність тайм-менеджменту полягає в оптимальному використанні робочого 
часу та зменшенні дії факторів, що спричиняють значні втрати часу. І в цьому 
неоціненну допомогу надає матриця Ейзенхауера, яка названа так на честь її 
творця. Дуайт Девід Ейзенхауер (1890 - 1969 рр.) - американський державний 
і військовий діяч, 34-й президент США.  
 Матриця Ейзенхауера - це один з найпопулярніших інструментів тайм-
менеджменту, який використовується багатьма людьми по всьому світу: від 
звичайних працівників за наймом і менеджерів середньої ланки до керівників 
великих фірм і відомих на весь світ корпорацій. Як нескладно здогадатися, ця 
людина була дуже зайнята і повинна була виконувати безліч всіляких справ, 
пов'язаних зі своєю діяльністю. З цієї причини він займався оптимізацією 
свого робочого графіка і списку виконуваних завдань. Підсумком його 
досліджень і стала розглянута нами матриця.  
 Сенс матриці Ейзенхауера полягає, головним чином, в тому, щоб 
навчитися грамотно розподіляти всі свої справи, відрізняти важливе від 
термінового, нетермінове від менш важливого, а також по максимуму 
скорочувати час на заняття будь-якими справами, виконання яких не дає 
ніяких істотних результатів. Розглянемо, як все це працює на практиці. 
 Матриця Ейзенхауера допомагає досить оперативно визначитися з тим, 
яким завданням віддавати перевагу, а які можуть і почекати. Щодня ми 
стикаємося з величезною кількістю справ і обмеженою кількістю часу на їх 
реалізацію. Для визначення значущих справ, які приведуть нас до реалізації 
життєво-важливих цілей раціонально користуватися матрицею Ейзенхауера. 
Згідно з цим інструментом всі справи можна поділити за принципом 
"терміновість - важливість". Така робота також сприяє розміщенню наших 
життєвих пріоритетів [1]. 
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Таблиця 1 
Термінові та важливі справи 

Регулювання конфліктів; 
Рішення криз; 

Невідкладні завдання; 
Проекти, у яких підходять терміни. 

Нетермінові та важливі справи 
Планування нових проектів; 

Оцінка і аналіз отриманих даних; 
Визначення нових перспектив; 

Визначення альтернативних проектів. 
Неважливі та термінові справи 

Рішення чужих проблем; 
Розгляд невідкладних матеріалів; 

Деякі наради; 
Громадська діяльність. 

Нетермінові та неважливі справи 
Рутинна робота; 
Деякі листи; 

Деякі телефонні дзвінки; 
Пожирачі часу. 

 
1. Важливі і термінові 
Сюди відносяться всі дійсно невідкладні справи, критичні ситуації, проекти з 
«палаючим» терміном. Завдання такого типу необхідно виконувати без 
зволікання. До них відносяться: аварійна ситуація, хвороба, дедлайн, сімейна 
криза, загроза життю. Появу таких завдань необхідно передбачити і по 
можливості запобігати. 
2. Важливі і нетермінові 
Це найважливіша категорія, до неї відносяться ті справи, заради яких ви 
живете - ваші довгострокові цілі, мрії. Вони можуть здаватися далекими і 
недосяжними, але це поки. Якщо зосередити основні свої зусилля на 
завданнях цієї групи, то вони принесуть найбільшу користь. Ейзенхауер 
радив щодня, встаючи з ліжка, нагадувати собі, що у вас є життєвий проект - 
і денні справи повинні бути, в першу чергу, підпорядковані йому.  
Сюди ж відноситься і здоров'я, оскільки без здоров'я всі решта категорій не 
мають сенсу. 
3. Неважливі і термінові 
 Сюди потрапляють різні нібито невідкладні справи, які насправді такими не 
є. Іноді вони намагаються маскуватися під справи 1 категорії. Наприклад, 
спонтанні прохання або доручення «зробити щось зараз і швидко», що не 
відносяться до ваших безпосередніх обов'язків і т. д. Такі прохання слід 
передоручати іншим, або відмовлятися від них зовсім. 
4. Неважливі і нетермінові 
Коли ви усвідомлено почнете розподіляти майбутні справи по квадрантам, 
виходячи з їх важливості, ви, врешті-решт, перестанете відволікатися на 
непотрібні справи, які відбирають у вас час і, таким чином, заощадите час і 
станете більш ефективними. До цієї категорії відноситься більшість 
щоденних справ, які практично не роблять внеску в покращення вашого 
життя і не приносять ніякого результату. Це дрібниці, які відбирають час – 
довгі розмови по телефону, перегляд серіалів і інші поглиначі часу. Такі 
справи необхідно рішуче викидати зі свого розпорядку дня. Хоча вони 
можуть здаватися потрібними невеликими радощами життя, насправді це не 
що інше як пожирачі часу. А задоволення і радості можна отримувати в 
надлишку з справ пункту 2 [3]. 
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Отже, ефективність в управлінні часу полягає не в тому, щоб все зробити 
якомога швидше, а в грамотному розподілі своїх сил і можливостей.  
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УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
 Серед керівників поширена думка, що якщо рішення прийнято, то його 
буде обов’язково виконано. На практиці більшість рішень або не виконується 
зовсім, або неефективне їх виконання не приводить до бажаного результату, 
тобто, як бачимо, має місце недооцінка виконання рішень. У результаті 
такого підходу, як показує практика, задані показники оцінки ефективності 
не досягаються, і реалізація функціональних та корпоративної стратегій є 
неефективною. 
 Проблеми підготовки та прийняття управлінських рішень 
досліджувалися різними авторами, серед яких слід виділити І. Ансоффа, М. 
Альберта, М.А. Бессонову, Ю.В. Вертакову, М.Ф. Гончара, В.В. Конопльова, 
М. Мескона, Ю.К. Прохорова, Е.А. Трахтенгерца, В.А. Фатхутдинова, В.В. 
Фролова, Ф. Хедоурі, А.В. Шегду та ін. Авторами досліджено сутність, 
принципи та місце процесу прийняття управлінських рішень у системі 
управління підприємством, висвітлено переваги та недоліки існуючих 
моделей прийняття управлінських рішень, склад та зміст етапів 
раціонального прийняття рішень тощо. 
 Реальна цінність прийнятого управлінського рішення визначається 
тільки після його виконання, а результати реалізації кожного рішення, у свою 
чергу, впливають як на виконання стратегії в цілому, так і на розробку 
подальших дій. Реалізації прийнятих управлінських рішень на практиці 
також перешкоджають стереотипи методів вирішення проблем, що склалися. 
Вважається доцільним виділити в структурі механізму реалізації 
управлінського рішення п’ять складових: суб’єкти реалізації управлінських 
рішень, цільова, методична, процесна та забезпечуюча.  До суб’єктів 
реалізації управлінського рішення слід відносити менеджерів середнього та 
нижчого рівнів, тобто тих осіб, які отримують прийняті рішення від 
менеджерів вищого за них рівня, передають ці рішення на нижчий  рівень 
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управління та безпосередньо виконавцям, яких обирають для виконання того 
чи іншого управлінського рішення. Відповідні менеджери деталізують 
прийняті рішення та здійснюють оперативне управління, моніторинг і 
контроль виконання управлінських рішень. Цільова складова передбачає 
дотримання в процесі реалізації управлінських рішень цілей, які 
відповідають цілям, що забезпечують виконання функціональних та 
корпоративної стратегії підприємства [1, c. 309]. 
 На етапі виконання кожне з виконаних рішень аналізується з метою 
дотримання поставлених цілей, від яких залежить рівень реалізації стратегії. 
Методична складова визначає, яким вимогам та принципам має відповідати 
процес реалізації рішень та за допомогою яких інструментів управління цей 
процес буде виконано. 
 Успішна реалізація управлінських рішень передбачає дотримання 
таких вимог: 

− Пріоритетність визначає послідовність виконання завдань, яка 
найбільшою мірою відповідає їх значущості, першочерговості, 
забезпеченню ресурсами тощо. 

− Ефективність організації виконання рішень обумовлена раціональним 
використанням ресурсів для досягнення результатів. 

− Економічність визначається найменшими витратами на реалізацію 
рішення. 

− Ініціативність відповідального за найшвидше виконання рішення з 
найменшими витратами часу. 

− Зацікавленість керівників та виконавців у досягненні поставлених 
завдань через мотивацію та стимулювання працівників. 

− Ієрархія у виконанні рішень визначається делегуванням повноважень 
щодо реалізації управлінських рішень на тому управлінському рівні, 
який безпосередньо володіє необхідними повноваженнями та 
ресурсами. 

− Конкретність характеризується чіткою та однозначною постановкою 
завдання та шляхів і строків реалізації рішення.  

− Командна робота дозволяє оперативно виконувати ті рішення, 
реалізація яких пов’язана з діяльністю декількох працівників. 

− Науковий підхід до виконання поставлених завдань. 
 Залежно від стилю управління, що використовується при реалізації 
рішень, та ступеня залучення працівників до управління змінами доцільно 
розглядати такі підходи до управління: директивний, нормативний, 
контролюючий, підхід співробітництва, компромісний та чемпіонський. 
Методи реалізації управлінських рішень, які є одним із важливих елементів 
механізму виконання управлінських рішень на підприємстві, доцільно 
поділити на три групи: організаційні, мотиваційні та методи оцінки 
ефективності. Перші дві групи методів належать безпосередньо до 
класичного менеджменту. З позицій економіки найбільшу цікавість 
викликають методи, які оцінюють ефективність реалізації прийнятих 
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управлінських рішень, серед яких найбільш поширеними є непрямий метод, 
методи визначення за кінцевими результатами та визначення за 
безпосередніми результатами [3]. 
 В економічній літературі виділяють два аспекти методів оцінки 
ефективності реалізації управлінських рішень – цільовий і витратний. 
Цільовий аспект відображає міру досягнення підприємством поставлених 
цілей, а витратний – економічність способів перетворення ресурсів у 
результати діяльності. Оскільки визначення цілей і методів їх досягнення є 
стратегічним завданням підприємства, справедливо цільову ефективність 
трактувати як стратегічну. Під стратегічною ефективністю реалізації 
управлінських рішень слід розуміти ступінь відповідності функціонування 
підприємства обраній корпоративній стратегії, а також її функціональним 
складовим: стратегії досягнення фінансових результатів, фінансовій, 
кадровій, організаційній, маркетинговій, інвестиційній стратегіям. Як 
наслідок, загальний критерій ефективності реалізованих управлінських 
рішень має відображати як результати реалізації загальної корпоративної 
стратегії, так і підпорядкованих їй функціональних складових [2, с. 125]. 
 Таким чином, зацікавленість керівників та виконавців у досягненні 
поставлених завдань через мотивацію та стимулювання працівників, 
науковий підхід до виконання поставлених завдань, злагоджена робота всіх 
його складових дозволяє втілювати в життя прийняті управлінські рішення та 
реалізувати обрану стратегію в умовах мінливого внутрішнього та 
зовнішнього середовища. 
 Список використаних джерел: 

1. Гончар М.Ф. Формування механізмів розроблення та прийняття 
управлінських рішень на підприємствах / М.Ф. Гончар // Вісник 
Національного університету «Львівська політехніка». Сер. «Менеджмент та 
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 2014. – № 
683. – С. 309–317. 

2. Трофимова Л.А. Управленческие решения (методы принятия и ре- 
ализации): учебн. пос. / Л.А. Трофимова, В.В. Трофимов. – СПб.: Изд-во 
СПбГУЭФ, 2011. – 190 с. 

3. Фоломкіна І.С. Особливості формування механізму реалізації змін у 
підприємствах [Електронний ресурс] / І.С. Фоломкіна.– Режим доступу: 
http://www.rusnauka.com/34_VPEK_2012/Economics/6_121044.doc.htm. 
 

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

 
ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ НА ПІДЛЕГЛИХ КЕРІВНИКОМ 

 
 Сьогодні в період нестабільності в економічному, політичному і 
соціальному становищі країни  діяльністю будь-якої організації 
зумовлюється розвитком менеджменту, що активізує трудову поведінку 
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колективу і впроваджує сучасні методи керівництва. При цьому особливу 
увагу варто приділяти саме діяльності керівника як генератора ідей і 
головного регулятора поведінки підлеглих, відповідального за забезпечення 
ресурсів та цілей підприємства. Так, вчені давно вже досліджують діяльність 
і поведінку людини, проте в їх роботах залишилася поза увагою поведінка 
саме керівника колективу, завдяки чому власне він і впливає на нього[3].  
Інструментом впливу на діяльність підлеглих виступає можливість керівника 
вплинути на рівень задоволення їх активних потреб. Всі форми впливу та 
влади спонукають людей виконувати бажання іншої людини, задовольняючи 
тим самим активні потреби. Люди очікують та передбачають наслідки тієї чи 
іншої поведінки. Керівник чи особа, яка здійснює вплив, також передбачає 
ефект свого впливу на поведінку виконавця. Цей процес впливу керівника на 
підлеглого зображено на рис.1: 
 

 
Рис. 1. Модель впливу керівника на підлеглого [1] 

Також варто зазначити, що основним інструментом впливу керівника на 
підлеглих є влада, природа якої неоднозначна й обумовлена типом 
організації. "Влада – це потенційна можливість індивіда впливати на 
поведінку інших людей, джерелом якої є його посада в організації та яка 
направлена на підтримку стабільності, порядку і вирішення проблем" . 
Серед дослідників (у сфері влади й лідерства (керівництва) Дж. Френч, Б. 
Рейвен та ін.) прийнято вирізняти її такі джерела:  
– влада, заснована на примусі. Виконавець вірить, що той, хто впливає, має 
можливість карати таким чином, що зашкодить задоволенню якоїсь потреби 
або взагалі може завдати якихось інших неприємностей; 
 – влада, заснована на винагороді. Виконавець впевнений, що той, хто 
впливає, має змогу задовольнити якусь потребу або викликати почуття 
задоволення;  
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– експертна влада. Виконавець вважає, що той, хто впливає, володіє 
спеціальними знаннями, які дають можливість задовольнити його потреби;  
– еталонна влада (влада прикладу). Характеристики та властивості того, хто 
впливає, настільки привабливі для виконавця, що він хоче бути таким, як той, 
хто впливає; 
 – законна влада. Виконавець вірить, що той, хто впливає, має право 
віддавати накази, і що його обов’язок підкорятися їм. Він або вона 
виконують накази того, хто впливає, оскільки традиція вчить, що 
підпорядкування призведе до задоволення потреб виконавця. Тому законну 
владу дуже часто називають традиційною. Законна влада буває дієовою тоді, 
коли підлеглий виконує вказівки керівника тільки тому, що той перебуває на 
вищому щаблі організаційної ієрархії. Всі керівники користуються законною 
владою, адже їм делеговані повноваження управляти іншими [2]. 
Деякі науковці вирізняють ще одну форму влади – харизму. Харизма – це 
влада, побудована не на логіці чи силі традицій, а на особистих якостях 
(здібностях) лідера. Нове управлінське мислення потребує, щоб керівництво 
людьми здійснювали не формальні начальники, а лідери, які мають у 
колективі авторитет. 
Проте, дослідник К. Хейлс вважає таку концепцію суперечливою і пропонує 
інші джерела влади в управлінні:  
1) ресурси фізичної влади або можливість вплинути на індивідів;  
2) ресурси економічної влади;  
3) ресурси влади знань (адміністративні, технічні);  
4) ресурси нормативної влади або обмежені й бажані ідеї, переконання, 
цінності та вплив [1].  
У цій моделі виділяється відмінність особистих і інституційних джерел 
влади. Джерелом будь-якої влади, зокрема в управлінні, є реальний вплив 
однієї частини явища на іншу, що свідчить про виникнення владних 
відносин. 
Висновок. На сьогодні питання впливу керівника на підлеглих набуває 
особливо актуального значення. Адже, через вплив керівника на підлегих 
вирішується не тільки доля працівників, а й розвиток організації в цілому. 
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ТОЛІНГ В УКРАЇНСЬКОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ: ПЕРЕВАГИ ТА 

НЕДОЛІКИ 
 

 На сьогодні питання толінгу досить гостро постало для української 
економіки. У світі виробництво із залученням давальницької сировини вже 
давно себе виправдало, а толінг одержав широке розповсюдження у світовій 
економічні практиці та узаконений СОТ як одна із форм міжнародного 
поділу праці. Адже така діяльність збільшує обсяги промислового 
виробництва, експорту, податкових надходжень та вирішуються проблеми 
зайнятості населення. У світі підприємства, що працюють за давальницькою 
схемою, є основною ланкою в новій моделі ведення бізнесу, яка створює 
потенціал для оптимізації міжнародного поділу праці та пропонує унікальні 
можливості для інтеграції та розвитку підприємств малого та середнього 
бізнесу. 
 Вивченням проблематики здійснення толінгових операцій  займаються 
О. Гребельник, І. Бережнюк, В. Житній, М. Барна, А. Козиріна,  
Н. Стрельченко, В. Матвеєв, О. Кіляр, О. Беляєва, Н. Білинська, А. Дубініна, 
А. Хусід, Г. Партин та інші.  
На сьогодні в Україні толінг досить активно використовується в таких 
галузях як металургія, енергетика, нафтопереробна, легка та харчова 
промисловість. На засадах міжнародного толінгу функціонують також усі 
шість нафтопереробних заводів (НПЗ) України. Давальницьку сировину їм 
постачають близько 250 фірм. [3, с. 2]. 
 Застосування вітчизняними підприємствами зарубіжної сировини у 
виробництві сприяло необхідності його регулювання, що знайшло своє 
відображення у прийнятті Закону України "Про операції з давальницькою 
сировиною". Відповідно до цього закону українські компанії можуть 
отримувати давальницьку сировину для переробки на території України, а 
потім експортувати готову продукцію з цієї сировини на адресу компанії, що 
надала сировину. Право власності на давальницьку сировину та готову 
продукцію з неї завжди належить тільки іноземному замовнику. Даним 
законом регламентується, що вартість давальницької сировини має бути не 
менше ніж 20% від вартості готової продукції. 
 Проте недосконалість законодавства в Україні є основною причиною 
численних порушеннь, зафіксованих при використанні компаніями толінгу. 
Наприклад, стягнення імпортного мита і ПДВ при ввезенні давальницької 
сировини відкладається або, в разі подальшого експорту готової продукції, не 
застосовується. 
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 Негативний вплив толінгу на фінансовий стан переробних підприємств 
полягає в тому, що вартість товарної продукції, виготовленої такими 
підприємствами скорочується на суму давальницької сировини. Відповідно 
втрачається прибуток, основну частину якого після реалізації продукції 
одержує власник сировини [2, с. 3]. 
 Крім того, толінг, як і інші схеми натуральних розрахунків (сировиною 
та продукцією), зменшує податкові платежі до бюджетів різних рівнів, 
оскільки загальна сума прибутку вертикально інтегрованої системи буде в 
цьому випадку меншою, ніж в умовах грошових розрахунків. 
 Особливо негативні наслідки має міжнародний толінг. Основні його 
вигоди (для іноземних партнерів) - у переміщенні тру до- і фондомістких та 
еконебезпечних виробництв у країни і регіони з дешевою робочою силою, 
наявністю не використовуваних потужностей та недосконалим 
природоохоронним законодавством. Він дає змогу іноземним виробникам 
одержувати прибутки без відповідних інвестицій при низькій ціні вітчизняної 
робочої сили. 
 Отже, в Україні толінг, на сьогоднішній час, є невигідним, 
небезпечним, законодавчо незахищеним. Толінгова схема тягне за собою ряд 
наслідків: 
- толінг виступає як досить агресивний інструмент руйнування господарства 
країни, що розвивається; 
- відрізняється від інвестицій тим, що його організатори ніяк не зацікавлені в 
науково-технічному прогресі та розвитку виробництва; 
- такий вид діяльності вважається наслідком непродуманої маркетингової 
політики. 
Проте не варто відкидати, що розвиток толінгу, як внутрішнього, так і 
зовнішнього, можна вважати ефективним засобом призупинення 
катастрофічного падіння промислового виробництва у регіонах і у державі в 
цілому. Однак, практикувати його надалі в широких масштабах з державних 
позицій не вигідно, тому що більшу частину доходів одержує власник 
сировини,одночасно зменшуються обсяги доходів до бюджетів різних рівнів, 
а зовнішній толінг, крім того, "паразитує" на низькій ціні кваліфікованої 
робочої сили. 
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
 Сьогодні туризм виступає однією з високодохідних галузей 
господарювання, яка в сучасних умовах глобалізації безперервно та 
динамічно розвивається, сприяючи вирішенню цілого комплексу життєво 
важливих соціально-економічних проблем. У цілому, міжнародний туризм 
впливає на темпи економічного зростання, поліпшення показників торгового 
балансу, зменшення безробіття та стабільність валютного курсу в державі [1]. 
В умовах процесу глобалізації світовий процес розвитку туризму не міг 
оминути Україну, хоча індустрія туризму нашої держави дотепер 
розвивалась значно повільнішими за середньосвітові темпами. Згідно з 
даними Всесвітньої ради подорожей і туризму (WTTC), у 2015 р. 
туристичний сектор економіки України налічував 386,0 тис. робочих місць, 
Україну відвідало понад 23 млн іноземних громадян (включно з 
одноденними відвідувачами). Прогнози WTTC щодо розвитку індустрії 
туризму України є позитивними. Очікується, що у 2023 р. внесок сфери 
туризму у ВВП України досягне 49,2 млрд грн (за цінами 2015 р.), кількість 
робочих місць налічуватиме 389,0 тис., зростатиме і кількість іноземних 
туристичних прибуттів. Наведені дані свідчать, що розвиток туризму має 
велике значення як для держави загалом, так і громадян України, оскільки 
включає найважливіші сфери життя: соціально-економічну, культури і 
безпеки[2]. 
Зростання темпів розвитку й ефективності роботи підприємств туристичної 
сфери, надання цій сфері пріоритетності супроводжується в Україні низкою 
проблем, вирішення яких потребує невідкладної державної підтримки та 
регулювання. Зокрема, до основних проблем можна віднести:  
- неефективна позиція держави при формуванні національного 
протекціонізму щодо виробників послуг, що стримує розвиток туризму. 
Зокрема, не визнано експортними галузями сферу послуг (готелі, мотелі та 
ін.), транспорт для туризму. Обладнання та комплектуючі для них 
обкладаються податками, що підвищує вартість послуг та стримує експорт 
туристичних послуг іноземним туристам;  
-    недосконалість у регіональному регулюванні галузі туризму; 
-    недостатня інформаційно-рекламна діяльність щодо України за кордоном; 
-    податкове навантаження, що перешкоджає та відлякує потенційних 
інвесторів у сферу туризму; 
-    складні умови перетину державного кордону; 
-    невідповідне регіональне та місцеве управління туристичною діяльністю 
[3].  
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Незважаючи на низку проблем, для перспективи розквіту  туристичної сфери 
в Україні існують усі передумови. Так, маючи вигідне геополітичне 
розташування, Україна володіє значним рекреаційним потенціалом: сприят- 
ливими кліматичними умовами, різноманітним рельєфом, мережею 
транспортних сполучень, культурною спадщиною тощо. Крім цього, в 
Україні дедалі частіше розробляються нові маршрути, розвивається готельна 
інфраструктура, підвищується рівень обслуговування туристів і зростає 
відвідуваність туристичних об’єктів[4]. 
Для покращення розвитку міжнародного туризму в Україні, 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[5]. 

Створення конкурентоспроможного на міжнародному ринку національного 
туристичного продукту та мережі туристичних представництв за кордоном 
для ефективної пропаганди цього продукту, створення національного 
туристичного багатомовного Інтернет- порталу, маркетингова і рекламно-
інформаційна діяльність, приведення нормативно-правової бази туристичної 
індустрії у відповідність з міжнародними стандартами має стати 
стратегічними напрямами розвитку міжнародного туризму в Україні. На 
даний момент розвиток міжнародного туризму в Україні можна розглядати  в 
контексті проведення «Євробачення-2017», що допоможе привабити 
іноземних відвідувачів та сприятиме розвитку туристичної інфраструктури.  
Отже, розвиток міжнародного туризму в Україні, перетворення його на 
джерело значних і стабільних надходжень до бюджету, підвищення іміджу 
України у світі вимагає від нашої країни розроблення відповідної 
нормативно-правової бази туризму, активної державної політики та 
узгоджених дій усіх органів державної та місцевої влади з розвитку туризму, 
створення конкурентоспроможного туристичного продукту, суттєвого 
вдосконалення туристичної інфраструктури. Перспективи відновлення 
в’їзного туристичного потоку також пов’язані зі стабілізацією ситуації на 
сході країни, розвитком євроінтеграційних процесів, що покращить 
зовнішній імідж та зміцнить авторитет держави на міжнародному ринку 
туристичних послуг. 
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РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ 

 
 Сучасний етап розвитку національної економіки України 
характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів 
ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної 
власності, розвиток фондового ринку, потребують удосконалення механізму 
управління організаціями як найважливішого чинника впливу на працівників 
з метою досягнення поставлених цілей. Саме управлінська діяльність 
визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість 
структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції. 
Менеджмент відіграє значну роль у економічному житті країни, тому, що 
виступає як результативний засіб формування ринкових стратегій, залучення 
інвестицій, здійснення нововведень, оптимізації співвідношення попиту і 
пропозиції тощо. 
 Менеджмент – це система, що передбачає здійснення способів, 
принципів управління, уміння спрямовувати працю людей, знання, досвід, 
інтелект на досягнення поставлених цілей. Система не стала, а постійна 
змінювана. Це процес узгодження діяльності людей, об’єднаних в  
організацію для досягнення загальної мети [3, с. 32]. 
 Питанням досліджень обраного напрямку присвячено наукові праці 
А. Л. Гапоненко, А. М. Орлова, В. В. Ільїна, Боба Нільсона, В. Г. Федоренко. 
В області осмислення проблем українського менеджменту продуктивно 
працюють українські вчені: Б. П. Будзан, Ф. І. Хміль, Г. В. Щокін, 
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Г. А. Дмитренко, О. Є. Кузьмін, В. Г. Герасимчук, Г. О. Коваленко, 
М. В. Туленков, Г. Л. Хаєт й інші[6]. 
 З функціонального погляду менеджмент – це процес планування, 
організування, мотивування, контролювання та регулювання, покликаний 
забезпечити формування та досягнення цілей організацій (підприємств, 
товариств, банків, асоціацій та їх підрозділів). За напрямами реалізації 
функцій менеджмент поділяють на такі види: виробничий менеджмент; 
фінансовий менеджмент; менеджмент персоналу; інноваційний менеджмент; 
управління маркетингом. У менеджменті основними є також певні категорії: 
«організації», «функції управління», «рівні управління», «методи 
менеджменту», «стилі керівництва», «комунікації», «управлінські рішення» 
тощо.  Зазначені функції менеджменту виконуються в певній послідовності, 
яка й утворює поняття «цикл менеджменту». Комунікація та прийняття 
рішень вважаються пов′язаними процесами, оскільки вони потрібні для 
реалізації всіх основних функцій. 
  Менеджмент часто розглядається і як вид професійної діяльності. 
Директор, керівник групи, начальник, завідувач тощо – усі ці слова 
позначають посади. Люди, які обіймають ці посади можуть бути об’єднані 
загальним поняттям «менеджер», оскільки можна визначити такі спільні для 
них ознаки діяльності: менеджер керує роботою одного або декількох 
співробітників; менеджер управляє частиною або всією організацією в якій 
він працює; менеджер отримує певні повноваження та приймає в межах цих 
повноважень рішення, які будуть мати наслідки для інших співробітників [5]. 
Менеджерів розглядають як розпорядників економічного життя суспільства. 
Вони відіграють важливу роль в управлінні не лише обмеженими 
організаціями,  а й у керівництві та регулюванні економічного добробуту 
населення. 
 Проте однією з найгостріших сучасних проблем української держави є 
непрофесіоналізм у сфері управління. Причина цього – наявність 
некваліфікованих керівників на всіх рівнях державного управління, що 
володіють старими знаннями і не встигли здобути нові знання, оволодіти 
сучасним мисленням. Ринкова система відносин – це жорстка система, що не 
визнає слабких це найсильніша, з огляду на весь світ, конкуренція 
товаровиробників, це і особлива система управління. Перехід до неї повинен 
супроводжуватися насамперед навчанням керівних кадрів управлінню в 
сучасних умовах, знанням механізму дії об’єктивних законів ринкових 
відносин. В Україні цей процес знаходиться на початковій стадії свого 
розвитку, і сьогодні не є необхідною та обов’язковою умовою при підборі 
кадрів на керівні посади. Негативний вплив на управлінський процес має те, 
що в державі відсутня чітко сформульована цільова політика соціально-
економічного розвитку. Це підтверджується зізнанням вищих керівників 
країни у тому, що вони не знають, куди йти і що будувати. Це відзначають і 
представники міжнародних організацій в Україні. Так, Грегорій Еджейчак, 
голова представництва Всесвітнього банку, стверджує, що “в Україні немає 
чіткого уявлення, куди повинна рухатися країна...” [3, с. 4].  
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 Отже, для забезпечення найкращих результатів, корисних і для 
економіки, і суспільства України в цілому, необхідно мати у своєму 
підпорядкуванні гідних працівників, незмінну мету та прагнення до її 
здійснення. 
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СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ЯК ВИД ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ 
 

 На сьогоднішній день сучасне суспільство постійно піддається 
агресивному впливу навколишнього середовища, випробовує на собі вплив 
і досягнення науково-технічного прогресу, що бурхливо перетікає, нерідко 
зіштовхуючись із впливом екстремальних умов життєдіяльності, тобто зі 
стресом. Відомо, що при цьому різко зростають як психологічні 
навантаження, так і вимоги до фізіологічної стабільності людини від дії 
несприятливих факторів середовища, це й стало причиною настільки 
пильної уваги. Фахівці вважають, що будь-яка ситуація, на яку людина 
реагує сильним емоційним порушенням, може стати причиною 
виникнення стресу. 
 Проблема стресостійкості особистості набуває все більшої 
актуальності в теоретико-прикладних дослідженнях, які проводяться в 
межах сучасного менеджменту. Хоча наука вже порівняно давно 
цікавиться цією проблемою, водночас багато існуючих теорій вимагає 
додаткового ретельного їх теоретичного аналізу. Зокрема, даною 
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проблематикою займались наступні науковці А.Г. Маклаков, В.О. Моляко, 
В.І. Берзінь, В.О. Бодров, М.В. Савчин, О.Є. Самойлов, Н.В. Тарабріна,  
С.І. Яковенко. 
 Метою даного дослідження є сутності та компоненти 
стресостійкості. 
 Стрес (англ. stress – напруження) – це загальна реакція організму на 
фізичний чи психологічний вплив, а також відповідний стан організму. Це 
система реакцій  тіла у відповідь на будь-яку висунуту до нього вимогу. 
Стрес –  відповідь на загрозу, реальну чи уявну. За характером впливу 
виділяють нервово-психічний, тепловий, світловий та інші стреси. У 
менеджменті в основному розглядають психологічний стрес [2, с. 115]. 
Виникнення і переживання стресу залежить не стільки від об’єктивних, 
скільки від суб’єктивних чинників, від особливостей самої людини: оцінки 
нею ситуації, зіставлення своїх сил і особливостей з тим, що вимагається, 
та ін. Будь-яка несподіванка, що порушує звичний перебіг життя, може 
стати причиною стресу або стресором. При цьому не мають значення зміст 
самої ситуації та ступінь її об’єктивної загрози. Важливим є саме 
суб’єктивне ставлення до неї. 
 В результаті існування проблеми стресу стала необхідність вивчення 
стресостійкості як здатності людини протистояти впливу стрес-факторів та 
профілактики виникнення патологічних психічних станів. Так, проблемою 
вивчення стресостійкості займалась велика кількість вчених, тому існує 
безліч підходів до визначення даного поняття. Визначають поняття 
«стресостійкості» як структурно-функціональну, динамічну, інтегративну 
властивість особистості, як результат  трансактного процесу зіткнення 
індивіда зі стресогенним фактором, що поєднує в собі когнітивну 
репрезентацію, об’єктивну характеристику ситуації та вимоги до 
особистості.  
Виокремлюють наступні психологічні компоненти стресостійкості: 
 1. Соціальний. У той час, коли єдиним розвиненим компонентом 
стресостійкості була фізіологічна сфера, людство зустрілося із глобальною 
проблемою − розвиток свідомості, емоційно-вольової, когнітивної сфери 
підсилював інтенсивність психологічного стресу, оскільки ці «недозрілі 
структури» не могли чинити йому опір. Це дозволяє нам зробити 
припущення, що механізмами, які сприяли вирішенню цієї проблеми, 
стали саме соціальні новоутворення. 
 2. Поведінковий. Це сукупність набутих у процесі виховання форм 
поведінки, спрямованих на мобілізацію захисних сил з метою подолання 
стресу.  
 3. Особистісний. Увібрав і узагальнив у своїй структурі всі 
особливості людської психіки [1, с. 25]. 
В свою чергу, механізм стресостійкості можна описати за допомогою 
дворівневої структури: 
 1) первинний рівень стресостійкості, в основі якого лежить 
біологічна складова: емоційний тонус, витривалість, точність, 
функціональну рухливість, надійність, основні характеристики і 
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особливості основних нервових процесів, рівень активації, комплекс 
конституційно-генетичних, фізіологічних, ендокринних та інших систем, 
які забезпечують її адекватне і стабільне функціонування в стресогенних 
умовах; 
 2) особистісні характеристики, що увібрали і узагальнив у своїй 
структурі всі особливості людської психіки. Він є найбільш значущим у 
визначенні міри стійкості індивіда до стресу. 
 Виділяють зовнішні і внутрішні психологічні фактори 
стресостійкості особистості. До зовнішніх пропонуємо відносити оцінку 
стресової ситуації, що охоплює об’єктивні, або екстернальні, і суб’єктивні, 
або інтернальні, параметри стресової ситуації; стратегії долання стресу, 
або копінг- поведінку; вплив на особистість травматичних подій і ступінь 
опрацювання травматичного досвіду; соціальну підтримку; професійний та 
особистісний досвід; психологічну підготовку до діяльності в 
екстремальних умовах. Стресостійкість як інтегративнавластивість 
особистості передбачає взаємодію з усіма структурними характеристиками 
психіки як під час, так і після дії стресогенних факторів. 
 Визначальними внутрішніми  факторами формування і 
розвитку стресостійкості особистості є: «Я-концепція» особистості, 
інтернальний локус контролю, когнітивний розвиток, розвиненість 
комунікативної сфери, змістові характеристики структурних компонентів 
стресостійкості особистості. Зокрема, високий рівеньстресостійкості 
передбачає врівноваженість, упевненість у собі, відкидання 
сором’язливості, низький рівень особистісної тривожності, вольовий 
самоконтроль, самовладання; певні характеристики мотиваційної сфери 
(мотивація соціальної значимості праці, професійної майстерності, 
досягнення), високий рівеньінтернального локусу контролю, готовність до 
діяльності. Визначальними характеристиками первинної стресостійкості є 
швидкість переробки інформації, рухливість нервових процесів, 
надійність, витривалість, точність і продуктивність діяльності. Провідні 
стратегії долання стресу, що детермінують стресостійкість, – це асертивні 
дії, активність особистості у взаємодії, просоціальність, пошук соціальної 
підтримки та соціальних контактів [3, с. 204]. 
 Таким чином, стресостійкість особистості розглядається як 
структурно-функціональна, динамічна, інтегративна властивість 
особистості, як результат трансактного процесу зіткнення індивіда зі 
стресогенним фактором, що включає когнітивну репрезентацію, обєктивну 
характеристику ситуації та вимоги до особистості. Адекватність оцінки 
ситуації та власних ресурсів визначає інтенсивність реакцій, спрямованих 
особистістю на зміну компонентів стресової ситуації, зміну когнітивної 
репрезентації, ставлення, мотиваційної, вольової орієнтації, копінгової 
поведінки, які здійснюються через провідну її функцію – когнітивно-
феноменологічної перспективи та функції її окремих структурних 
компонентів, що зумовлюють рівень стресостійкості під час і після 
травматичних подій. 
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ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЯК РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ В 

АРСЕНАЛІ УСПІШНОГО КЕРІВНИКА 
 

 Взаємодія з співробітниками в формі зворотного зв’язку, а також 
здатність керівника встановлювати і підтримувати його, на сьогоднішній 
день є важливою складовою ефективного управління персоналом, оскільки 
він дозволяє вирішувати низку важливих завдань, а саме: прояснити мету і 
завдання, що стоять перед працівниками; навчити персонал; розвивати 
взаєморозуміння; змінити очікування, оцінку і самооцінку співробітників; 
розвивати взаємну довіру; розвивати згуртованість і спрацьованість 
співробітників. 
 Дослідженням питання зворотного зв’язку займались такі вчені як  
Л. А. Петровська, О. В. Соловйова, А. У. Морозова, Р. Л. Кричевський,  
Т. М. Персиковий та інші. 
 Метою даної роботи є дослідження теоретичних основ зворотного 
зв’язку як результативного інструмента в арсеналі успішного керівника. 
Забезпечення постійної комунікації зі співробітниками допомагає дізнаватися 
їх думку про керівництво, політику організації і оцінювати ступінь поділу 
завдань між працівниками компанії. Крім того, зворотний зв’язок – це 
потужний мотивуючий інструмент. Відсутність або недолік інформації про 
результати роботи підлеглих часто стає причиною їх роздратування і 
невдоволення. Адже кожен з них чекає від керівника оцінки своєї роботи, яка 
показує не тільки слабкі або сильні сторони, але і значимість його дій для 
компанії. 
 Згідно з дослідженнями, організації, в яких успішно реалізуються 
програми регулярного зворотного зв’язку «керівник – персонал», мають 
більш високі показники прибутку. Отже, позитивні результати очевидні. 
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По-перше, поліпшуються взаємини співробітників і керівників. Побоювання, 
що зворотний зв’язок може викликати негативну реакцію, виправдані тільки 
в тих випадках, коли для її передачі вибирається неправильна форма або 
невідповідний момент – наприклад, якщо співробітник гостро переживає 
свою невдачу або коли його критикують на очах у всього відділу. Завдяки 
грамотній системі зворотного зв’язку будь-яке запрошення до керівництва 
сприймається не як виклик на килим, а як привід для конструктивного 
діалогу. 
 По-друге, необхідність давати своїм підлеглим зворотний зв’язок 
змушує керівника збирати більше інформації про діяльність свого підрозділу 
і глибше замислюватися про результати його роботи. 
Експерти в області побудови внутрішньокорпоративних комунікацій 
виділяють чотири принципи ефективного зворотного зв’язку: 

‐ принцип об’єктивності – заснований на неупередженості керівника в 
вираженні суджень щодо дій підлеглих. Не можна дозволяти особистим 
симпатіям або антипатіям впливати на здійснення управлінських функцій. 
Впровадження і використання об’єктивних критеріїв оцінки, стандартів 
діяльності допомагають досягненню об’єктивності. 

‐ принцип конструктивності – виходить з того, що фокусувати увагу 
підлеглих слід на позитивному досвіді і досягненнях. Зосередження на 
позитивному досвіді дозволяє швидше і якісніше закріплювати його в 
свідомості і навичках, тиражувати успішні моделі поведінки. Тільки після 
оцінки позитивного досвіду варто переходити до аналізу допущених помилок 
і недоліків, який повинен привести до їх розуміння, а потім – до впевненості 
в проведенні змін щодо їх виправлення. 

‐ принцип цілеспрямованості – полягає в тому, що мета зворотного 
зв’язку повинна бути конкретною, вимірною, реалістичною. Зворотній 
зв’язок не повинен зводитися до загальних фраз, а вказувати на ті факти в 
діяльності підлеглого, на які йому слід звернути увагу при виконанні 
подальшої роботи. 

‐ принцип своєчасності – полягає в тому, що ефективність зворотного 
зв’язку обернено пропорційний часу, який пройшов з моменту вчинення 
певної вчинку або виконання завдання [1]. 
Зворотний зв’язок може мати два характери: зі знаком плюс і мінус. 
Позитивний зворотний зв’язок полягає в письмовому або усному вираженні 
подяки, винагороди, підвищення по службі і так далі. Він грунтується на 
регулярному спостереженні керівника за діяльністю своїх підлеглих. 
Контроль є об’єктивною оцінкою роботи. При цьому виявлені помилки не 
розглядаються як провина – керівник разом з підлеглим обговорюють, що і 
як потрібно зробити для їх усунення. До негативного зворотного зв’язку 
відносяться догани, відрахування із заробітної плати, позбавлення премій, 
пониження по службі, звільнення [2, с. 110]. 
 Негативний спосіб зворотного зв’язку може в окремих випадках 
придушувати, демотивувати співробітників і часто справляє враження 
підвищеної складності у виконанні необхідного завдання. Це, в свою чергу, 
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спотворює оцінку необхідних зусиль і досяжності результату. Тому даний 
спосіб краще застосовувати тільки по відношенню до тих працівників, до 
яких у керівника є реальні підстави не довіряти. 
Крім вирішення перерахованих проблем зворотний зв’язок допомагає 
керівнику підкреслити уважне, довірче ставлення до співробітника, 
підвищуючи цим його самооцінку. Правильно організований зворотний 
зв’язок дозволяє домогтися від підлеглого позитивного ставлення до 
зауважень на його адресу, розуміння і прийняття критики, а також готовність 
виправити недоліки. 
 Як же найбільш правильно організувати зворотний зв’язок? 
Здійснюватися він може як шляхом безпосередніх контактів керівництва з 
персоналом, так і методом анкетування. В тому і іншому випадку зворотний 
зв’язок повинен складатися з чотирьох кроків: 
 1. Необхідно запитати дозволу у підлеглого на зворотний зв’язок. Воно 
важливе, тому що якщо підлеглий не готовий говорити зараз з тих чи інших 
причин, суті зворотного зв’язку він не зрозуміє. А сенс моделі не в тому, щоб 
зробити зауваження з приводу неправильних дій працівника, а в тому, щоб 
коментар був отриманий, зрозумілий, і в кінцевому підсумку змінилася 
поведінка. Якщо співробітник не готовий говорити зараз, можна підійти з 
тим же питанням пізніше, якщо й так не вдасться отримати дозвіл, потрібно 
спробувати втретє. Ось тоді вже доведеться настояти. 
 2. Після отримання дозволу керівник повинен описати конкретну 
поведінку, яку він спостерігав. Ні в якому разі не можна давати свою оцінку 
поведінці підлеглого. Почати свою фразу потрібно з наступних слів: «Коли 
ти ...», і описати конкретну дію. 
 3. Керівник повинен описати, як поведінка працівника впливає на 
організацію, на нього самого. Часто люди не усвідомлюють, які наслідки 
тягнуть їх дії. І чим більшу кількість наслідків вкаже менеджер, тим краще 
усвідомлює працівник свій зв’язок з іншими людьми. 
 4. Менеджер задає питання: «Що ти можеш робити по-іншому?» або 
«Як ти можеш виправити ситуацію?» [3, с. 12]. 
 Таким чином, зворотний зв’язок є важливим способом інформування 
співробітників про свою реакцію на їх дії, або про своє бачення ситуації, яка 
склалася в результаті їх дій. Безумовно, зворотний зв’язок є завжди, просто 
він може бути усвідомленим або неусвідомленим. Найчастіше ми даємо його 
саме несвідомо, автоматично, просто як безпосередню реакцію на отриману 
інформацію. Тим самим ми просто зводимо нанівець весь ефект цього 
потужного засобу мотивації. Тим часом якісний зворотній зв’язок закріплює 
у людини позитивні моделі поведінки і мотивує його до якісного виконання 
дорученої йому роботи в подальшому. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 
 

 Під впливом мінливості економічних процесів, змінилися  вимоги до 
керівників та персоналу підприємства: значущими стали  такі якості як  
професійна компетентність, уміння усвідомити свої особисті цілі, розуміння 
та координація організаційних відносин, прогнозування і аналіз не лише 
діяльності підприємства в цілому, а й власної професійної діяльності. Зміна  
вимог призвела до ускладнення науки управління - без спеціального 
вивчення таких явищ як потреби і мотиви, сприйняття і мислення, інтелект і 
здібності неможливо говорити про науковість підходів до вирішення проблем 
управління персоналом.  
 Вихід з багатьох кризових економічних ситуацій, що склалися на 
сучасних підприємствах  слід шукати не лише в матеріальних, фізичних 
аспектах їх діяльності, а і в суб'єктивному  аспекті, пов'язаному  з тим, що 
єство більшості процесів, у тому числі і економічних, полягає у взаємодії 
інтересів людей. Однією з форм управління персоналом, що сповідує 
напрямок гуманізації управління, визначення людини, як основної рушійної 
сили в діяльності підприємства є рефлексивне управління персоналом.  
Нами досліджено, що наукові аспекти рефлексії, як основи рефлексивного 
управління, досліджувались досить широко в психології, біології, філософії, 
ще з давніх часів. А в системі економічних  наук, а саме у менеджменті, 
досить нещодавно – з кінця ХХ сторіччя. Розгляд поліваріантних трактувань 
поняття «рефлексії», дав змогу сформувати авторське визначення  
рефлексного управління персоналом, як процесу передачі підстав для 
ухвалення рішень (реалізації дій) суб'єктом управління (керівником) об'єкту 
управління (персоналу), за рахунок цілеспрямованого  впливу на 
інформаційну структуру, або ієрархію уявлень працівників,  що здійснюється 
за допомогою соціально-психологічних методів.  
В процесі дослідження нами визначено основні принципи функціонування 
рефлексивного управління, серед яких варто виділити не лише загальні 
принципи, а й специфічні (рис.1). 
Відповідно до функцій рефлексії, запропонованих Дж. Соросом, нами були 
сформульовані основні функціїрефлексивного управління персоналом, які  
розкривають об'єкт рефлексивного управління. Дж. Сорос виділив дві 
основні функції рефлексивного управління: пасивну та активну. Вчений 
охарактеризував першу функцію, як когнітивну та назвав її - артифікацією, 
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або функцією пізнання. Другу - визначив як дієву, що має назву - реїфікація, 
або функція творіння. Нами було досліджено, що пасивна функція 
рефлексивного управління має об’єктом управління власну діяльність 
керівника, а об’єктом управління при активній функції виступає персонал 
підприємства.   

 
Рис. 1. Принципи рефлексивного управління персоналом 

 
Представлені функції взаємопов’язані через сприйняття, що формується в 
більшості психологічними особливостями людини. При пасивній функції 
сприйняття знаходиться під впливом ситуації, а при активній навпаки - 
сприйняття впливає на ситуацію.  В роботах В.А.  Лефевра нами було 
досліджено типізацію рефлексії та визначено, що представлені нами функції 
визначають певний  тип рефлексивного управління, а саме проектний та 
організаційний тип рефлексивного управління  (рис. 2).  

 
Рис. 2. Функції та відповідні типи рефлексивного управління 

 
Підприємство, за своєю соціально-економічною природою є відкритою 
системою, тому рефлексивне управління персоналом формується під 
впливом зовнішнього та внутрішнього середовища.  Зовнішня форма 
рефлексивної взаємодії обумовлена спрямованістю інтересів підприємства 
при розробці стратегії стійкого функціонування. Внутрішня - обумовлена 

Принципи рефлексивного управління персоналом 

За
га
ль
ні
пр
ин
ци
пи

С
пе
ци
фі
чн
іп
ри
нц
ип
и

економічності, прогресивності, оперативності, оптимальності, науковості, стійкості, 

Принцип функціональної організації – передбачає групування елементів управління за їх якісними 
характеристиками (вміння, прагнення, досвід, бажання працювати, або виконувати певну роботу) у 
відповідності до їх функцій; 
Принцип значущості – передбачає групування елементів управління в залежності від міри їх впливу на 
операції та процес управління; 
Принцип колективізму – передбачає створення «корпоративної свідомості», основною ідеєю якої 
відчуття того, що фірма, підприємство - це одна родина, а кожен працівник – частина цілого; 
Принцип безперервного навчання – ціллю навчання при рефлексивному управлінні стає підвищення 
майстерності, тобто сприйняття досвіду, як процесу навчання; 
Принцип відкритості до інновацій - інструментом фахівця стає його особистість, його розумові, творчі, 
комунікативні здібності. Нова ідея, ініціатива з боку персоналу – не є «наказуємою», а навпаки 
схвалюється.  
Принцип асертивності (доповнює попередній) – передбачає здатність людини відстоювати свою точку 
зору, не порушуючи моральних прав іншої людини, та дозволяє зробити власну поведінку гнучкою та 
дивергентною. 
Принцип соціальної відповідальності – передбачає, що кожне підприємство повинно мати цілі, 
направлені не лише на отримання прибутків, а й ті, які б виправдовували його, як соціальну систему  
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Керівник за допомогою різних схем–проектів 
переносить форми своєї думки на організацію, на 
цьому етапі відбувається змістоутворення - 
породження нових сенсів, формування мети, стратегії 
підприємства, планування діяльності, прогнозування 
результатів діяльності, потреби в кадрах, джерел 
соціального капіталу і т.д.  

Це робота, що відображається у вигляді моделі. На 
цьому етапі відбувається змістозасвоєння – розуміння 
об'єкту управління, на основі осмислення ролі та 
значення кожного працівника в діяльності 
підприємства, формування кооперації,  координація 
роботи персоналу, мотивація, навчання, 
перекваліфікація,  контроль.  

проектний тип рефлексії  організаційний тип рефлексії
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спрямованістю інтересів персоналу для досягнення цілі та мети 
підприємства. При цьому кожен з учасників управлінського процесу має 
власні інтереси, бачення шляхів розвитку підприємства, причини проблем та 
власний вихід з ситуації що склалася. При рефлексивному управлінні 
відбувається керований вплив на систему цілей, цінностей, образу мислення, 
поведінки працівників,  за допомогою наступних методів та інструментів:  

-  організаційно-стабілізуючий метод впливу на персонал - 
застосовується для формування корпоративної культури на 
підприємстві; реалізується за допомогою проведення колективних 
заходів, корпоративних свят; 

-  метод рефлексивно-діалогової взаємодії - застосовується для 
ефективного планування майбутньої діяльності, формування 
поетапних цілей, механізмів бажаних змін; реалізується за допомогою 
опитування працівників, таємного, або відкритого голосування,  
обговорення проблемних питань, анкетування; 

-  метод динамічної рефлексивної взаємодії - застосовується для 
підвищення згуртованості персоналу в роботі, або при вирішенні 
проблем; реалізується через дискусійні наради, збори, 
«п’ятихвилинки», «планьорки», «мозковий штурм»; 

-  метод інформаційно-психологічного впливу - застосовується для 
формування мотиваційного компоненту діяльності персоналу; 
реалізується через бесіди, рекламні проспекти, пропаганду, 
підтримку, «психологічний договір»,  маніпуляційні технології, 
примус; 

-  метод критичної рефлексії - застосовується для локалізації та 
запобігання виникненню конфліктів у колективі; реалізується через 
проведення колективних зборів та обговорень конфліктних питань, 
налагодження ефективної комунікації в колективі через бесіди та 
ігрове моделювання, тренінги; 

-  інтуїтивно - рефлексивний метод - застосовується для розкриття 
потенціалу колективу та розвитку кожного працівника, з урахуванням 
його психологічних особливистей; реалізується через тестування, 
анкетування та співбесіди, для виявлення здібностей та вмінь 
працівників; 

-  метод рефлексивної підтримки - застосовується для реалізації політики  
кар’єрного зростання; реалізується через професіограми, співбесіди, 
кастенги, поділ досвідом, «коучинг». 

Використання представлених методів забезпечує гарантію соціального 
сприйняття управлінських рішень та згуртовує працівників, надаючи їм 
значимості в діяльності підприємства. Кожен відчуває певну відповідальність 
за результат прийнятого рішення, при цьому відслідковується мінімальний 
керівний вплив: керівник стає таким же учасником управлінського процесу, 
як і працівники, кожен  з яких зазвичай асоціює себе з підприємством, 
внаслідок чого виникає «дух підприємства», «єдиної родини». А 
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відображення структури цілого в її елементі і є рефлексією. Таким чином 
формується база для самоорганізації.  
Отже, впровадження рефлексивного управління дозволить стимулювати 
самоорганізацію, що породжуються саме інтересами професійної 
спрямованості та ідейності, що дозволить створити міцні взаємозв'язки 
структурних елементів системи у взаємній співпраці керівництва та 
персоналу та підвищить ефективність діяльності системи управління в 
досягненні цілей підприємства.  
 

Максим Мотолін 
 Науковий керівник: Боковець В.В., д.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВАГ МЕНЕДЖМЕНТУ В ІННОВАЦІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
 Інноваційний менеджмент – один з напрямків стратегічного керування, 
здійснюваного на вищому рівні керівництва компанії. Його метою є 
визначення головних напрямків науково-технічної і виробничої діяльності 
фірми в таких областях: розробка і впровадження нової продукції 
(інноваційна діяльність); модернізація й удосконалення продукції; 
подальший розвиток виробництва традиційних видів продукції; зняття з 
виробництва застарілої продукції.  
 Проблему вивчення використання переваг менеджменту в іноваційній 
діяльності розглядають в працях таких вчених, як: О. Козлової, І. Ансоффа, 
М. Альберта, М.А. Бессонову, Ю.В. Вертакову, М.Ф. Гончара,  
В.В. Конопльова. 
 Під інноваціями в широкому значенні слова розуміють прибуткове 
використання нововведень у вигляді нових технологій, видів продукції і 
послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних рішень 
виробничого, фінансового, комерційного, адміністративного або іншого 
характеру. Період часу від зародження ідеї, створення і поширення 
нововведення та до його використання прийнято називати життєвим циклом 
інновації. З урахуванням послідовності проведення робіт життєвий цикл 
інновації розглядається як інноваційний процес. 
 Для успішного керування інноваційною діяльністю необхідне ретельне 
вивчення інновацій. Насамперед необхідно уміти відрізняти інновації від 
несуттєвих видозмін у продуктах і технологічних процесах (наприклад, 
естетичні зміни – кольори, форми), незначних технічних або зовнішніх змін у 
продуктах, що залишають незмінними конструктивне виконання й 
здійснюють недостатньо помітний вплив на параметри, властивості, вартість 
виробу [2, с. 10].  Також інновації слід відрізняти від розширення 
номенклатури продукції за рахунок товарів, що випускалися раніше і були 
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відомі на ринку. Новизна інновацій оцінюється по технологічних параметрах, 
а також із ринкових позицій. З урахуванням цього будується класифікація 
іновацій. 
 У залежності від технологічних параметрів інновації поділяються на: - 
продуктові іновації (вони включають застосування нових матеріалів, нові 
напівфабрикати і комплектуючі; одержання принципово нових продуктів); - 
процесні інновації означають нові методи організації виробництва (нові 
технології). Процесні інновації можуть бути пов'язані зі створенням нових 
організаційних структур у складі підприємства (фірми) [3, с. 121].  
 Матеріальні результати інноваційної діяльності виступають у вигляді 
створених і освоєних нових машин, устаткування, апаратів, приладів і засобів 
автоматизації. Створені й освоєні зразки машин, устаткування, апаратів, 
приладів і засобів автоматизації діляться на нові, модернізовані і 
модифіковані.  
 Ефективність інноваційної діяльності можна оцінити через 
конкурентоздатність нової продукції, успішне представлення її на 
внутрішньому і зовнішньому ринках.  
 Особливістю сучасного етапу розвитку інноваційної діяльності є 
утворення в найбільших фірмах єдиних науково-технічних комплексів, що 
об'єднують в єдиний процес дослідження і виробництво. Це припускає 
наявність тісного зв'язку всіх етапів циклу “наука - виробництво”. Створення 
цілісних науково-виробничо-збутових систем об'єктивно, закономірно 
обумовлено науково-технічним прогресом і потребами ринкової орієнтації 
фірми [1, с. 81].   
 На початку ХХІ ст. в інноваційній політиці великих фірм чітко 
проявилася тенденція до переорієнтування спрямованості науково-технічної і 
виробничо- збутової діяльності. Вона виражалася насамперед, у прагненні до 
підвищення в асортименті продукції, що випускається; питомої ваги нових 
наукомістких виробів, збут яких веде до розширення супутних технічних 
послуг: інжинірингових, лізингових, консультаційних та ін. З іншого боку, 
має місце прагнення до зниження витрат виробництва традиційної продукції. 
 Особливо помітно ці тенденції виявляються в інноваційному менеджменті в 
американських машинобудівних ТНК, що концентрують свої зусилля на 
розробці та виробництві продукції високої технічної складності 
(радіоелектронна техніка, особливо ЕОМ і мікропроцесори, авіакосмічна 
техніка, енергетичне устаткування, засоби автоматизації й ін.). Вони 
прагнуть за рахунок монополізації випуску таких виробів забезпечити 
швидку амортизацію капіталу і зберегти лідерство у визначених секторах 
ринку машин і устаткування. Одночасно вони досягають значного зниження 
витрат виробництва в традиційних галузях машинобудування з метою 
підвищення їхньої конкурентоспроможності.  
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ЗГУРТОВАНІСТЬ КОЛЕКТИВУ ТА ЙОГО СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ  
 

 Кожному керівнику надзвичайно важливо аби в його трудовому 
колективі був сприятливий соціально-психологічний клімат, аби він був 
згуртований. Взагалі, згуртованість -  це єдність працівників, яка заснована 
на ціннісних орієнтаціях, спільних інтересах, а також цілях і діях, що 
сприяють досягненню поставлених цілей та задач перед трудовим 
колективом. 
 Актуальність даної теми полягає в тому, що для продуктивної роботи 
на будь-якому підприємстві, колектив повинен працювати як одна «команда 
« (чітко, точно та злагоджено), адже запорука успіху підприємства, перш за 
все,  залежить від того, на скільки згуртований колектив, і яка у ньому 
атмосфера. 
 На сьогоднішній день, в умовах ринкових відносин, де змінюються 
взаємовідносини між партнерами, де стикаються інтереси великої кількості 
підприємців, коли у кожної людини маса проблем різної складності, важливо 
знати як поводитись у передконфліктних ситуаціях. Насамперед, потрібно  
знати як не довести певне рішення до стану, коли варіантів для вирішення 
взагалі немає та як активізувати згуртованість у трудовому колективi [3]. 
Коли у ході роботи виникають суперечності між працівниками – вони 
можуть призвести до конфліктних ситуацій. Як відомо, конфлікти значно 
знижують продуктивність праці, адже робітники не можуть зосередитись на 
роботі і вони подумки разом із своїми проблемами. При відсутності 
згуртованості колективу з’являються психологічні бар’єри, які заважають 
досягненню спільної мети. 
 Щоб підприємство було успішним, керівнику варто звертати увагу на 
психологічні проблеми, що склались в колективі, так як їх присутність 
обов’язково позначиться на економічних показниках компанії [1]. 
 На одному з підприємств, яке користується попитом своєї продукції на 
ринках України і світу сталась неприємна ситуація, яка позначилась на 
роботі колективу. Керівник підприємства вирішив доручити працювати над 
важливим проектом двом своїм підлеглим, які, як виявлося,  запеклі вороги. 
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Та керівник цього не знав, адже ніколи не цікавився соціально-
психологічним кліматом у своєму колективі. Тому віддав наказ і сказав, що 
все має бути виконано у зазначені строки. Робота між цими підлеглими 
спочатку ніби йшла й добре, вони трохи забули про особисті образи, але коли 
у них з’явилися суперечки у прийнятті рішень, то знову загострились їхні 
стосунки. Частина співробітників підтримувала одного, а друга частина -  
іншого. Їхні поведінка позначилась на виконанні проекту і це дуже розізлило 
керівника [4]. 
 На даному прикладі чітко видно, що згуртованості у даному колективі 
немає. Перш за все, у цьому вина керівника, який тільки віддавав накази і 
розпорядження, забувши про своє першочергове завдання – підтримувати 
соціально-психологічний клімат у колективі, що відбивається на успішності 
підприємства та продуктивності праці робітників. Коли у колективі 
відчувається, що вони як одна команда, їх керівник є найщасливішою 
людиною, адже справи у цій компанії завжди ідуть вгору від чого й 
збільшується прибуток, в якому зацікавлені всі співробітники підприємства. 
Коли керівник даного підприємства дізнався про ситуацію, що склалась,  
вирішив визначити причини, через які відбулись усі ці негативні зміни. В 
підсумку, для працівників був проведений тренінг по згуртуванню 
колективу, на якому більша кількість співробітників винесла для себе багато 
чого  корисного і цікавого. З двома підлеглими, які постійно сперечались 
була проведена особиста розмова, де керівник був своєрідним «психологом», 
який вислухав причини конфліктів, дав суттєві поради, які змінили  
ставлення працівників до роботи і свого колективу. Також дав їм декілька 
вихідних, щоб вони перепочили і з новими силами приступили до роботи. 
Повернувшись після вихідних, ці співробітники вдало завершили проект і 
назавжди змінили ставлення один до одного, зрозуміли, що вони справжня 
команда. Після такої ситуації на підприємстві керівник почав до свого 
колективу відноситись зовсім по-іншому: організовував корпоративні 
вечори,  тренінги, давав премії та проводив інші заходи по стимулюванні 
робітників та згуртуванню трудового колективу. 
 Взагалі, соціально-психологічний клімат – це загальна атмосфера в 
колективі, яка відображає відносини, що склалися між його членами. Все 
життя кожної людини постійно перебуває у відносинах з іншими. І будь-яка 
людина веде себе в колективі і на самоті не однаково [2]. 
 Отже, кожен керівник повинен створити такі умови для процвітання 
фірми, підприємства чи установи, щоб люди, які в працюють відчували себе 
командою, де була б присутня згуртованість, взаємовиручка, підтримка і 
одночасно вимогливість до себе і до інших. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

 Одним з методів підвищення ділової активності фірм і ефективності їх 
діяльності на ринку є поліпшення менеджменту на цих підприємствах. 
Дослідженнями з даної теми займалися наступні вчені: Дафт Річард, Стівен 
П. Роббінз, Мері Коултер, Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф., Гвозденко 
А.А. Саме на основі їхніх праць проводився аналіз  проблем менеджменту. 
Метою дослідження є висвітлення актуальних проблем менеджменту. Для 
досягнення поставленої мети виконані наступні кроки: висвітлено різні 
підходи до визначення менеджменту і управління, проаналізовано які 
проблеми страхових компаній може вирішити покращення менеджменту. 
На сучасному етапі розвитку науки про управління широко поширена точка 
зору, відповідно до якої менеджмент розглядається як універсальний вид 
людської діяльності. У суспільстві термін «управління» означає сукупність 
скоординованих заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей [1]. 
Дослідник В. Зігерт дає визначення управління: «управління – це таке 
керівництво людьми і таке використання засобів, яке дозволяє виконувати 
поставлені завдання гуманним, економічним і раціональним шляхом» [2].А 
тепер можна сказати що менеджмент – це діяльність, яка відповідно до цілей 
та завдань бізнесу розробляє плани, визначає не лише, що і коли робити, але 
й як і хто буде виконувати те, що намітили, формує робочі процедури по всіх 
стадіях управління та здійснює контроль. На сьогоднішній день існує багато 
проблем менеджменту.Виокремимо деякі з 
них та спробуємо надати їм стислу характеристику. 
 Однією з рис сучасного українського бізнесу є поєднання в одній особі 
основного власника і генерального менеджера.  
 Велика спокуса власника-директора контролювати максимум процесів 
на підприємстві призводить до того, що:  
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1.Придушується ініціатива;    
2.Кадри підбираються за принципом лояльності, а не професіоналізму; 
3.Бюджет підприємства централізований, всі, часто навіть найдрібніші, 
витрати контролюються директором, що знижує оперативність прийняття 
рішень на місцях;  
4.Структура стає бюрократичною й негнучкою;  
5.Ринкова стратегія часто міняється.  
 Перша проблема яка може виникнути це криза зростання. Криза 
зростання виникає при розширенні компанії. Розширення може бути 
пов'язане з різким підвищенням попиту на товар компанії, відкриттям нових 
ринкових можливостей, амбіціями керівництва. При цьому розширення 
підприємства не завжди виправдане. Відсутність прогнозів і стратегічного 
планування призводить до того, що кінцевим результатом розширення 
багатьох компаній стає їх збитковість і закриття. Розширення виправдане 
тільки тоді, коли воно призводить до підвищення стабільності компанії або 
збільшення її ринкової вартості[3].  
 Друга проблема менеджменту невміння керівництва компаній  ставити 
цілі й завдання, визначати критерії ефективності роботи. Нестача досвіду й 
знань власників-управлінців призводить і до такого, на перший погляд не 
першорядної, але надто важливої обставини, як невміння визначати цілі і 
ставити завдання. Під цим розуміється увесь спектр цілей і завдань як 
підлеглим, компанії у цілому, так і постачальникам, маркетинговим  посеред-
никам. Як результат неефективне витрачання значних коштів, «метання зі      
сторони в сторону» замість ринкової  стратегії.  
  Третя проблема зневага освітою. На багатьох підприємствах склалася 
тенденція до «вирощування» кадрів. Багато керівників віддають перевагу 
людині з досвідом, але не молодим фахівцям з маркетингу, менеджменту, 
фінансів[4].  
 Четверта проблема заміна власників-засновників на нових, ефективних 
власників. Якщо провести ретроспективний аналіз становлення провідних 
корпорацій то не можна не помітити цікаву загальну тенденцію: через певний 
період, зазвичай до 10 років, проходить заміна власників-засновників 
підприємств на нових власників (особливо це помітно на прикладі 
автомобілебудівних компаній). Будь-яка ідея актуальна та адекватна за 
певних обставин і не всі керівники мають талант відчувати термін, коли 
потрібно мінятися самому та міняти корпоративну стратегію, а це призводить 
до погіршення економічних показників діяльності фірми, а іноді й до 
банкрутства. Зміна у керівництві компаній засновників на ефективних 
менеджерів. Дану проблему вже починають відчувати власники бізнесу. У 
зв‘язку з цим актуальною стає проблема підвищення кваліфікації топ-
менеджерів українських компанії. Це обумовлено тим, що рівень освіти та 
знань керівників цієї ланки сьогодні в середньому нижче за рівень знань їх 
підлеглих, які в основному мають професійну освіту. Тому вони не завжди 
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можуть виступати в якості постановників завдань, чітко та коректно 
сформулювати проблеми та визначити завдання, оцінити терміни та якість їх 
виконання[4].  
 Проблеми сучасних підприємств, звичайно, не обмежуються даним 
переліком. Вирішення існуючих проблем менеджменту в Україні вимагає 
застосування системних механізмів на загальнонаціональному рівні. Одним з 
головних елементів такого механізму є побудова національної системи 
стандартів управлінської діяльності. Більш широкому впровадженню 
сучасних методів управління і, насамперед, усвідомленню причин власних 
проблем підприємцями, сприятиме проведення круглих столів та семінарів із 
залученням провідних фахівців.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 

 Підприємство на зовнішньому ринку - це якісно нове явище для 
української економіки. Вихід на зовнішній ринок самостійних 
господарюючих суб’єктів повинен сприяти пристосуванню економіки до 
системи світо-господарських відносин, до формування економіки відкритого 
типу. 
 Проблеми організації зовнішньоторговельних операцій на підприємстві 
досліджували у наукових працях вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти, 
такі як Багрова І.В., Редіна Н.І., Власюк В.Є., Гетьман О.О., Козик В.В., 
Босак А.О., Макогон Ю.В., Рижиков В.С., Гончарова А.В. питання 
управління підприємствами розглядали у працях Ансофф І., Геєць В., 
Лазаренко В., Семеняки І., Тридід О. 
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          Зовнішньоекономічна діяльність підприємства здійснюється за такими 
основними напрямками: 

- вихід на зовнішній ринок;  
- експортно-імпортні поставки товарів, послуг і капіталу;  
- валютно-фінансові і кредитні операції; 
- створення й участь у діяльності спільних підприємств; 
- міжнародний маркетинг; 
- моніторинг національної економічної політики й економіки 

світогосподарських зв’язків[1, c.58]. 
Організація зовнішньоекономічної діяльності - дуже складна і клопітка 
робота. Вона вимагає уважного опрацювання таких питань як коньюктура 
ринку, потенціальні покупці і продавці, встановлення ділових контактів з 
ними, проведених переговорів, підписання угод і т.д. 
 Організація механізму ЗЕД підприємства значною мірою залежить від 
економічної та політичної ситуації не лише в країні, а й у світі. 
Удосконалення організації ЗЕД на підприємстві має проводитись з 
урахуванням відповідних законодавчих актів і змін, що до них вносяться 
внаслідок загального розвитку ЗЕД.  
 Підвищення ефективності організації ЗЕД варто починати з 
удосконалення організації роботи самого відділу, який відповідає за 
здійснення ЗЕД на підприємства. Велике значення для ефективної організації 
зовнішньоторговельних операцій підприємства має правильний добір 
менеджера та працівників відділу, адже від їх кваліфікації залежить 
ефективна організація ЗЕД.  
 Одним з найважливіших чинників, які впливають на ефективність 
організації ЗЕД підприємства, є специфіка ринків приймаючих країн і рівень 
конкуренції на них. Підприємство має постійно проводити дослідження своїх 
існуючих та потенційних іноземних ринків для пошуку та зайняття 
найвигідніших позицій на них[2, c.87]. 
 Отже, можна зробити висновок, що організація зовнішньоторговельних 
операцій - це дуже складний процес. Ефективність експортних операцій на 
підприємстві залежить, передусім, від правильності та юридичної 
обґрунтованості укладених угод, своєчасності здійснення поставок, від 
правильності оформлення всіх необхідних документів під час перевезення 
продукції через кордон,правильного вибору маркетингової політики, пошуку 
шляхів мінімізації витрат на організацію експортних операцій та їх 
здійснення. 
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 
СТИМУЛЮВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ  ПЕРСОНАЛУ 

 
 Революційний розвиток технологічного прогресу кінця ХХ ст. початку  
ХІ ст. має вагомий вплив на розвиток економіки країни. Ми перебуваємо у 
часовому проміжку, коли інновації стосуються усіх сфер діяльності людини. 
З розвитком ринкових відносин в Україні особлива увага приділяється 
інноваціям, що стосуються економічної діяльності, а саме, товарів, послуг, 
різних стимулюючих методів до здійснення покупки. Суворі умови 
господарювання, інноваційний розвиток, диференціація продукції, зростаюча 
конкуренція вимагають від керівника, як навчання та знань так і прийняття 
безпосередньої участі у практичному застосування перетворюючись на 
інноваційну технологію або структурну організацію фірми, підприємства, 
установи. Таким чином, стимулювання активності персоналу спонукає 
менеджерів звертатися за досвідом до передових зарубіжних компаній.    
Проблеми стимулювання ділової та творчої активності персоналу за 
допомогою методів інноваційної діяльності на підприємстві знайшли своє 
широке відображення у вітчизняних та зарубіжних вчених: О.В. Коваленко, 
А. Маслоу, Т.О. Єгоркіна, А.Ю. Шульги, В. Кусакіна, Д. Мак-Клелланда, М. 
Мескона, Ф. Герцберга.  
 Незважаючи на значну увагу до даної теми, серед науковців та 
практиків на сьогодні не запропоновано оптимальних методів інноваційної 
активізації творчої діяльності персоналу. 
 Застосування інноваційної методики стимулювання персоналу до 
продуктивної діяльності являється одним із найважливіших завдань в 
умовах, коли підприємство прагне отримати максимальну віддачу від найму 
спеціалістів високої кваліфікації. Головною метою діяльності будь-якого 
підприємства є отримання прибутку, за рахунок задоволення потреб 
споживачів, і як наслідок збільшення ринків збуту. Головною метою 
персоналу є отримання максимальної матеріальної винагороди за виконання 
робіт. Управлінець прагне максимізувати прибутки за рахунок мінімізації 
затрат усіх видів ресурсів. Працівники підприємства мають на меті 
одержання більшої матеріальної винагороди за умов мінімізації виконання 
покладених на них обов’язків. Таким чином, пошук компромісу між 
сподіваннями персоналу та керівництвом і є суттю творчого стимулювання 
працівників.  
 Мотивація (як процес) – це процес емоційно-почуттєвого зіставлення 
образу своєї потреби з образом зовнішнього предмета (претендента на 
предмет потреби). Або, мотивація (як механізм) – це внутрішній психічний 
механізм людини, що забезпечує упізнання предмета відповідно до потреби і 
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запускає спрямовану поведінку з прискоренням цього предмета (якщо він 
відповідає потребі) [2, с. 42]. Стимулювання – це процес впливу на людину за 
допомогою потребо значимого для неї зовнішнього предмета (об’єкта, умов, 
ситуації тощо), що спонукає людину до певних дії (перебування в 
комфортних умовах і ін.) [3, с. 64]. Інновація – це використання нових ідей, 
товарів, послуг, матеріалів, технологій промисловістю негайно після 
відкриття або винаходу з метою поліпшення продукції, способів її 
виробництва та розподілу. 
 Успіх інноваційного стимулювання творчої діяльності персоналу 
великою мірою залежить від того наскільки учасники процесу зацікавлені в 
ньому. Згідно класичної моделі стимулювання, працівників достатньо 
забезпечити високим економічним результатом, тобто домінуюча роль 
надається матеріальному стимулюванні праці. З огляду на це управління 
інноваційним розвитком працівників повинне ґрунтуватись не лише на 
комерційному критерії, а й на соціально-психологічних методах заохочення. 
Таким чином, розвиток творчих здібностей працівників, нестандартний 
підхід до вирішення завдань, створення сприятливого мікроклімату в 
колективі є запорукою зростання та розвитку підприємства. Потрібно 
пам’ятати про те що розширення інноваційних можливостей організації 
можливе лише за рахунок впровадженням його висококваліфікованими 
спеціалістами. Які в свою чергу відрізняються високим інтелектуальним та 
освітнім рівнем, самодостатністю та орієнтовані на задоволення потреб 
вищого рівня.  
 З огляду на великий зарубіжний досвід інноваційного стимулювання 
творчої активності персоналу, хотілося б зазначити наступні методи: 
− навчання співробітників за рахунок компанії з подальшим 

працевлаштуванням; 
− подарунки для членів сім’ї співробітників; 
− наявність власного дитячого садочку;  
− універсальний дизайн офісів; 
− безкоштовні перельоти; 
− отримання в подарунок нових гаджетів; 
− наявність кімнат для відпочинку; 
− безкоштовна доставка співробітників з та на роботу, до того ж дальність 

поїздки не має значення. 
 Методи стимулювання творчої активності персоналу в різних країнах 
різняться. Перевага може надаватися як методам прямої так і не прямої дії. 
Вибір методів, також, прямим чином залежить від стилю керівництва, що має 
місце на підприємстві та відповідає тій чи іншій країні.  
На протязі ХХ ст. у світі сформувалась умовна класифікація методів 
мотивації праці: американська, європейська та японська. Кожна з цих 
моделей має свої національні особливості та особисті підходи до мотивації 
персоналу на підприємствах. Між названими системами існують значні 
розбіжності, що пов’язані з особливостями національних культур. [1] Тому 
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головним завданням провідних менеджерів вітчизняних компаній є 
переймання досвіду та впровадження відповідно до сучасних умов 
господарювання. 
 Отже, ефективне управління інноваційним розвитком організації 
значною мірою залежить від вдалого використання мотиваційного механізму. 
При стимулюванні творчої діяльності персоналу потрібно враховувати, що не 
можна мотивувати усіх співробітників одним методом. Таким чином 
необхідно узгоджувати   впровадження інноваційних методів заохочування, 
для того щоб вони діяли заради однієї мети та не суперечили одна одній. 
Використовуючи поділ працівників, згідно рівня кваліфікації, можна 
створити економічно доцільний рівень винагороди для кожного з 
співробітників. Тому запровадження та управління інноваційними методами 
стимулювання є економічно доцільними для максимально ефективного 
використання трудового ресурсі підприємства. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 
 Невід’ємною частиною роботи керівника підприємства є прийняття 
управлінських  рішень. Вони повинні бути раціональними та ефективними, 
адже усі рішення прямо чи опосередковано впливають на розвиток, 
фінансову стабільність, економічну стійкість підприємства.  
  Для того, щоб управлінське рішення було ефективним, необхідно 
враховувати цілі підприємства, фактори, що впливають на процес його 
прийняття, розробляти та удосконалювати напрями підвищення його 
ефективності. А також керівник повинен проконтролювати процес вчасного 
виконання прийнятих рішень, адже результати  можуть вплинути на 
розробку подальших дій. Тому тільки вчасно реалізовані управлінські 
рішення забезпечать досягнення поставлених цілей.  
  Ефективні управлінські рішення забезпечують підприємству 
процвітання, стабільність, збільшення прибутковості, можливість 
скористатися конкурентними перевагами фірми. Тому досить актуальним для 
будь-якої організації є прийняття ефективних рішень, на рівні керівника.  
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    Проблемі розробки та прийняття ефективних управлінських рішень, 
удосконалення процесу їх формування присвячено багато робіт таких 
вітчизняних науковців: В. Павловський, М. Чумаченко, К. Левківський,  
В. Лагутін, О. Кузьмін, О. Мельник, В. Приймак, О. Зайцева, В. Андрійчук, 
Ю. Дайновський та інші. Разом з тим у контексті розгляду даної проблеми, на 
наш погляд, недостатньо уваги приділено шляхам підвищення ефективності 
управлінських рішень, їх значенню для підприємства. Також особливого 
розгляду потребує питання аналізу факторів, що впливають на реалізацію 
управлінських рішень, і від яких залежить їхня ефективність.  
  У сучасному світі досить стрімко розвивається підприємництво. Але 
для того, щоб досягнути успіху в цій сфері, необхідно чітко та швидко 
вирішувати проблеми. А передумовою вирішення цих проблем є прийняття 
ефективних управлінських рішень.  
    Сутність управлінського рішення найкраще розкривається через його 
функції. Виділяють три основні функції управлінських рішень[4, с. 243]: 
  - спрямовуюча;  
  - координуюча (узгодження);  
  - мобілізуюча (стимулююча).  
  Відповідно до спрямовуючої функції, управлінське рішення повинне 
враховувати конкретну стратегію підприємства, його основні цілі, а також  
прийматися з урахуванням довгострокової перспективи.   
  Координуюча функція управлінського рішення полягає у забезпеченні 
об’єднання зусиль  усього трудового колективу або певних працівників 
заради досягнення певних цілей.  
  Зміст мобілізуючої функції полягає у стимулюванні до покращення 
якості роботи працівників чи трудового колективу для досягнення 
сформульованих  цілей рішення. Для того, щоб управлінське рішення 
вважалося ефективним, воно повинне виконувати кожну з перерахованих 
функцій.  
  Досить важливим для прийняття управлінського рішення є також 
визначення факторів, які впливають на процес його прийняття. Основними з 
них є [1, с. 254]:   
  - інформаційні обмеження;  
  - середовище прийняття рішень;  
  - взаємозалежність рішень;  
  - ступінь важливості та терміновості ;  
  - особисті оцінки керівника;   
  - негативні наслідки.  
  Усі перераховані фактори прямо чи опосередковано впливають на 
процес прийняття управлінських рішень. Але найважливішими, на нашу 
думку, є такі фактори, як: середовище прийняття рішень; взаємозалежність 
рішень; ступінь важливості та терміновості.  
  Фактор середовища прийняття рішень впливає на їхню якість та 
ефективність, адже вони можуть прийматися в умовах визначеності, 
невизначеності та ризику. Дуже важливо, щоб рішення приймалося за 
умови використання різних альтернатив. А для цього, на нашу думку, 
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необхідно володіти інформацією про внутрішнє та зовнішнє середовище 
підприємства. До факторів внутрішнього середовища підприємства можна 
віднести такі: персонал, стратегії, цілі, структура, технологія та ін. 
Основними факторами зовнішнього середовища, що безпосередньо 
визначають зміст управлінського рішення, є: постачальники, клієнти, 
конкуренти, посередники, контактні аудиторії та ін. Дослідження усіх 
факторів як внутрішнього, так і зовнішнього середовища дасть змогу 
прийняти правильне управлінське рішення. Так, наприклад, щоб прийняти 
рішення, що виготовляти, необхідно знати, на що є попит на ринку, 
враховувати конкурентів та багато інших факторів.  
  Відповідно до фактору взаємозалежності для того, щоб прийняти 
конкретне рішення часто перед цим потрібно вирішити безліч 
взаємопов'язаних рішень.  
  Фактор ступеня важливості та терміновості передбачає, що рішення 
необхідно приймати вчасно, доки воно є актуальним.  
  На нашу думку, рішення можна вважати ефективним тільки тоді, коли 
воно вичерпне. Адже досить часто буває, що рішення приймають у відповідь 
на проблему, яка з’явилася, але усувають її тільки на певний термін, не 
повністю. А повторне рішення стосовно тієї ж проблеми вимагає додаткових 
затрат часу, енергії, матеріальних ресурсів та ін.   
  Ефективне рішення відрізняється від інших своєю несуперечливістю, 
воно є логічним продовженням загальніших стратегічних та установчих 
рішень, а також не потребує значних затрат. Таке рішення повинне бути 
несуперечливим не тільки щодо інших рішень, але й бути "внутрішньо" 
несуперечливим. Така несуперечливість полягає у єдності цілей та засобів їх 
досягнення, в логічному зв’язку окремих положень, фактів та приписів, що 
випливають із них[3, с. 123].  
  За результатами аналізу основних функцій і факторів, що визначають 
основні риси управлінського рішення, можна сформулювати такі основні 
пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності самого процесу 
прийняття рішення:  
  - в основі процесу розробки управлінського рішення повинна 
знаходитися багатоваріантність, багатовекторність вирішення наявної 
проблеми. Аналіз кожного варіанту повинен здійснюватися з урахуванням 
об’єктивних тенденцій, які склалися у внутрішньому і в зовнішньому 
середовищі підприємства;  
 - вибирати такий варіант, який найбільш орієнтований на основні цілі 
підприємства (наприклад, на максимізацію прибутку, зменшення витрат, 
збільшення конкурентоспроможності та ін.).  
  - обраний варіант вирішення конкретної проблеми повинен 
враховувати  сучасні реалії і уникати раніше допущених помилок;  
  - використовувати позитивний досвід успішно працюючих 
підприємств, аналізувати та не повторювати їхні помилки;  
 - підвищувати рівень кваліфікації управлінського персоналу;  
  - розвивати систему контролю за виконанням прийнятих управлінських 
рішень, підвищувати персональну відповідальність за їх впровадження;  
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  - у випадку існування багатьох невирішених проблем, управлінські 
рішення потрібно приймати у порядку їх первісної значущості для 
менеджменту підприємства.  
  Отже, управлінське рішення – це результат творчої діяльності 
керівника, що здійснюється з урахуванням поставлених організацією цілей і 
складає основу реалізації кожної функції менеджменту на підприємстві.  
  Процес прийняття ефективних управлінських рішень являється 
невід’ємною частиною роботи керівника. Враховуючи значущість даного 
питання, було визначено сутність та характерні риси управлінського 
рішення; проаналізовано фактори, які спрямовані на підвищення його 
ефективності; запропоновано можливі методи підвищення ефективності 
рішень керівника.  
  Усі зазначені моменти дадуть змогу підприємству розвиватися, 
забезпечать фінансову стабільність, економічну стійкість, процвітання, 
збільшення прибутковості, можливість скористатися конкурентними 
перевагами в сучасних умовах, застосовуючи основні переваги ефективних 
управлінських рішень.  
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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО 
ПРОЕКТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
 Економічний та соціальний розвиток країн залежить насамперед від 
активізації інноваційної діяльності. Великий вплив на рівень впровадження 
інновацій справляє забезпечення ефективного управління інноваційними 
проектами, тому дослідження є доволі актуальним. 
 Проблему вивчення процесу управління інноваціями та інноваційними 
проектами розглядають праці таких вчених, як: П.П. Микитюк,  
В.І. Захарченко, Н. М. Корсікова М. М. Меркулов, О.С. Іванілов,  
Т.О. Скрипко, Н.В. Краснокутська та інші. 
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 Згідно з Законом України "Про інноваційну діяльність", інноваційний 
проект – це комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх 
необхідних заходів (зокрема інвестиційних) щодо створення і реалізації 
інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції [1]. 
 До основних елементів інноваційного проекту відносяться:  

• однозначно сформульовані цілі і завдання, що відображають основне 
призначення проекту;  

• комплекс проектних заходів щодо вирішення інноваційної проблеми і 
реалізації поставлених цілей;  

• організація виконання проектних заходів, тобто ув'язування їх з 
ресурсами і виконавцями для досягнення цілей проекту в обмежений 
період часу й у рамках заданої вартості і якості;  

• основні показники проекту (від цільових – з проекту в цілому, до 
часткових – з окремих завдань, тем, етапів, заходів, виконавців), у тому 
числі показники, що характеризують його ефективність [2].  

 Важливою умовою здійснення інноваційного проекту є відбір надійної 
бази прогнозування та аналізу нововведень і залучення до участі в проекті 
спеціалістів – професіоналів вищого класу, висококваліфікованих 
виконавців, відповідальних засновників, зацікавлених в успіху реалізації всіх 
етапів нововведень.  
 Інноваційний проект, розглянутий як процес, що відбувається в часі, 
охоплює наступні етапи: 

1. Формування інноваційної ідеї (задуму) – це процес зародження 
інноваційної ідеї і формулювання генеральної (кінцевої) мети проекту. 
На цьому етапі визначаються кінцеві цілі (кількісна оцінка за обсягами, 
термінами, розмірами прибутку) проекту і виявляються шляхи їх 
досягнення, визначаються суб'єкти й об’єкти інвестицій, їх форми і 
джерела. 

2. Розробка проекту – це процес пошуку рішень з досягнення кінцевої 
мети проекту і формування взаємопов’язаного за часом, ресурсами і 
виконавцями комплексу завдань і заходів реалізації мети проекту. На 
цьому етапі: здійснюється порівняльний аналіз різних варіантів 
досягнення цілей проекту і вибір найбільш життєздатного 
(ефективного) для реалізації; розробляється план реалізації 
інноваційного проекту; зважуються питання спеціальної організації для 
роботи над проектом (команди проекту); виробляється конкурсний 
добір потенційних виконавців проекту й оформляється контрактна 
документація. 

3. Реалізація проекту – це процес виконання робіт з реалізації 
поставлених цілей проекту. На цьому етапі здійснюється контроль 
виконання календарних планів і витрати ресурсів, корегування 
відхилень, якщо такі є і оперативне регулювання ходу реалізації 
проекту. 
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4. Завершення проекту – це процес здачі результатів проекту замовнику і 
закриття контрактів (договорів). Цим завершується життєвий цикл 
інноваційного проекту [4]. 

 Кожен проект починається з чіткої постанови його мети, попереднього 
визначення головних етапів його реалізації, спрямованих на розв’язання 
таких завдань:  

1. Забезпечення найповнішої й ефективнішої взаємодії всіх підрозділів, 
зайнятих упровадженням інновацій, тобто на підприємстві 
впроваджуються певні заходи, що виконуються виконавчими 
підрозділами, які займаються реалізацією інноваційних проектів, 
стимулюється їх робота для досягнення максимально ефективного 
результату.  

2. Вивільнення вищого рівня менеджменту від функцій оперативного 
керівництва і координації впровадження інновацій. На підприємстві 
проводиться перерозподіл працівників за виконанням ними певних 
функцій у сфері розробки та реалізації інноваційних ідей. Підвищення 
оперативності поточного менеджменту та відповідальності окремих 
виконавців, зайнятих розробкою і впровадженням інновацій, за 
результати і терміни виконання робіт.  

3. Забезпечення ефективного контролю за виконанням запланованих 
робіт, що створює основу для дієвого адміністративного регулювання і 
мотивування вищих результатів робіт з якості і термінів. Встановлення 
основних критеріїв (показників) ефективності інноваційного проекту та 
розрахунок показників ефективності альтернативних варіантів проекту 
з урахуванням ймовірності їх реалізації [3]. 

 Для успішної реалізації інноваційних проектів на підприємстві варто 
налагодити систему управління проектами, яка передбачає створення 
необхідних організаційних, технічних, інформаційних, комунікаційних 
програмних та інших умов щодо створення ефективної роботи 
управлінського персоналу проекту і реалізації проектів. 
 Механізм реалізації проекту повинен включати структуру інноваційної 
організації, положення про її підрозділи і посадові інструкції, оперативно-
календарні плани, плани комплексного забезпечення, контролю, координації 
і регулювання виконання завдань і цілей проекту [4]. 
 Розглянувши цілі і суть інноваційного проекту, а також різні аспекти 
характеристики проектів, можна зробити висновок, що управління 
інноваційним процесом є невід'ємною складовою діяльності сучасного 
підприємства, яке охоплює планування, організацію і стимулювання 
інноваційної діяльності, реалізацію інноваційних проектів, розрахованих на 
здобуття конкурентних переваг і зміцнення ринкових позицій підприємства.  
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ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РИЗИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРИЙНЯТТЯ 
ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ 

 
 Підприємницька діяльність надмірно насичена різноманітними 
ризиками, тому кожен власник зацікавлений в їх мінімізації або нівелюванні. 
Для цього необхідним є створення інформаційної бази, яка б містила 
результати економічного аналізу і була основою для прийняття рішень при 
управлінні підприємницькими ризиками. Виходячи з цього, можна 
стверджувати, що невід’ємною частиною налагодженої системи управління 
господарською діяльністю є аналіз підприємницьких ризиків. Економічний 
аналіз дає підстави для поєднання знань та досвіду у формуванні майбутньої 
стратегії діяльності суб’єкта господарювання. Його важливість полягає в 
тому, що він є проміжною ланкою між інформаційним етапом і етапом 
прийняття рішень, тим самим впливаючи на якість управління діяльністю 
суб’єкта господарювання. Аналіз підприємницьких ризиків та їх кількісне 
вимірювання дозволяє порівняти величину ризику різних господарських 
операцій та обирати той варіант, який найбільше відповідає обраній 
підприємством політиці управління господарською діяльністю. Сучасна 
економічна наука з питань ризику має вагомі надбання, про що свідчать 
результати наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених.      
     Дослідженням питання підприємницьких ризиків та їх вплив на прийняття 
господарських рішень займались такі вчені: Ф.Ф. Бутинець, А.М. 
Герасимовича, В. Вітлінський, М.Д. Корінько, А. Дамодаран, Г. Бирман, С. 
Шмидт, Джон Дж. Мерфи, Клаус Томас, Э. Хельмут та інші. 
    Ризик - це можливість виникнення несприятливих ситуацій у ході 
реалізації планів та виконання бюджетів підприємства. Ризик пов’язаний з 
несприятливими господарськими результатами, втратами ресурсів та 
прибутків. Своєчасний аналіз підприємницьких ризиків дозволяє встановити 
їх ступінь, кількісно оцінити вплив на фінансово-майновий стан 
підприємства. Даний  економічний аналіз дозволяє оцінити ступінь 
ризикованості всіх процесів господарської діяльності: фінансування, 
постачання, виробництва, реалізації та розподілу фінансових 
результатів [1, c. 84].  
      В контексті даного дослідження виникає ряд проблемних питань аналізу 
ризиків, які супроводжують діяльність будь-якого суб’єкта господарювання. 
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Будь-яка сфера діяльності людини, особливо економіка, пов’язана з ризиком, 
який породжується невизначеністю, конфліктністю, мінливістю цілей у часі 
та ін. Наявність невизначеності та конфлікту є невід’ємною рисою прийняття 
господарських рішень.  
     У економічній діяльності підприємств дуже часто виникають різноманітні 
ризикові ситуації: мають місце суперечності та конфлікти, розбіжність 
інтересів, діють дестабілізуючі чинники, існує множинність цілей, 
конкуренція та ін. Щоб вижити в умовах конкуренції, необхідно постійно 
впроваджувати нові технології та технічні новинки, приймати сміливі, 
нетрадиційні рішення, а це підсилює ризик [2, c. 68].  
     У  діяльності підприємств та прийнятті господарських рішень прояв 
економічного ризику дуже велика. При цьому ймовірність прояву кожного 
чинника ризику та його небезпека можуть істотно відрізнятися. Тому у 
процесі планування та здійснення господарської діяльності підприємств 
необхідно враховувати вплив невизначеності, конфліктності внутрішнього й 
світового ринку, науково-технічного прогресу та інших чинників, а також 
пов’язаний з ними підприємницький ризик.  
       На практиці, щоб прийняти економічне рішення, потрібно вміти оцінити, 
які ризики найбільш ймовірні та до яких наслідків вони можуть призвести у 
випадку їх прояву [3, c. 60].  
      Підприємці усвідомлюють, що на економічні процеси впливає безліч 
керованих та некерованих чинників. Підприємницький ризик необхідно 
враховувати при обґрунтуванні тактичних і стратегічних рішень, оскільки 
фактичні умови їх реалізації можуть істотно відрізнятися від прогнозованих. 
Якщо цього не враховувати заздалегідь, то можуть мати місце значні втрати 
матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, втрата репутації, зниження 
економічної   ефективності тощо. 
      Аналізувати, ідентифікувати й оцінювати ступінь підприємницького 
ризику необхідно: 
      1) перед прийняттям стратегічних, інвестиційних (інноваційних), а також 
практичних  рішень; 
     2) доопрацювання і коригування поточних та оперативних планів; 
     3) у здійсненні угод, які  впливають  на  величину  ризику; 
     4) під час профілактичної діагностики портфеля, яка проводиться 
одночасно з інвентаризацією, аудитом тощо; 
     5) у разі необхідності одержання кредитів та залучення інвестицій; 
     6) у пошуках аргументів у конфліктних ситуаціях; 
     7) у здійсненні діяльності в  сфері  аудиту,  консалтингу тощо [4, c. 200]. 
    Підприємницький ризик має  певні  економічні функції: 
    1) Основна функція - у створенні підприємницького доходу. Головним 
джерелом доходу є інновації та реалізація здатності підприємця ризикувати. 
    2) Інноваційна функція - нерозривно пов’язана з ризиком: допущення 
помилки у новаторській ідеї у виробництві, у його результатах, у реалізації 
нового товару. Тому підприємець, використовуючи інновації, організовуючи 
інноваційний процес, ризикуючи при цьому, тим самим створює особливий 
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інноваційний клімат. 
    3) Захисна функція. В умовах непевності є небезпека втрати й 
непередбаченості витрати ресурсів, недоотримання доходів порівняно із 
запланованим варіантом. Прораховуючи й передбачаючи ймовірність 
наставання непередбачених ситуацій, підприємець запобігає багатьом 
втратам або швидко компенсує їх. 
      4) Аналітична функція - ризик вимагає великої аналітичної роботи, тому 
що необхідне прорахування можливих варіантів, вибору оптимального 
варіанту, який дозволить здійснити господарський маневр у потрібний 
момент, з найменшими втратами або з найбільшим  виграшем. 
     5) Регулятивна функція - підприємець надає динамізму процесу 
господарювання. Це рух уперед з багатьма невідомими, з ризиком. Щоб 
додати цьому процесу стійкості, адаптуватися в непевності, потрібна 
особлива регулятивна функція. 
     6) Соціальна функція. Сприяючи підвищенню ефективності виробництва, 
ризик тим самим створює реальну матеріальну базу для задоволення 
соціальних потреб, для підвищення добробуту населення. При стійкій роботі 
підприємства стабілізується зайнятість населення [1, c. 88]. 
     Отже підприємницький ризик - об’єктивно-суб’єктивна категорія в 
діяльності суб’єктів господарювання, причиною якої є невизначеність, 
пов’язана з випадковим характером економічних процесів, недостатністю та 
неточністю інформації про них, впливом факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища, яка обчислюється на підставі оцінки ймовірності 
негативного чи позитивного відхилення від очікуваних значень у ситуаціях 
суб’єктивного вибору оптимального рішення в господарській діяльності з 
певною кількістю альтернатив. Насамперед, ризик виникає, коли має місце 
невизначеність, відсутність вичерпної інформації щодо умов прийняття 
рішень. Тільки при багатоваріантності майбутнього, наявності елементів 
прогнозованості можна говорити про наявність ризику. Основними 
негативними наслідками прояву чинників підприємницького ризику є 
виникнення збитків, втрат, недоотримання прибутку. Однак спонукальним 
мотивом до ризикової діяльності є прагнення отримати більший прибуток, 
ніж у  випадку  відмови  від ризику.  
 Список використаних джерел: 
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ НА ВИРОБНИЧИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
 В умовах глобалізації сучасне виробництво повинне базуватися на 
проведенні досліджень і розробок, пошуку нових рішень у галузі технологій, 
техніки, організаційних форм, які запроваджуються у виробництво, а також 
підвищенні рівня інноваційності готової продукції та послуг. Саме новизна 
продукції, її технологічність і якість мають вирішальний вплив на темпи 
економічного зростання та конкурентоспроможність не лише окремих фірм, а 
і економіки країни в цілому. 
 Сьогодні на більшості сучасних підприємствах  процес створення 
нового продукту відбувається на основі методу проектного управління. Під 
проектним управлінням розуміється процес організації діяльності 
підприємства, в основі якого лежить алгоритм реалізації комплексу 
взаємопов’язаних заходів, спрямованих на досягнення поставлених завдань 
та цілей організації із залученням необхідних фінансових, матеріальних і 
трудових ресурсів [1]. 
 Проблеми управління проектами та проектної діяльності на 
підприємствах вивчалися в роботах таких вітчизняних і зарубіжних вчених, 
як Бурєнніко Ю.Ю., Воробйова С., Дворніченко Д.С., Жучок Т.М., Колінко 
Н.О., Лівошко Т.В., Ступак С.М., Теленчук В.С., Бушуєв С. Д., Векслер Е. 
М., Лапідус В. А та інші. 
 Управління будь-якого господарюючого суб’єкту (підприємства, 
організації, фірми) через проекти здійснюється в багатьох країнах світу і 
такий підхід уже довів свою здатність істотно підвищувати ефективність 
управлінських рішень. Вітчизняна практика проектування зазвичай відносила 
до проектів науково-дослідну, проектно-конструкторську та архітектурно-
будівельну діяльність, оскільки під проектом розумілася сукупність 
документів, розрахунків, креслень необхідних для створення будь-яких 
виробів чи споруд. Сучасне тлумачення проекту виходить за вищевказані 
межі та в широкому розумінні включає всі види діяльності [1]. 
 Варто відзначити вагомість проектного менеджменту для виробничих 
підприємств, адже управління проектами перетворюється на конкурентну 
перевагу будь-якої організації.  
 Просування нового продукту, відкриття нового виробництва, 
впровадження нових систем і технологій, цілеспрямовані зміни ринку - усіма 
цими напрямками діяльності можна управляти як певними інноваційними 
проектами. 
 Суть проектного менеджменту полягає в управлінні цілями організації, 
що дозволить компанії бути успішною в конкурентній боротьбі, швидко 
реагувати на зовнішні і внутрішні зміни, заощаджувати час і гроші. Саме ці 
три моменти: час, бюджет і якість робіт знаходяться під постійною увагою 



516 

 

керівника проекту [1]. 
Правильно сформований алгоритм дій (етапів) комерціалізації нового 
інноваційного продукту, здатен значно підвищити ефективність управління 
проектами на виробничому підприємстві (рис. 1.). 

 
Рис. 1. Етапи реалізації інноваційного проекту на виробничому 

підприємстві [2] 

Подача заявки на 
розгляд 

Розгляд заявки та отримання 
кінцевого рішення від експертів 

Затвердження 
заявки 

Формування переліку завдання та виконавців для 
попереднього розгляду можливості реалізації 

Виконання поставлених завдань та оцінка їх результатів 

Узгодження переліку 
завдань та виконавців 

Аналіз можливостей впровадження у виробництво, 
розробка цінової пропозиції та оцінка терміну виконання 

Аналіз 
нормативної бази

Підготовка та затвердження технічних завдань 

Розробка структурної схеми 
проекту 

Складання стратегічного плану робіт по розробці 
зразку до серійного виробництва 

Доопрацювання можливостей виробництва, формування дефіциту проекту і розробка 
попереднього кошторису витрат 

Зіставлення бюджету і календарних планів робіт за напрямками, призначення 
відповідальних осіб 

Затвердження підсумкового пакету документів по проекту 

Формування комерційної пропозиції

Придбання ТМЦ Здійснення складально-монтажних робіт, налагодження 
ПО і апаратної частини 

Розробка і узгодження програм і методик випробувань, безпосередньо їх проведення та 
розробка експлуатаційної документації 

Планова перевірка реалізації проекту, його коригування та затвердження нових завдань 

Завершення проекту і запуск серійного виробництва 
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 Будь-який інноваційний проект починається з подачі заявки керівником 
проекту, формуванням групи експертів, метою яких є ознайомлення з суттю 
проекту та прийнятті рішення щодо доцільності введення запропонованої 
новації. Авторами проектів можуть бути як співробітники підприємства, так і 
особи із зовнішнього середовища. Керівник підприємства, ознайомившись із 
висновками експертів та інноваційним проектом, повинен прийняти рішення 
щодо початку процесу аналізу та більш детального його опрацювання. Після 
затвердження заявки, проектний менеджер формує план завдань із 
зазначеними відповідальними особами та термінами виконання. Перелік 
завдань узгоджується з керівниками структурних підрозділів, та передається 
безпосередньо виконавцям.  
 На кожному етапі виконання робіт відбувається контроль та оцінка 
можливості подальшої реалізації проекту або його відхилення.  
Наступним важливим етапом для проектного менеджера є делегування 
завдань керівникам: розробити план виробництва новації та визначити 
необхідні ресурси, розрахувати вартість розробки, проаналізувати можливі 
ризики, сформувати нормативну документацію, сформувати технічні 
завдання на основі яких керівник проекту розробить стратегічний план робіт 
щодо створення прототипу продукту. Ґрунтуючись на наявній документації 
та технічному завданні, начальник виробництва затверджує можливості 
виробництва, а керівники інших структурних підрозділів деталізують 
послідовність та взаємозв’язки завдань за своїми напрямками. Остаточний 
пакет документів затверджується генеральним директором підприємства.  
Вагому роль у реалізації інноваційного проекту відіграє менеджер з продажу, 
який ознайомившись з кінцевим пакетом документів, розробляє комерційну 
пропозицію для фінансування. Після отримання інвестицій формується 
інвестиційна лінія проекту, яка враховує всі етапи життєвого циклу 
комерціалізації запропонованої новинки та дає можливість закупівлі 
необхідних товарно-матеріальних цінностей для виготовлення перших 
зразків продукту.  
 Провівши всі необхідні випробування нового продукту, менеджер 
проекту та керівники усіх задіяних підрозділів вирішують подальшу долю 
новації, вносять необхідні рекомендації та корективи. 
Після реалізації усіх завдань та отриманні позитивних результатів – 
останнього етапу проекту, відбувається запуск серійного виробництва та 
реалізація нового продукту. 
 Отже, можливість ведення інноваційних проектів на виробничих 
підприємства надає йому вагомих конкурентних переваг на ринку. 
Ефективність управління проектами залежить від компетенцій проектного 
менеджера, його умінні правильно сформувати поетапність дій та завдань від 
яких залежить комерціалізація проекту та успіх новинки на ринку, що в 
результаті принесе економічні вигоди підприємству.   
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УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ У 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
 На сьогоднішній день Україна перебуває у стані постійних 
трансформацій в усіх секторах суспільного життя. Найбільших змін зазнає 
законодавство та економіка країни, які відіграють ключову роль та являються 
базисом для розвитку інших галузей. В умовах великої нестабільності, 
політичної кризи та інтеграції у зовнішньоекономічний простір надзвичайно 
важливим стає питання валютних ризиків для вітчизняних підприємств та 
підприємств з долею іноземного капіталу.       
 Вихід на зовнішні ринки та зовнішньоекономічна діяльність створює 
для компаній як нові можливості, так і проблеми, з якими їй ще не 
доводилось стикатись. А так як роль таких підприємств у майбутньому 
тільки зростатиме, необхідно забезпечити їм стабільне функціонування за 
допомогою прозорого законодавства та чесних умов конкуренції. Головною 
проблемою ж для таких гравців на ринку залишиться валютний ризик та 
методи його страхування. Економіка України потребує значних інвестицій та 
підтримки для виходу на принципово новий рівень розвитку та за здатність 
конкурувати або співпрацювати з компаніями на міжнародному рівні. Усе це 
вимагає стабільності валютного курсу, відсутності обмеження купівлі та 
продажу валюти та належне функціонування банківської системи, що робить 
цю проблему надзвичайно актуальною.        
 Значний внесок в дослідження валютних ризиків та методів їх 
страхування внесли такі сучасні науковці, як Г. Дорошенко, В. Мороз, Т. 
Демчук, О. Іващенко, В. Міщенко, Т. Пихняк, І. Венедиктова та інші. Попри 
це, сучасні реалії та трансформаційні процеси в Україні являються новим 
викликом для вітчизняних підприємств, що робить дане питання відкритим 
для дослідження.  
Ризики, які пов’язані з виробничою та господарською діяльністю 
підприємства, в економічній теорії прийнято називати – комерційними 
ризиками. Одним з найбільш небезпечних комерційних ризиків являється 
валютний ризик. Цей ризик являє собою небезпеку валютних втрат у 
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результаті зміни курсу валюти ціни (позики) стосовно валюти платежу у 
період між підписанням зовнішньоторговельної або кредитної угоди й 
здійсненням платежу за ним [1, с. 162].        
 На початкових етапах управління валютним ризиком застосовувалося 
на рівні окремих підрозділів транснаціональних компаній з метою 
скорочення витрат, що виникають в результаті коливання валютних курсів. 
На сьогоднішній день, сучасні підходи управління передбачають 
короткострокове та довгострокове управління ризиками в масштабах всієї 
організації, що має надходження і витрати у різних валютах, застосовуючи 
фінансові та нефінансові стратегії хеджування. Головна мета при цьому – це 
суміщення двох протилежних вимог: знизити ризик від несприятливих змін 
коливання курсів та отримати винагороду в результаті їх сприятливих змін.  
Для формування ефективної системи управління валютними ризиками їх 
необхідно попередньо ідентифікувати. Ідентифікація таких ризиків полягає у 
виявленні всіх видів можливих ризиків, пов'язаних із кожною конкретною 
операцією.             
 З точки зору закордонних економістів, таких як К. Редхед і С. Хьюс [2, 
с. 288], можна виділити таку класифікацію валютних ризиків: операційний 
ризик,  який пов’язаний з торговими операціями, а також з інвестиційними 
потоками, трансляційний валютний ризик, який визначає ймовірність 
невідповідності між активами і пасивами, вираженими у валютах різних 
країн, економічний ризик, що показує ймовірність несприятливого впливу 
змін обмінного курсу на економічне становище підприємства, пов’язаногого 
насамперед із зміною загального економічного стану як країн-партнерів, так і 
країни, де розміщена компанія. Четвертим ризиком в класифікації виділяють 
– прихований ризик. Він може виникати у випадку, якщо одна з компанії у 
відносинах з іншою є схильною до ризику. 
 Важливим є також факт того, що валютні ризики мають в собі як 
позитивні, так і негативні наслідки на результати суб’єктів господарювання. 
Приклад позитивних і негативних наслідків представлений нижче (табл. 1). 

Таблиця 1  
Вплив валютних ризиків на економічні результати господарюючих 

суб’єктів [3, с. 92] 
Девальвація гривні і ревальвація євро Девальвація євро і ревальвація гривні 

Позитивний вплив Негативний вплив Позитивний вплив Негативний вплив 

експортери 
«внутрішні» 
підприємства з 
іноземними 
конкурентами 
юридичні та 
фізичні особи, що 
інвестують 
кошти у валюті 

імпортери юридичні 
та 
фізичні особи- 
позичальники 
кредитів 
у валюті споживачі 

імпортери юридичні 
та 
фізичні особи- 
позичальники 
кредитів 
у валюті споживачі 

експортери 
«внутрішні» 
підприємства з 
іноземними 
конкурентами 
юридичні та 
фізичні особи, що 
інвестують 
кошти у валюті 
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На основі цих даних ми можемо визначити механізм мінімізації впливу 
валютних ризиків на вітчизняні підприємства. Можна поділити його на 
наступні етапи: 

1) прогноз валютного курсу. 
2) аналіз впливу зміни валютного курсу на економічні результати      

господарюючого суб’єкта. При цьому визначається вплив на всі сфери 
діяльності суб’єкта, а також на його партнерів і клієнтів.  

3) на основі результатів, отриманих в ході другого етапу, суб’єкт  
приймає рішення про скорочення витрат, зміну політики збуту тощо. 

4)  з урахуванням результатів другого і третього етапів, суб’єкт чітко 
приймає рішення про застосування інструментів страхування збитків від 
зміни валютного курсу (валютні застереження, страхування, валютний 
арбітраж).  
Завершальним етапом є аналіз результатів від реалізації попередніх етапів. 
Сучасні підходи по страхуванню ризиків передбачають наступні інструменти 
їх мінімізації: валютні застереження, хеджування, валютний арбітраж. 
Валютні застереження – є дешевим і зручним інструментом, котрий 
перекладає збитки на контрагента, хеджування і арбітраж пов’язані з 
використанням опціонів та ф’ючерсів.  
 На сьогоднішній день велика кількість вітчизняних підприємств не 
використовують всю повноту наданих їм інструментів через низку причин. 
Серед них найголовнішими являються – відсутність досвіду у вирішенні  
проблем валютних ризиків та інші фактори впливу, що перешкоджають 
розкрити потенціал, наприклад, відсутність кваліфікованих спеціалістів чи їх 
недостатня підготовка.          
 Україна тільки починає входити на нове для себе поле гри, де їй 
докорінно не відомі всі правила. У порівнянні з Україною, економіки країн 
Європи мають набагато більший досвід у роботі з валютними ризиками. 
Підприємцям потрібно буде перейняти цей досвід та імплементувати його 
відповідно з нашими умовами для досягнення поставлених цілей та задач по 
зменшенню ризику при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 
Використання запропонованих інструментів, при зростанні частки 
іноземного капіталу та підвищенні ролі підприємств ЗЕД, забезпечить 
швидку адаптацію до нових умов та впевнений сталий розвиток економіки 
інтегрованої в європейський економічний простір.    
 Список використаних джерел: 
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ФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ  
 
 За сучасних складних умов розвитку та функціонування 
господарюючих суб’єктів виникає потреба в удосконаленні системи 
управління підприємством, здатної адаптуватись до нестабільного 
зовнішнього середовища. Одним із напрямів вирішення цього завдання є 
формування ефективного стратегічного управління та розробка науково 
обґрунтованих стратегій розвитку підприємств. 
 Процес формування і реалізації стратегій підприємств є предметом 
наукових пошуків багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених економістів: З. 
Шершньової, І. Ансоффа, М. Мескона, О. Віханського, С. Попова,             
Г. Мінцберга, А. Чандлера та ін. Однак аналіз літератури показує, що чіткої, 
конкретної послідовності дій щодо формування та реалізації стратегії немає. 
В той же час, практика бізнесу свідчить, що успішну стратегію не можна 
скопіювати і єдиної стратегії для всіх підприємств також не існує. 
Вперше термін «стратегічне управління» був впроваджений в 60–70 роки 20-
го століття. В цей період з’явилась необхідність відокремити оперативне 
управління на рівні виробництва від управління на більш високому рівні. Це 
було обумовлено змінами в умовах ведення бізнесу, пов’язаних з посиленням 
конкурентної боротьби на ринку. Вище керівництво повинно було перенести 
свою увагу на зовнішнє середовище, зосереджуватися на проблемах 
швидкого та постійного реагування на зміни в оточенні, появу нових 
конкурентів, нової продукції на ринку. Стратегічне управління – це 
управління, яке гнучко та оперативно реагує на зміни в конкурентному 
середовищі, орієнтує виробництво на ці зміни та на зміни потреб споживачів, 
що в цілому дозволяє підприємству вижити та досягти поставлених цілей. 
Формування стратегій розглядається як один із суттєвих компонентів 
стратегічного управління і передбачає визначення особливостей процесу 
створення окремих стратегій та “стратегічного набору”. А для успішної 
реалізації обраного стратегічного набору необхідно, щоб організація 
функціонувала відповідно до обраної концепції управління. 
 Враховуючи, що стратегія – це спосіб досягнення результату, 
сформульованого у вигляді мети, можна стверджувати, що формування 
стратегій є процесом, у ході якого керівники встановлюють місію, формують 
систему цілей, обирають стратегії, а також попередньо визначають усі 
складові (компоненти) процесу стратегічного управління. 
 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 розвитку і способів дії, що 
відкриваються перед підприємством, воно обирає конкретний напрямок. 
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Добре розроблена стратегія – основа підвищення конкурентоспроможності 
фірми, сильної конкурентної позиції і формування такої організації, яка за 
допомогою удосконалення структури управління і підвищення організаційної 
культури могла б успішно працювати у жорстких ринкових умовах. 
 Процес розробки стратегії, який включає стратегічне планування та 
стратегічне управління, дозволяє:  

1. підтримувати спрямований у майбутнє спосіб мислення та 
поведінки;  

2.  координувати рішення та дії в галузі маркетингу;  
3. слугує для інформування співробітників про цілі та необхідні 

ресурси;  
4. мотивує співробітників, якщо від досягнення цілей підприємства 

залежить досягнення їх особистих цілей (кар’єра, зарплата); 
5. створює передумови для оцінки та контролю результатів.  

 Для розробки стратегії кожне підприємство має усвідомити такі 
важливі елементи своєї діяльності: місію, конкурентні переваги, особливості 
організації бізнесу, ринки збуту, де діє фірма, продукцію (послугу), ресурси, 
структуру, виробничу програму, організаційну культуру. 
 З історії бізнесу відомо, що успішні підприємства починають 
стратегічний наступ для забезпечення стійкої конкурентної переваги, а потім 
використовують свою частку ринку, щоб досягти найкращих фінансових 
результатів. Енергійне виконання творчої, незвичної стратегії може вивести 
фірму на лідируючі позиції, забезпечуючи просування її товарів та послуг до 
того часу, поки вони не стануть стандартом у цій галузі. 
 Забезпечення стратегічного розвитку підприємства неможливо без 
досягнення збалансованості та спрямованості роботи всіх його підрозділів на 
досягнення єдиної мети. Вирішенню цього завдання сприяє розробка 
загальної стратегії підприємства, яка дає можливість визначити та 
погоджувати стратегії діяльності його підрозділів, орієнтуючи їх на 
досягнення загальних цілей підприємства. 
 Формування стратегій розглядається як один із суттєвих компонентів 
стратегічного управління. За допомогою стратегічного управління 
підприємство має змогу досягти ринкових переваг і розкрити перспективні 
напрями своєї діяльності, можливість краще вивчити власні потенційні 
можливості й обмеження. Воно не лише впливає на умови діяльності 
підприємства, але й створює їх. Стратегія необхідна будь-якому 
підприємству, що претендує на успіх. Ефективно сформована стратегія 
відповідно до умов певної галузі, цілей, потенційних та ресурсних 
можливостей, переваг підприємства, що включає довгострокові програми дій 
за функціональними напрямками діяльності та спрямована на дієву 
реалізацію, забезпечить підприємству виживання і безупинний розвиток. А 
тому, формування нового типу мислення у керівників, повинно орієнтуватися 
на створення середовища для успішної перспективної діяльності шляхом 
нових підходів до формування і реалізації стратегії підприємства що лежить 
в основі стратегічного управління. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ВІТЧИЗНЯНИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
 Сучасний розвиток української економіки характеризується значною 
конкурентною боротьбою суб’єктів господарювання різних галузей. Такі 
умови вимагають переходу до нових, більш ефективних методів управління, 
що, у свою чергу залежать від ряду чинників. Одним із найвагоміших і є 
інноваційний розвиток. Саме інновації дають змогу підприємствам займати 
лідируючі позиції на ринку, збільшувати прибуток, вести гідну конкурентну 
боротьбу. Інтенсивність інноваційної діяльності багато в чому визначає 
рівень економічного розвитку країни і регіонів. Аналіз стану економіки 
показує, що найбільш прибуткові в даний час підприємства і галузі в цілому, 
які орієнтовані на виробництво високотехнологічних продуктів і товарів. 
Проблема розвитку та впровадження отриманих результатів інноваційного 
підприємництва сьогодні досить актуальна, так як даний вид діяльності 
призначений для руху вперед не тільки регіональної, а й всієї української 
економіки, а також сприяє її подальшої інтеграції у світову економіку. 
 Проблемі впровадження інновацій на підприємствах приділяло увагу 
багато вітчизняних вчених, зокрема А. Гальчинський, В. Геєць, В. Онищенко, 
М. Чумаченко, Л. Яременко. Вагомий внесок у розвиток даного напряму 
належить закордонним вченим Я. Ван Дайну, І. Мілендорфу, С. 
Дорогунцову, А. Казанцеву, Б. Санто. 
 Інноваційний шлях розвитку України передбачає наявність відповідної 
інфраструктури, освічених та креативних людей, які спроможні виконувати 
інноваційні розробки. Конкурентоспроможність українських компаній у 
майбутньому, знаходиться залежно від наукових досліджень уже сьогодні. 
Процеси, які відбуваються в українській економіці, створюють додаткові 
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умови для конкурентоспроможності компаній та їх продукції. На даному 
етапі є недостатнім швидке реагування на ринкові тенденції, що постійно 
змінюються, проте використання нових технологій, їх упровадження, 
стратегічна та інноваційна співпраця мають стати основними елементами 
підґрунтя для побудови ефективної та високотехнологічної економіки. 
 Інновації можуть відноситися як до техніки і технології, так і до форм 
організації виробництва і управління. Всі вони тісно взаємопов'язані і є 
якісними ступенями у розвитку продуктивних сил, підвищенні ефективності 
виробництва. 
 В економіці країни і регіонів відбувається активне оновлення 
застарілого виробничого обладнання на новій інноваційній основі в усіх 
сферах народного господарства, в тому числі і в промисловому комплексі. 
Важливим завданням для всіх підприємств (малих, середніх і великих) є 
забезпечення проведення інноваційної політики в процесі реалізації 
стратегічного плану, розробленого на регіональному рівні, з метою 
забезпечення їх сталого довгострокового функціонування в умовах ринкової 
конкуренції.  
 Упровадження інновацій (інновація) - це діяльність підприємства 
пов’язана з упровадженням як технологічно нових, так і значно технологічно 
удосконалених продуктів (продуктові інновації) і процесів (процесові 
інновації). Інновація вважається упровадженою, якщо вона (її результат) 
потрапила на ринок чи використовується у виробничому процесі [3]. 
 Здійснення інноваційної політики на підприємстві передбачає 
вирішення наступних завдань: формування інноваційної політики та 
координації діяльності в цій області виробничих підрозділів; створення 
проблемно-цільових груп для комплексного вирішення інноваційних 
проблем; розробки планів і програм інноваційної діяльності; забезпечення 
програм інноваційної діяльності фінансами і матеріальними ресурсами; 
розгляду проектів створення нової продукції; забезпечення інноваційної 
діяльності кваліфікованим персоналом; спостереження за ходом розробки 
нової продукції і її впровадження. 
 Практичний досвід показує, що збільшення інноваційної діяльності в 
процесі виробництва призводить до активізації взаємодії різних економічних 
суб'єктів, до яких належать спеціалізовані науково-дослідні та проектні 
інститути, вищі навчальні заклади, промислові підприємства та інші. 
У процесі оцінювання інноваційної діяльності підприємств було виявлено 
низку проблем, які гальмують інноваційну активність підприємства та 
запропоновано шляхи їх вирішення. 
 Можна виділити таку низку проблем, що гальмують розвиток інновацій 
на підприємствах: 

− високі відсоткові ставки по кредитах; відсутність інформації про 
впровадження інноваційних технологій; малий досвід 
інноваційної діяльності; 

− значна суперечність законодавства, що регламентує інноваційний 
процес в Україні; 
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− бюрократія на державному рівні; відсутність реальної державної 
підтримки; 

− масова еміграція кваліфікованої робочої сили; 
− відсутність механізму трансферу технологій; 
− недосконалість методики з оцінювання ефективності 

інноваційних проектів; 
− нерозвиненість інститутів венчурного бізнесу; 
− нераціональне використання наявних ресурсів підприємства. 
− Для забезпечення ефективного процесу впровадження інновацій 

потрібно забезпечити здійснення таких завдань: 
− оцінювання світових тенденцій науково-технічного розвитку; 
− розроблення стратегії інноваційної політики і механізмів її 

здійснення; 
− формування стратегічних цілей інноваційної діяльності; 
− розроблення планів та програм інноваційних проектів; 
− розроблення організаційно-виробничої структури управління 

інноваційною діяльністю; 
− планування організації інноваційного процесу; 
− спостереження (контроль) за виконанням етапів, стадій 

інноваційного процесу в часі та синхронізацією всіх видів 
діяльності; підготовка відповідного персоналу для здійснення 
інновацій. 

 Отже, для створення дієвого інноваційного механізму, необхідно 
майже з нуля побудувати інноваційну інфраструктуру – систему інститутів, 
які дозволять новаторським ідеям швидко проходити шлях від наукової 
лабораторії до тієї стадії, коли їх можна використовувати в технологічних 
процесах, працюючих на ринку компаній. Тоді вітчизняні підприємства 
зможуть опановувати нові технології в масовій кількості, підвищувати свою 
конкурентоспроможність та мати вихід на світовий ринок з 
високотехнологічною продукцією, яка буде перевершувати за своїми 
параметрами аналоги конкурентів. 

Список використаних джерел: 
1. Вініченко І.І. Економічна сутність НТП, інновацій та їх роль у 

розвитку агропромислового виробництва / І.І. Вініченко // Економіка і 
держава. – 2013. – № 4. – С. 9. 

2. Говінарджан В. Як впровадити інновації на ринку. [Електронний 
ресурс] / В. Говінарджан. – Режим доступу: http://www.management.com.ua/ 
interview/int242.html. 

3. Давила Т. Работающая инновация: Как управлять ею, измерять её и 
извлекать из неё выгоду / М. Дж Эпштейн., Р. Шелтон; пер. с англ. Т.Ф. 
Козицкой. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2011. – 320 с. 

4. Економічна енциклопедія: в 3 т. / [ред. С.В. Мочерний]. – К. : Вид 
центр «Академія». – 2012. – 959 с. 

5. Космидайло І.В. Інноваційна спрямованість як засіб інноваційного 
росту / І.В. Космидайло // АПЕ. – 2012. – № 6 (60). – С. 113. 



526 

 

Анастасія Пранципал  
Науковий керівник : Климчук А.О., к.е.н., доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

РОЛЬ І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
 В умовах ринкової економіки необхідною умовою попередження кризи 
є її передбачення та виявлення, тому для багатьох підприємств особливо 
актуальною є задача ефективного управління діяльністю підприємств. Таке 
положення підприємства, як суб’єкта ринкових відносин, визначає 
об’єктивний процес не тільки зростання ролі і значення таких функцій 
керування, як облік, контроль, аналіз, планування, але й принципове 
переосмислення їх задач. Саме процес прийняття виважених та ефективних 
управлінських рішень виступає найважливішим засобом забезпечення умов 
виходу з економічної кризи та надійним механізмом соціально-економічних 
перетворень, яких неможливо досягти без здійснення ефективної процедури 
контролінгу та моніторингу підприємства. 
 На сьогодні не існує однозначного визначення поняття контролінгу. В 
літературі, як вітчизняній так і зарубіжній, трактування контролінгу 
багатоаспектне. 
  Контролінг – це функціонально відособлений напрямок економічної 
роботи на підприємстві, пов'язаної з реалізацією фінансово-економічної 
коментуючої функції в менеджменті для прийняття оперативних і 
стратегічних управлінських рішень [1, С. 6]. 
 Контролінг – система управління досягненням цілей підприємства тобто 
управління майбутнім для забезпечення тривалого функціонування його 
структурних одиниць [2, С. 365]. 
 Контролінг включає в себе встановлення цілей підприємства, поточний 
збір та обробку інформації для прийняття управлінських рішень, здійснення 
функцій контролю, визначення відхилень фактичних показників діяльності 
підприємства від запланованих, а також, що найбільш важливо – підготовку 
рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень.  
  Основною метою контролінгу в умовах підприємства є формування у 
менеджерів сучасних вимог з концептуальних основ управління 
підприємством на базі інтегрування та спрямування діяльності різних служб 
та підрозділів підприємств на досягнення оперативних і стратегічних 
цілей[3]. 
 Контролінг є принципово новою концепцією в управлінні 
підприємством, яка здатна забезпечити підтримку внутрішнього балансу 
економіки підприємства і ефективного його розвитку шляхом формування 
об’єктивної інформації про витрати та доходи, що дає змогу приймати 
оптимальні управлінські рішення. Він забезпечує прогнозний результат 
діяльності й ефективний зворотний зв’язок, переводить управління 
підприємством на якісно новий рівень, інтегруючи та спрямовуючи 
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діяльність різних служб та підрозділів підприємства на досягнення 
найважливіших цілей. 
 Як підсистема фінансового управління підприємством роль 
контролінгу полягає у підтримці та наданні допомоги керівнику. Отже, 
контролінг разом з керівництвом становить основу управління на 
підприємстві і тим самим інтегрується у загальну систему управління 
підприємством. Беручи за основу дані бухгалтерського обліку як джерела 
інформації, служба контролінгу вивчає явища і процеси на підприємстві, 
виявляє “вузькі” місця, порівнює фактичні показники із запланованими та 
аналізує причини відхилення, а також пропонує заходи з покращання 
ситуації на підприємстві.  
Основними причинами розвитку контролінгу в сучасних підприємствах є: 

1. нестабільність як зовнішніх, так і внутрішніх чинників; 
2. необхідність пошуку новіших та удосконалення вже існуючих систем 

управління, що забезпечують гнучкість та надійність функціонування 
підприємства; 

3. істотні зміни в організації та методології системи інформаційного 
забезпечення; 

4. відсутність коментарів різних варіантів управлінських рішень. 
Контролінг покликаний забезпечити незалежний погляд на цілевизначення з 
урахуванням вимог зацікавлених осіб і вибрати з безлічі інструментів 
менеджменту, маркетингу, логістики, фінансів, управління персоналом, 
ризиками та інших галузей – найбільш прийнятні для конкретної ситуації [1]. 
Таким чином, повинні бути ідентифіковані ситуація, проблема, як ступінь 
невідповідності ситуації, шляхи і методи вирішення, способи оцінки і вибору 
рішень. Саме контролінг надає можливість вибору методів оцінки ситуації, 
інструментів аналізу проблем, сценаріїв вирішення проблеми, методів оцінки 
та вибору.  
 Свою роботу служба контролінгу має розпочати з розробки та пос-
тупового впровадження окремих елементів оперативного контролінгу. Як 
відомо, оперативний контролінг визначає, наскільки рішення, що 
приймаються, відносно формування цілей, ресурсів та процесів на під-
приємстві будуть сприяти підвищенню результативності, ефективності та 
продуктивності робіт, а також дозволяє намітити шляхи розвитку 
підприємства та уникнути критичної ситуації. 
Отже, можна виокремити основні завдання контролінгу в системі управління 
підприємством: 

1. Створення системи раннього попередження і реагування на недоліки в 
управлінні поточними контролінговими заходами. 

2. Ведення обліку здійснених контролінгових заходів та їх результатів. 
3. Оцінка впровадження у систему управління досягнень науки та 

техніки, передового досвіду, прогресивних форм і методів контролінгу. 
4. Створення надійної системи прогнозування зміни фінансових процедур 

і можливості появи у зв’язку з цим нових видів фінансових порушень. 
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Слід пам’ятати, що контролінг орієнтований насамперед на майбутнє. 
Минуле цікавить тільки тією мірою, як воно впливає на майбутнє, сприяє 
кращій реалізації цілей майбутнього. У традиційному розумінні зворотний 
зв’язок і аналіз відхилень означають звичайне зіставлення того, що є, з тим, 
що передбачалося, тобто з прогнозними оцінками. Необхідністю цього є 
можливість вчитися на минулих помилках, шукати реальні причини 
відхилень, які існували у той час.  
 Отже, контролінг відіграє дуже важливу роль в системі управління 
підприємством, будучи одним з найсучасніших і найефективніших систем 
керування підприємством, являє собою відособлену систему, економічна 
сутність якої полягає в динамічному процесі перетворення та інтеграції 
існуючих методів обліку, аналізу, планування, контролю і координації в 
єдину систему отримання, оброблення інформації та прийняття на її основі 
управлінських рішень, а точніше – в систему управління підприємством, 
орієнтовану на досягнення усіх цілей, що постають перед підприємством. 
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МІЖНАРОДНИЙ ЛІЗИНГ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО 
ПОКРАЩЕННЯ 

 
 Високий рівень проникнення лізингу в країни Заходу свідчить, що 
лізинг стає одним із основних джерел оновлення основних засобів як для 
середніх і малих бізнесових структур, так і для підприємств з низьким 
оборотом, але високими виробничими потужностями. Розвиток 
міжнародного лізингу в контексті світової економічної та фінансової 
глобалізації пов'язаний не тільки зі збільшенням кількості країн-учасниць, 
швидким зростанням темпів виробництва та інтеграцією, але і з розширенням 
і популяризацією міжнародного лізингу, зростанням можливостей 
забезпечення необхідними для лізингового процесу засобами з іноземних 
джерел. У цих умовах актуалізується питання щодо вдосконалення 
лізингових механізмів і покращення умов роботи лізингових компаній в 
Україні. 
 Проблема становлення та розвитку лізингової діяльності досліджується 
у працях таких вітчизняних і закордонних науковців, як: В. І. Артиш,  
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О. І. Баєва, Н. М. Васильєв, О. Васильчишин, Н. Н. Внукова, В. Д. Газман,  
О. Я. Галущак, М. П. Галущак, І. І. Гейдар, В. А. Горемикін, Ю. С. Гринчук, 
С. В. Дорофєєва, Є. Б. Долінська, А. Г. Загородній, Н. Г. Слав’янська,  
В. К. Терещенко, В. І. Терехов, К. Шевченко, Ю. Шевчук та ін. 
 Лізинг (англ. leasing від англ. to lease — здати в оренду) — вид 
фінансових послуг, пов'язаних з кредитуванням, придбанням основних 
фондів. По суті, лізинг — це довгострокова оренда майна з подальшим 
правом викупу, володіє деякими податковими преференціями.  
 Міжнародний лізинг — це надання лизингодавцем (лізинговою 
компанією) матеріальних цінностей іноземному лізингоотримувачу в оренду 
на різні терміни. Міжнародний лізинг застосовується для стимулювання 
експорту-імпорту товарів. Об'єктом міжнародного лізингу звичайно є 
устаткування, що імпортується в країну лізингоодержувача, зв'язку з цим 
міжнародний лізинг здійснюється в трьох напрямках: 

1. експортний лізинг, при якому зарубіжної стороною є сторона 
орендаря і призначене для лізингу обладнання вивозиться з країни 
на умовах експортного контракту; 

2. імпортний лізинг, при якому зарубіжної стороною є лізингодавець і 
обладнання поставляється в країну орендаря на умовах імпортного 
контракту; 

3. транзитний лізинг, при якому всі учасники знаходяться у різних 
країнах. 

 Сучасний світовий ринок лізингових послуг зосереджений переважно у 
світових економічних центрах: США, Західній Європі та Японії, частка яких 
у загальному обсязі лізингових угод у світі значно перевищує частку інших 
країн. 
 Розвиток міжнародного лізингу в Україні значно відрізняється від 
світової практики. Це обумовлено цілою низкою проблем, і в першу чергу, 
недостатньою розробкою законодавчих аспектів лізингових відносин і малим 
відсотком його ролі у розвитку реального інвестування. 
 Доцільно виділити низку факторів, які безпосередньо заважають 
сталому розвитку міжнародного лізингу та організації лізингових операцій в 
Україні: 

1. відсутність системи економічного стимулювання розвитку 
міжнародного лізингу в Україні; 

2. нестабільна політична ситуація; 
3. недосконалість законодавчої бази лізингової діяльності та загальна 

нестабільність законодавства; 
4. дефіцит довгострокових фінансових ресурсів на українському 

ринку; 
5. низька кредитоспроможність потенційних учасників лізингового 

ринку; 
6. нестійкий попит на лізингові послуги через нестабільність 

макроекономічної ситуації в країні; 
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7. порушення норм правил лізингової діяльності суб'єктами 
лізингових операцій; 

8. зменшення обсягу ліквідних засобів на грошовому ринку. 
 На українських підприємствах сьогодні існує нагальна необхідність 
поновлення існуючого обладнання, і в цьому випадку доволі вигідним і 
доцільним механізмом виступив би імпортний лізинг. Зрозуміло, що в 
умовах нестабільності української економіки підприємствам краще 
використовувати різні інструменти фінансування, ніж відволікати на 
модернізацію і оновлення основних виробничих фондів власні кошти. 
Переваги лізингової операції для імпортерів полягають у тому, що лізингова 
угода може бути розроблена з врахуванням специфічних особливостей 
орендарів і передбачає 100% фінансування без вимоги швидкого повернення 
всієї суми боргу. Це особливо вигідно таким позичальникам, як малі та 
середні фірми, для яких фінансування за допомогою позики або 
поновлюваного кредиту стає неможливим. Лізинг дозволяє здолати фінансові 
обмеження при реалізації довгострокових інвестиційних проектів. 
 Використання експортного лізингу для суб’єктів малого та середнього 
бізнесу пов’язано з такими проблемами, як: великі ризики щодо об’єкта 
лізингу; нестійкий попит на лізингові послуги суб’єктів господарювання, 
внаслідок відносно високої вартості обладнання та нестабільної економічної 
ситуації в країні; несформована законодавча база у сфері лізингової 
діяльності, що має прояв у неврегульованості між собою законодавчих актів, 
розбіжності з міжнародним правом і частою зміною вітчизняного 
законодавства. 
Можливими шляхами покращення ситуації можуть бути: 

1. оцінка змін ринкових цін об’єктів лізингу експортером; 
2. включення обов'язкового страхування; 
3. постійний моніторинг фізичного стану та вартості об’єкта лізингу; 
4. використання систем контролю та безпеки засобів та обладнання. 

Отже, багатий досвід проведення лізингових операцій в ряді розвинутих 
країн світу доводить, що лізинг потенційно може бути гідною альтернативою 
традиційного кредитування й може стати особливо привабливим для малого 
та середнього бізнесу, а за умови ефективної державної підтримки та 
ефективного використання лізингових механізмів, стимулювати науково-
технічний прогрес, розвиток галузей економіки країни, зовнішньоекономічну 
діяльність. 
 Аналіз сучасного стану розвитку вітчизняного ринку лізингу свідчить 
про його достатній потенціал. Однак для більш якісного його розвитку 
необхідно розв'язати ряд проблем як на державному рівні, так і на рівні 
самих лізингових компаній. Низька інноваційна спрямованість регулятивних 
заходів держави, нерозвиненість системи страхування лізингової діяльності, 
відсутність пільгового кредитування, несформованість державної політики 
щодо перспектив розвитку сектора фінансового лізингу та інші проблеми 
стримують розвиток лізингового бізнесу і в цілому перешкоджають 
підвищенню конкурентоспроможності економіки України. 
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СУЧАСНІ ЗАСОБИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 
 Мотивація працівників в організації – один з основних методів 
керування персоналом, оскільки вона допомагає безпосередньо впливати на 
поведінку людей. Спрямовані на досягненні цілей підприємства 
співробітники може виступати у якості головного завдання керівництва 
підлеглими у менеджменті. При правильній організації та ефективній 
організаційній структурі, сучасних засобах збору та обробки інформації 
підприємство буде продуктивно виконувати робочий план, але лише тоді, 
коли існує ефективна мотивація праці працівників організації, що допоможе 
підприємству домогтися високих результатів. Якщо члени колективу не 
справлятимуться зі своїми зобов'язаннями, впаде рівень продуктивності 
праці, а з ним і виконання робочого плану, що значною мірою впливає на 
якість та кількість виробленої продукції/послуги.  
 Пониження рівня мотивації праці може викликати зниження 
зацікавленості  працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці. 
На даний момент великою проблемою мотивації є недосконале мотивування 
на підприємствах, недостатнє фінансування заходів, спрямованих на 
вдосконалення мотивації працівників [1, c. 263]. 
 Протягом усієї історії науки менеджменту проблеми мотивації 
цікавили багатьох вчених. Питаннями мотивації праці займалися як 
закордонні, так і вітчизняні автори, зокрема: А. Маслоу, Д. Мак-Грегор,  
П. Армстронг, А. Кібанов, І. Баткаєва, О. Мітрофанова, М. Ловчева,  
Ф. Херцберг, Б. Mocнер, Б. Снідерман та ін. [3, с. 318]. 
 Мотивування – це процес формування психологічного стану людини, 
який зумовлює її до діяльності. Мотивація праці- це прагнення робітника 
забезпечувати свої потреби; в загальному розумінні – це сукупність певних 
сил які стимулюють людину до трудової діяльності і надають їй 
цілеспрямованість [2, c. 215]. 
Система мотивації управління персоналом відповідає таким принципам: 

− гнучкість – це здатність швидкого реагування на зміну умов праці 
− системність – відображення вкладу людини в досягненні кінцевого 

результату на підприємстві 
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− відповідність – встановлення такого рівня мотивації, який відповідає 
якості та кількості витраченої праці 

− структурованість – поділ заробітної плати на частини, які 
відображають вклад працівника в кінцевий результат діяльності 

− відкритість системи мотивації – це інформація яка доступна усім 
працівникам [4, с. 191]. 
Процес мотивації шляхом задоволення потреб може бути безкінечним 
завдяки розвитку особистості і розширенням потреби у більших 
можливостях та у самовираженні. 
Основними методами мотивування працівників можна вважати: 

1) грошові виплати за ефективне виконання поставлених цілей; 
2) покарання; 
3) соціальна політика із надання додаткових пільг, послуг і виплат 

соціального характеру; 
4) нематеріальні стимули; 
5) підсвідомий вплив на людину, що дає можливість пробуджувати у 

співрозмовника поважне ставлення і прагнення брати приклад з мовця; 
6) професійне навчання; 
7) кар'єрне зростання [4, с. 269]. 

Таким чином,  без добре мотивованого персоналу ефективного роботи 
досягнути не можливо. Вклад в людські ресурси стає чинником стійкого 
функціонування підприємства. Хороший керівник повинен забезпечити 
успішну роботу підприємства. При формуванні системи мотивації, керівнику 
потрібно використати класичну теорію мотивації та врахувати менталітет.  
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ВПЛИВ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 
ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ 

 
 З переходом до ринкової економіки у більшості підприємств та 
організацій у зв'язку з підвищенням ролі економічних методів управління, 
необхідністю розробки та обґрунтування перспективних бізнес-планів, 
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комплексної оцінки ефективності коротко- та довгострокових управлінських 
рішень різко зросла потреба в розширенні економічної роботи та підвищенні 
її якості. Це, у свою чергу, викликало необхідність автоматизації 
аналітичного процесу на базі ЕОМ (електронно обчислювальна машина). Як 
відомо, аналітична обробка інформації досить трудомістка, а використання 
сучасних технологій обробки інформації підвищує оперативність й 
ефективність економічного аналізу. 
 Цей аспект розглядали такі вчені, як О. М. Бандурка, Л. В. 
Бертовський, В. Т. Білоус, А. Ф. Волобуєв, О. Г. Кальман, В. В. Коваленко, В. 
П. Корж, А. І. Марущак, Г. А. Матусовський, А. В. Мовчан, В. С. Цимбалюк. 
Швидка зміна параметрів зовнішнього середовища призводить до збільшення 
обсягів і швидкості поширення інформації. У зв'язку з цим для успішного 
ведення бізнесу необхідно скорочувати час прийняття рішень, що неминуче 
призводить до збільшення швидкості передачі і переробки інформації на базі 
застосування нових ІТ (інформаційні технології) . Аналіз тенденцій і 
закономірностей розвитку інформаційних процесів у сфері бізнесу 
підтверджує висновок про високі темпи інформатизації як процесів 
управління, так і процесів виробництва товарів і послуг. 
 Удосконалення системи управління підприємства в умовах 
інформаційної економіки відбувається на базі інформаційних технологій. 
Цілі організації досягаються шляхом інформованості менеджерів організації 
про просування продукції та послуг на ринок, конкуренції, нових технологіях 
в умовах мінливої ринкової ситуації[1, С. 16 ]. 
 Як влучно зазначив Білл Гейтс: «в найближчому десятилітті успіху 
доб'ються ті компанії, які зуміють організувати свою роботу за допомогою 
електронного інструментарію. Найбільш надійний засіб виділити свою 
компанію серед конкурентів – це добре організувати роботу з інформацією». 
Інформатизація суспільства охоплює всі процеси в економіці держави. 
Наслідком цього мають стати створення єдиного ринку фінансів, товарів, 
робочої сили, послуг, розвиток фінансово-економічних структур та 
механізмів у інформаційному суспільстві, підтримка електронного бізнесу та 
електронної комерції, систем електронних платежів. 
 Предметом інформаційної економіки як науки в найзагальнішому 
вигляді є економічні відносини, що складаються в процесі виробництва, 
обміну, розподілу і споживання науково-технічної інформації, і економічні 
закони, яким підкоряється розвиток цих процесів. Слід підкреслити, що 
інформаційна економіка вивчає не інформаційний сектор господарства, а 
економічні закони виробництва, суспільного руху і продуктивного 
застосування науково-технічної інформації, в будь-яких сферах і секторах 
економіки[2, с. 65]. 
 Економічні аспекти впливу інформаційних технологій на сфери обміну 
і споживача вельми неоднозначні. 
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 Поява нових інформаційних технологій - переворот, який приголомшує 
самі основи традиційної економіки. Перехід до Інтернету - це нові 
можливості домогтися прибутку шляхом підвищення вже наявної 
товарності. Інтернет  – головний інформаційний засіб виробників і 
споживачів 
Під впливом потреб ринкової економіки, які змінюються, інформаційні 
системи постійно удосконалюються. Основними зрушеннями в 
інформаційних системах останніх років стали: 
– розширення функціональних можливостей; 
– удосконалення інтерфейсу з користувачем; 
– адаптація наявних інформаційних систем, які використовуються на різних 
типах ЕОМ; 
– застосування гнучких засобів пошуку та обробки даних; 
– підвищення надійності і цілісності баз даних; 
– створення засобів автоматизації проектування прикладних систем. 
 Розвиток інформаційної економіки обумовлений підвищенням ролі тих 
видів діяльність, які пов’язані з виробництвом інформаційних продуктів та 
послуг, а також перенесенням транзакцій в електронний вигляд. Знання, 
інформація й способи їхньої обробки стають вирішальним фактором 
розвитку суспільства. В індустріальному суспільстві такими факторами були 
капітал і праця. Інформаційна економіка оцінює капітал, втілений у знання, 
вище, ніж капітал у матеріальній формі 
В цілому можна виділити такі стадії становлення інформаційної економіки. 
1. Проникнення інформаційних технологій у виробництво. 
2. Масове впровадження інформаційних технологій і переважне 
використання стандартизованих систем. 
3. Перевищення продуктивності у сфері виробництва інформації та 
інформаційних технологій над іншими галузями. 
4. Перехід переважно до виробництва інформації і знань. 
 Розвинені країни лише наближаються до четвертої стадії. На даній 
стадії з’являються нові не відомі раніше проблеми, зокрема: втручання в 
особисту свободу громадян, Інтернет-злочинність, можливість впливати 
через нові технології на великі маси людей, зростання влади держави та 
корпорацій, що володіють монополією на певні види інформаційних 
ресурсів. Прогрес країни щодо переходу до інформаційної економіки 
залежить не лише від ІТ-індустрії, яка повинна пропонувати рішення, що 
відповідають конкретним потребам кожного ринку, а і від зусиль державних 
організацій щодо створення сприятливих умов для просування в цьому 
напрямі[3, с. 176]. 
 Одним з найбільш небезпечних видів злочинності є злочини у сфері 
економіки. За оцінками міжнародних експертів цей вид злочинів посідає 
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перше місце за рівнем прибутковості 
 Тому важливим є використання новітніх інфюрмаційних технологій у 
сфері протидії економічній злочинності, як зазначає М. А. Погорецький, 
висока технічна оснащеність злочинних угруповань, володіння ними 
новітніми формами й методами протидії правоохоронним і судовим органам 
ускладнює, а іноді унеможливлює виявлення ознак, вчинюваних ними 
злочинів, лише кримінально-процесуальними та криміналістичними 
засобами [4, С. 30] 
 Отже, підсумовуючи вище викладене, можна зробити висновок, що 
науково-технічний прогрес та розвиток інформаційних технологій з кожним 
роком все більше впливають, як на економічну систему в цілому, так і на 
розвиток окремих галузей економіки. Розробка нових інформаційних 
технологій, підвищення їх якості та ефективності сприяє більш швидкій та 
раціональній передачі та обробці економічної інформації. Як показують 
дослідження, розвиток технологій економіки дає можливість підвищити 
соціально-економічну активність підприємств, примноження їхніх прибутків, 
і як наслідок підвищення економічного стану країни. 
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

 Менеджменту притаманні національні особливості, а також загальні 
риси, він міцно пов’язаний з рівнем економічного розвитку, культурою, 
етнічними та природними особливостями існування людей. За всю його 
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історію велика кількість зарубіжних країн змогли накопичити значні 
відомості не тільки в області теорії, а й практики управління в сільському 
господарстві, промисловості, торгівлі, враховуючи їх специфічні 
особливості.  
 Виділяють три основні моделі менеджменту. Всі вони мають свої 
позитивні моменти і недоліки, при цьому істотно відрізняючись між собою. В 
даний час розрізняють такі моделі: європейська, японська і американська 
моделі менеджменту. 
 Проблематика сучасного осмислення й концептуалізації сучасних 
моделей менеджменту  стала предметом наукових розробок цілої плеяди 
вітчизняних науковців, оскільки її перспективний поступ становить 
беззаперечний дослідницький інтерес для розуміння сучасних вітчизняних 
публічно-управлінських процесів У різний час до цих питань звертатись: В. 
Авер'янов, В Бакуменко, Д. Береза, В Бодров, Ю. Ковбасюк, Д. Колодій, І. 
Кресіна, О. Смоленський та ін. 
 Категорія «моделі менеджменту» – одна з ключових не тільки в науці, 
але й на практиці управління. Адже будь-який керівник завжди задає собі 
питання: як потрібно керувати довіреним йому об’єктом, а головне, який 
арсенал важелів, стратегій та управлінських технологій необхідно 
використовувати, щоб найбільш ефективно справлятися з рішенням, 
поставлених перед ним завдань [1, с. 62]. 
 Моделі менеджменту включають в себе основні принципи управління, 
цільові завдання і установки, стратегічне бачення, цінності, які виробляються 
спільно, порядок і структуру взаємодії всіх їх елементів, аналітичний 
контроль і моніторинг, організаційну культуру, мотиваційну політику і сили, 
які є рушійними для розвитку. 
В даний час полярними вважаються такі моделі менеджменту, як 
американська і японська. 
 Сутність американської моделі менеджменту полягає в переконанні, що 
успіх фірми залежить перш за все від внутрішніх факторів, зокрема: 
раціональної організації виробництва, зниження витрат, зростання 
продуктивності праці, ефективного використання всіх ресурсів. При такому 
підході цілі й завдання вважаються відомими і стабільними протягом довгого 
часу. Основою стратегії є безперервне зростання і поглиблення спеціалізації 
виробництва. Організаційна структура будується за функціональним 
принципом із чітким поділом апарату управління на служби. Вирішальне 
значення має контроль за всіма видами діяльності, чітке виконання 
управлінським персоналом вказівок зверху. 
 Особливість японської моделі менеджменту виявляється в системі 
довічного найму і просуванні, залежно від вислуги літ та віку, організації 
групової роботи, оплати праці з урахуванням віку, внеску в раціоналізацію і 
якості процесу виробництва єдиного цілого є визначальним в організації 
управління виробництвом. 
Сутність європейської моделі визначається такими факторами: 
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– робиться ставка на людину самореалізуючу, на відміну від людини 
економічної і соціальної; 

– фірма розглядається як живий організм, що складається з людей, які 
об'єднані спільними цінностями, як клан; 

– фірмі має бути властиве постійне оновлення, спрямоване на 
пристосування до зовнішніх факторів, головним із яких є споживач. 
 Дослідження тенденцій світового менеджменту та особливостей 
становлення соціально-економічних відносин в Україні дають змогу намітити 
орієнтири формування системи менеджменту в нашій державі. Досягнення 
світового менеджменту потрібно адаптувати до українського керівника, 
спеціаліста, робітника. Адже центральна фігура системи управління 
виробництвом – людська особистість, яка одночасно є об’єктом і суб’єктом 
управління [3, с. 57]. 
 На сьогодні японська модель управління має такі характерні 
особливості: 
–      орієнтація багатьох досвідчених керівних кадрів на командну систему, яка 
придушує ініціативу підлеглих, що заважає підприємствам і організаціям 
пристосовуватися до нових економічних умов; 
–     переважання в організаціях вертикальних, формальних зв'язків і відносин; 
–      недооцінка горизонтальних зв'язків і відносин; слабке врахування 
сучасних тенденцій в розвитку підприємств і використання нових типів 
організацій, орієнтованих на ринок; 
–      недостатнє бажання значної частини керівників делегувати повноваження 
і відповідальність своїм заступниками, намагання все зробити самому і 
особисто контролювати; 
–     слабке залучення співробітників до управління підприємствами та їх 
підрозділами, що в значній мірі не враховує знання і досвід працюючих; 
–    повне копіювання західних методів управління підприємством, ігноруючи 
вітчизняний досвід; 
–      відсутність гнучкості у швидкому реагуванні на зміни зовнішніх і 
внутрішніх факторів, які впливають на діяльність підприємства; 
–     недостатнє знання управлінськими кадрами законодавчих та нормативних 
актів; 
–    ігнорування норм ділової етики, а також порушення підприємцями 
елементарних етичних правил при здійсненні бізнесових операцій; 
–     відсутність у багатьох підприємців фундаментальних знань про 
технологію виробництва, економіку і менеджмент як науку управління; 
–     основним принципом діяльності багатьох менеджерів є прагнення більше і 
будь-якою ціною заробити сьогодні, що призводить до появи фірм-
одноденок; 
–      залежність оплати праці найманих працівників від взаємовідносин з 
керівниками, а не від кваліфікації та результатів праці; 
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–     неувага до працюючих та ігнорування етики управління, свавілля, обман і 
грубість, стали нормою поведінки окремих керівників, особливо в приватних 
підприємствах; 
–    недостатній рівень механізації, автоматизації та комп'ютеризації 
управлінської діяльності, хоча в цьому простежується певний прогрес             
[2, с. 87]. 
 Таким чином, на даний час немає єдиної точки зору з приводу 
перспектив розвитку сучасних 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. 
 Ввітовий досвід формування моделей менеджменту свідчить про те, 
що механічне перенесення моделей управління з однієї соціокультурної 
середи в іншу практично неможливо. При створенні власної моделі 
менеджменту необхідно враховувати вплив таких факторів, як тип власності, 
форма державного устрою і зрілість сформованих ринкових відносин. 
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ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА 
СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 
 Розвиток світової господарської системи характеризується 
глобалізацією ринків. Глобалізація як об’єктивний процес істотно змінює як 
галузеву структуру економіки, так і чинники, що впливають на ефективне 
управління підприємством. Сьогодні зміни та інновації стають основним 
джерелом конкурентних переваг для успішних компаній, тоді як стабільність, 
що раніше слугувала джерелом корпоративної могутності, відходить у 
минуле.  
 Темп зміни зовнішнього середовища постійно зростає, і технологічні 
нововведення з’являються і впроваджуються в найкоротші терміни. Зовнішнє 
середовище створює загрози існуванню організації, що само по собі є 
серйозним викликом, і гостро ставить питання про виживання компаній в 
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довгостроковій перспективі. Одним з дієвих способів в цьому відношенні, а  
тому й актуальним питанням для дослідження, є стратегічний менеджмент як 
інструмент управління сучасним підприємством в перспективі.  
 Дослідженню проблеми стратегічного управління присвячені роботи 
багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них Д.Аакер, І.Ансофф, 
П.Друкер, М.Портер, А.Томпсон і А.Стрикленд; О.Віханський, 
В.Герасимчук, Т.Гусаковська [3], К.Звягінцева [1], В. Каспін, Д.Кондратенко 
[2], С.Попов, О. Скібіцький та інші. 
 Необхідність розробки та застосування методології і конкретних форм 
стратегічного менеджменту викликані глибокими об’єктивними причинами, 
зумовленими прискоренням темпів змін зовнішнього середовища. В цьому 
відношенні керівникам надзвичайно важливо мати бачення довгострокового 
розвитку як окремо власного підприємства, так і галузі та світової економіки 
в цілому. В ході формування даного бачення певні тенденції можуть бути 
чіткими, а деякі - невизначеними і розмитими, проте бачення формує 
приблизну «карту місцевості», що само по собі краще, ніж повна його 
відсутність.  
 Слід зауважити, що у вітчизняній науці і практиці стратегічний 
менеджмент ще й досі знаходиться на стадії становлення та впровадження, 
незважаючи на велику кількість різноманітної інформації з даного питання.  
Для стратегічного менеджменту як наукової дисципліни в даний час 
характерна нестала термінологія, а також роз’єднаність теоретиків і 
практиків, що працюють в даній області. Ці обставини істотно ускладнюють 
впровадження даного інструменту управління, орієнтованого на 
довгострокову перспективу, в діяльність українських підприємств [3]. 
 Представники різних шкіл менеджменту по-різному дивляться на такий 
феномен організаційної дійсності, як стратегія. Класичний погляд на саму 
сутність стратегії полягає у визначенні, даному А.Чандлером, згідно якому 
стратегія являє собою визначення основних довгострокових цілей і завдань 
підприємства та затвердження курсі дій, а також розподіл ресурсів, 
необхідних для досягнення цих цілей. Різниця між цілями і стратегією 
полягає в тому, що цілі означають стан, а стратегія - процес його досягнення 
[2, c. 11]. 
   Стратегічне управління, як і менеджмент в цілому, на сьогоднішній 
день зазнає значних змін під впливом об’єктивних чинників, породжених 
світовим економічним і технічним розвитком, і це виражається в зміні 
парадигм. 
 Класична парадигма, що була характерна в період індустріального 
розвитку суспільного виробництва, трансформується в неокласичну. Зміст 
цього процесу можна резюмувати в таблиці (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Різниця класичної та неокласичної парадигм стратегічного 

управління [1, c. 25]  
 

 Класична парадигма 
стратегічного управління 

Неокласична парадигма 
стратегічного управління 

Зміст 
парадигми «Зовні - всередину» «Зсередини - назовні» 

Відправна 
точка Фактор, що впливає ззовні Ключова компетенція 

Основні 
особливості 
стратегії 

Підтримка стабільності 
як у зовнішньому, так і у 
внутрішньому середовищі 

Проактивні зміни в тісному 
взаємозв’язку із зовнішнім 

середовищем 

Отримання переваги в 
конкурентній боротьбі 

Створення нових ринків, де 
відсутня конкуренція 

Операційна ефективність 
в рамках функціонального 

розподілу праці 

Ситуаційний підхід до управління 
як найбільш ефективний метод 
реакції організації на зміни 
зовнішнього середовища 

Стабільна функціональна 
структура інститутів, 

що реалізують стратегію 

Спеціальні, 
влаштовані для конкретної мети 
(для даного випадку) структури 

для реалізації стратегій 

Нарощування матеріальних 
Активів 

Орієнтація на людський 
потенціал як основний генератор 

ідей 
 
 Неокласичний підхід «зсередини - назовні» говорить про те, що успіх 
стратегії компанії забезпечується за рахунок розуміння специфіки 
внутрішнього середовища компанії для гармонійного її вбудовування в 
систему розподілу праці і продуктового обміну, що говорить про потенційну 
ефективність цього підходу. З цим співпадає і відправна точка стратегічного 
планування в неокласичному менеджменті - ключова компетенція 
організації. Дж.Коллінз вважає, що єдиний шлях до великих результатів 
полягає в необхідності «фокусуватися на тому, що ви можете робити краще, 
ніж яка б то не було інша організація» [1, c. 26]. 
 На противагу цьому класична парадигма «зовні - всередину» базується 
на аналізі зовнішнього середовища, щоб визначити спеціалізацію компанії, 
яка принесе найбільший успіх. Відправною точкою початку процесу служить 
зміна зовнішнього середовища, яка ставить під загрозу довгостроковий успіх 
організації, тому робляться зміни стратегічних доктрин, сформованих 
раніше, або ж починається формування нової стратегії [1, c. 26].  
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 Доцільність широкого впровадження стратегічного управління на 
підприємствах сучасної України зумовлена самим характером розвитку 
світової економіки. На межі переходу від індустріального до 
постіндустріального способу виробництва ті атрибути, які забезпечували 
успіх організації раніше в умовах, що змінилися, можуть послужити їй 
погану службу.  
 Нова економіка характеризується все більш зростаючими темпами змін 
і зростаючою нестійкістю зовнішнього середовища, що ставить під загрозу 
довгостроковий успіх, а часто і виживання компаній. В таких умовах саме 
стратегічний менеджмент як поєднання стратегічних кроків, спрямованих на 
довгостроковий розвиток, і конкретних дій, які є реакцією на зміну 
зовнішнього середовища, і вносять корективи в поточну стратегічну систему 
підприємства, а також є ресурсом, що забезпечує стійкість і своєчасність 
змін, які мають постійний характер. 
 Таким чином, розумне використання технологій стратегічного 
менеджменту класичної і неокласичної парадигм здатне забезпечити 
сучасним українським підприємствам чіткий напрямок підвищення 
ефективності та реалізації високотехнологічних проектів, які і будуть 
створювати нові конкурентоспроможні на світовому ринку товари і 
технології. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ, ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР 
СТВОРЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

У сучасних складних умовах ринку надзвичайно актуальним є питання 
ефективного управління та забезпечення стабільного розвитку підприємств 
всіх форм власності. Сучасні реалії передбачають наявність альтернатив 
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здійснення вибору ресурсів, надійних партнерів і джерел фінансування, форм 
і способів інвестицій тощо. У зв’язку з цим виникла об’єктивна необхідність 
освоєння нових методів управління, що базуються на новітніх методиках 
аналізу господарської діяльності, планування, обліку і контролю, 
спрямованих на комплексне вирішення численних проблем діяльності 
українських підприємств. 
Застосування стратегічного контролінгу як системи економічного управління 
діяльністю підприємства, що інтегрує процеси обробки стратегічної 
інформації, аналізу, планування та контролю діяльності підприємств, 
дозволяє організувати управління на якісно вищому рівні завдяки інтеграції і 
координації діяльності різних служб та підрозділів підприємств, що ставлять 
за мету досягнення оперативних і стратегічних цілей суб’єктів 
господарювання. 
Для України поняття контролінгу є досить новим, адже необхідність його 
впровадження на підприємствах прийшла до нас з переходом до ринкової 
економіки. Тому і впроваджувати такий зарубіжний досвід на вітчизняних 
підприємствах варто поступово і у відповідності до реалій економіки. 
На сьогоднішній день недосвідчене та неякісне управління підприємством 
значно знижує його конкурентоспроможність. Стратегічний контролінг, як 
засіб ефективного управління, передбачає не тільки спостереження за 
факторами зовнішнього середовища і відповідну на них реакцію та 
управління внутрішніми процесами, які здійснюються безпосередньо на 
підприємстві, а також і здатність керівництва передбачити наперед динаміку 
зовнішнього середовища і заздалегідь розробити певну програму заходів, яка 
дозволить уникнути негативних наслідків або вчасно зреагувати на нові 
можливості для розвитку підприємства [2, c. 124]. 
Стратегічний контролінг може забезпечити виживання підприємства, 
відстежувати намічені цілі розвитку і досягнення довгострокової стійкої 
переваги перед конкурентами. Відповідно, об'єктами контролю, а також 
контрольованими величинами є такі показники, як цілі, стратегії, сильні і 
слабкі сторони фірми, шанси і ризики в її бізнесі. 
Під механізмом стратегічного контролінгу розуміється комплекс засобів та 
інструментів реалізації основних функцій контролінгу, а формою його 
втілення є експертно-аналітична спостережна система управління 
підприємством, що зорієнтована на забезпечення ефективного 
перспективного розвитку. Механізм стратегічного контролінгу (рис.1) на 
підприємстві визначається задекларованою генеральною метою в залежності 
від стану, в якому знаходиться підприємство – діюче чи те, що тільки 
створюється.  
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Рис. 1. Механізм стратегічного контролінгу [4] 
У функції стратегічного контролінгу входить вирішення задач підготовки 
стратегічних рішень. Найважливішим інтеграційним і координаційним 
контролінговим інструментом вирішення зазначених задач є система 
стратегічного планування і контролю з інтегрованими розрахунками, 
орієнтованими на задані цілі розвитку підприємства [3, c. 31]. 
Розглядаючи інструментарій стратегічного контролінгу на підприємстві, 
можна говорити, що він залежить від його функціональних меж і завдань, а 
вибір конкретних інструментів здійснюється з урахуванням специфіки 
діяльності підприємства.  
Інструменти стратегічного контролінгу досить різноманітні, проте більшість 
з них використовують для виявлення майбутніх можливостей та ризиків для 
підприємства. До головних специфічних інструментів стратегічного 
контролінгу належать бенчмаркінг, вартісний аналіз, факторний аналіз 
відхилень, аналіз точки беззбитковості, портфельний аналіз, СОФТ-аналіз 
(аналіз сильних та слабких місць), АВС-аналіз, нуль-базис бюджетування, 
опитування (анкетування) [1, c. 27]. 
Представникам малого бізнесу України скористатися інструментами 
стратегічного контролінгу в повній мірі проблематично через недостатню 
матеріальну базу для цього. Однак використання певних елементів цих 
інструментів є досить корисним, щоб вижити при настанні несприятливих 
умов для бізнесу та боротися за його існування у віддаленій перспективі. 

Загальна стратегія підприємства 
Визначення управлінської мети (забезпечення узгодженості за метою, 

завданнями та повноваженнями) 

Стратегічна діагностика 
Аналіз становища на ринку, аналіз параметрів зовнішнього середовища 

Стратегічне планування 
Вибір стратегії, планування бізнесу та контрольних показників 

Аналітичний блок  
Стратегічна звітність, аналіз фактичних і планових показників, допомога в 

прийнятті рішень, інновації, управління проектами 

Управління метою, 
аналіз цін у 

глобальному масштабі, 
аналіз портфелю 

замовлень, конкурентні 

Поле пошуку 
«вузьких 
місць» для 

економічного 
зростання

Досягнення мети, 
перетворення 

стратегічних планів у 
програму дій, 

альтернативні плани
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Таким чином, відповідаючи  новим вимогам до якісного рівня управління, 
характеру розв'язуваних при цьому завдань та методів їх вирішення,  
впровадження стратегічного контролінгу на підприємствах України 
дозволить досягти ефективного управління власними ресурсами, оперативно 
реагувати на зміни в діяльності, розробляти та опрацьовувати різні варіанти 
управлінських рішень, здійснювати порівняльний аналіз усіх отриманих 
даних, використовувати інновації, забезпечити платоспроможність та 
економічну ефективність не тільки сьогодні, але й завтра. 
Стратегічний контролінг допоможе менеджерам захистити бізнес від 
надзвичайної вразливості в динамічному зовнішньому середовищі, досягти 
ефективного управління, створити й оцінити потенціал підрозділів 
підприємства, досліджувати ідеї конкурентів, здійснювати порівняльний 
аналіз усіх отриманих даних, використовувати інновації, і, звичайно, 
орієнтуватися на майбутнє. 
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МОЖЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНО-
ІМПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

 Сьогодні, у час інтенсивного запровадження новітніх технологій, в 
умовах глобалізації міжнародних ринків та неймовірно швидкого розвитку 
суспільства в цілому, відбувається надзвичайно велика кількість процесів, що 
безпосередньо чи опосередковано впливають на діяльність підприємства. 
Такий розвиток несе в собі різноманіття можливостей і шляхів для розвитку 
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бізнесу, проте, також виступає головною проблемою сучасної 
підприємницької діяльності. Збільшується ступінь невизначеності 
майбутнього розвитку, через складність вибору способів і шляхів ведення 
підприємством успішної діяльності та досягнення поставлених цілей. 
 Дослідження можливостей та способів удосконалення управління 
експортно-імпортною діяльністю підприємств на міжнародних ринках є 
досить актуальною проблемою, оскільки у період зростання міжнародної 
конкуренції, система управління сучасних українських підприємств повинна 
переорієнтовуватися на сучасні системи менеджменту, що дозволить 
підвищити рівень їх конкурентоспроможності. 
 Проблеми поліпшення організації і підвищення ефективності 
експортно-імпортних операцій досліджували такі вчені-економісти, як 
В.Ф.Бевзюк [3], В.М.Вінтоняк [1], М.І.Губіна [4], С.В.Грабенко [2], 
С.К.Казанцев, В.В.Кравцова, В.А.Кравченко, Ю.В.Макагон, В.К.Мамутов, 
В.Е.Новицький, Л.Е.Стровський, О.О.Чувпило, Е.А.Янковський та інші. 
Проте й досі залишаються нерозкритими проблеми пов’язані із пошуком 
напрямків удосконалення зовнішньоекономічної діяльності. 
 Україна належить до країн із високою експортною квотою у валовому 
внутрішньому продукті. Маючи високий експортний потенціал, Україна 
використовує його недостатньо ефективно. За обсягами експорту на душу 
населення, Україна значно поступається не лише розвиненим країнам, але й 
більшості країн Центральної та Східної Європи. Це спонукає до більш 
ефективної реалізації експортного потенціалу. 
 Ефективність організації експортно-імпортних операцій залежить від 
функціонування підприємства в цілому. Так організація експортних операцій 
залежить від кваліфікації менеджера з продажу, від обраної маркетингової 
політики, від діяльності агентів з пошуку ринків збуту, від якості продукції, 
від ціни продукції, від витрат на організацію експортних операцій. 
Ефективність імпортних операцій залежить від правильного вибору 
постачальників, від якості сировини, від його ціни, від строків поставки тощо 
[2, c. 84]. 
Серед проблем організації експортно-імпортної діяльності, які характерні 
підприємствам, були виділені наступні: 

− відсутність організаційної єдності серед підрозділів підприємства; 
− недостатня оперативність даних про фінансово-господарчу 

діяльність підрозділів [4]; 
− у своїй діяльності експортний відділ не в повному обсязі 

використовує нові інформаційні технології, що перешкоджає 
експорту продукції; 

− формальні проблеми на митниці, що призводить до збільшення 
терміну проходження вантажу через митний контроль;  

− великий обсяг «ручної» праці при передачі даних, необхідність 
синхронної взаємодії учасників, що неминуче призводить до 
помилок та затримок у логістичних ланцюгах [1, c.46]. 
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Удосконалення організації експортно-імпортних операцій необхідно 
починати з (рис. 1):  
 

 
Рис. 1. Методи удосконалення організації експортно-імпортних операцій 

на сучасних підприємствах України. 
 Удосконалення організаційних процесів зовнішньоекономічних 
операцій полягає в розробці стратегії, яка може знайти практичне втілення в 
діяльності українських підприємств і фірм на міжнародній арені. 
Стратегія передбачає розробку довгострокових цілей, установок та 
орієнтирів, принципово нових напрямів. Вона охоплює такі основні 
елементи, як корпоративна місія, конкурентна перевага, організація бізнесу, 
ринки, ресурси, структурні зміни, програми розвитку й компетентність 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності [3]. 
 Управління експортно-імпортними операціями передбачає розробку 
програми і планів діяльності підприємства для контролю за їх виконанням, а 
аналізу, обліку та оцінки ефективності самої стратегії. Одним із 
завершальних етапів реалізації імпорту є стратегічний контроль. Він 
покликаний виявляти помилки, сильні та слабкі сторони на різних етапах 
формування стратегії та координувати діяльність таким чином, щоб 
виправити ситуацію, яка не відповідає стратегічним орієнтирам 
підприємства. Таким чином, обов’язково необхідно здійснювати зворотній 
зв'язок. 
 На сьогоднішній день існує достатньо багато якісних рішень задач 
управління ресурсами підприємства: фінансовими, матеріальними, 
людськими. Можливі шляхи удосконалення організації та підвищення 
ефективності експортно-імпортних операцій підприємства характеризуються 
необхідністю поліпшення роботи з пошуку більш вигідних постачальників і 
застосовування засобів страхування валютних ризиків. Необхідно укладати 
контракти з більш вигідними умовами постачання. Однак, терміни 
постачання повинні бути мінімальними, постачання повинне відбуватися без 
збоїв. Бажано, щоб термін сплати після реалізації продукції був 
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щонайменший, тоді буде меншою дебіторська заборгованість й період обігу 
грошових коштів. 
 Таким чином, при правильній організації експортно-імпортних 
операцій можна досягти непоганих фінансових результатів. Для 
удосконалення експортно-імпортних операцій необхідно зважати на всі 
складові даних операцій. При правильному аналізі та дослідженні окремих 
факторів можливо розробити такий план дій, який би в більшій мірі 
задовольняв підприємство, і сприяв зростанню прибутків від здійснення 
зовнішньоекономічних операцій. 
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CORPORATION’S SHARE CAPITAL 
 

 A corporation's share capital (or capital stock in US English) is the portion 
of a corporation's equity that has been obtained by the issue of shares in the 
corporation to a shareholder, usually for cash. 
I n a strict accounting sense, share capital is the nominal value of issued 
shares (that is, the sum of their par values, as indicated on share certificates). If the 
allocation price of shares is greater than their par value, e.g. as in a rights issue, the 
shares are said to be sold at a premium (variously called share premium, additional 
paid-in capital or paid-in capital in excess of par). Commonly, the share capital is 
the total of the aforementioned nominal share capital and the premium share 
capital. Conversely, when shares are issued below par, they are said to be issued at 
a discount or part-paid. 
Problems of the share capital and the effective functioning of joint stock 
companies studied by many foreign and Ukrainian economists. Specific provisions 
for equity reflected in the writings of Adam Smith, Karl Marx, A. Marshall. More 
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broadly equity relationships  are being investigated in the works of O. Batur, V. 
Bodrov, Ivan Cooper, Vladimir Kudryashov, V. Yevtushevskoho, L. 
Mamichevoyi, S. Mocherny, I. Revak, A. Sulphur, L. Fedulova, Vladimir 
Fedorenko and other scientists. 
 Sometimes shares are allocated in exchange for non-cash consideration, 
most commonly when company A acquires company B for shares. Here the share 
capital is increased to the par value of the new shares, and the merger reserve is 
increased to the balance of the price of company B. 
 Besides its meaning in accounting, described above, "share capital" may also 
describe the number and types of shares that compose a company's share structure. 
For an example of the different meanings: a company might have an "outstanding 
share capital" of 500,000 shares (the "structure" usage); it has received for them a 
total of 2 million dollars, which in the balance sheet is the "share capital" (the 
accounting usage). 
 The legal aspects of share capital are mostly dealt with in a 
jurisdiction's corporate law system. An example of such an issue is that when a 
company allocates new shares, it must do so in a way that does not 
inequitably dilute existing shareholders without their agreement [1, p. 55]. 
 A dividend is a payment made by a corporation to its shareholders, usually 
as a distribution of profits. When a corporation earns a profit or surplus, the 
corporation is able to re-invest the profit in the business (called retained earnings) 
and pay a proportion of the profit as a dividend to shareholders. Distribution to 
shareholders may be in cash (usually a deposit into a bank account) or, if the 
corporation has a dividend reinvestment plan, the amount can be paid by the issue 
of further shares or share repurchase. 
 A dividend is allocated as a fixed amount per share, with shareholders 
receiving a dividend in proportion to their shareholding. For the joint-stock 
company, paying dividends is not an expense; rather, it is the division of after tax 
profits among shareholders. Retained earnings (profits that have not been 
distributed as dividends) are shown in the shareholders' equity section on the 
company's balance sheet – the same as its issued share capital. Public companies 
usually pay dividends on a fixed schedule, but may declare a dividend at any time, 
sometimes called a special dividend to distinguish it from the fixed schedule 
dividends. Cooperatives, on the other hand, allocate dividends according to 
members' activity, so their dividends are often considered to be a pre-tax expense. 
The word "dividend" comes from the Latin word "dividendum" ("thing to be 
divided"). 
      As a whole, a corporation’s share capital must provide one or more 
shareholders with: 

− The right to vote 
− The right to receive dividends (distributions of cash or other assets from 

the corporation’s annual profits) 
− The right to receive the residual value of the corporation’s assets upon 

the liquidation of the corporation 
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Aside from these constraints, founders have significant flexibility in creating a 
share capital structure that suits their or their investors’ requirements. The different 
types of rights that can be allocated to various classes or series of shares include: 

− Voting rights 
− Right of class or series to elect directors 
− Dividend rights 
− Rights to exchange or convert shares of class or series 
− Fixed liquidation preferences (in other words, the right to receive certain 

sums from the company’s assets upon the corporation’s liquidation in 
priority to the holders of other classes or series of shares) 

− Rights to require or enable the company to purchase shares held by a 
shareholder 

 A corporation’s articles or certificate of incorporation must describe its 
authorized shares at the time of incorporation. To create a new class or series of 
shares after incorporation, the articles or certificate of incorporation must be 
amended. The amendment can occur at any time subject to the approval of the 
corporation’s existing shareholders [2, p. 423 ]. 
 Once a class or series of shares is created and authorized, the board of 
directors of the corporation issues the shares by a resolution process. In Canada 
and Ontario, the board can only do so for consideration (in return for assets) in the 
form of cash, property (for example, real estate, computers, intellectual property) 
or past service. 
 In a typical start-up share capital structure, founders, employees, consultants, 
directors and officers receive common shares. It is rare for any of these 
stakeholders to receive a preferred share as consideration for their participation in 
the venture (unless they actually invest cash to get it). 
 The actual number of shares doesn’t matter, but you should choose a 
sufficient amount (say, 1,000,000 or more) that allows the flexibility to share 
equity rights among a broad set of stakeholders [3, p. 351]. 
 Institutional venture capital investors generally invest in voting preferred 
shares with a fixed liquidation preference and the right to convert such shares into 
common shares (as a tool to access unlimited investment returns). 
 Angel investors are less predictable. Some angel investors will invest 
directly in common shares. Others require preferred shares with essentially the 
same terms and conditions as institutional venture capital investors. 
 So, corporaion’s share capital as opposed to industrial, trade and debt, not 
operating in a particular area of the economy, and in each of its areas, so it is not a 
special kind of capital, as a special form of capital, operating in any area of the 
economy. 
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СУТНІСТЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЙОГО РОЛЬ В 
МЕНЕДЖМЕНТІ 

 
 Сучасна економіка базується на знаннях та інформації з домінуючою 
роллю людського капіталу, який є умовно  невичерпним і вирішальним та 
формує нове уявлення про нематеріальні активи. Людина виступає головним 
джерелом конкурентних переваг у всіх сферах, особливо в економічній. Тому 
розуміння її можливостей та пов’язаних з ними обмежень, виявлення їх та 
раціональне застосування є базовими умовами успіху кожної організації. 
Менеджер стає ключовим елементом в управлінні людськими активами і від 
нього залежить діяльність всієї компанії. Емоційне сприйняття відіграє 
значно більшу роль ніж раціональне у ході взаємозв’язку з людським 
капіталом. Тому рівень емоційного інтелекту менеджера впливає на рівень 
успішності організації в цілому.  
 Концепція емоційного інтелекту  (EQ) сьогодні є одним з ключових 
елементів у процесі активізації лідерства, як ключового фактору успішності 
менеджера. Ще стародавні філософи звертали увагу на емоції людини та їх 
значущість у життєдіяльності. Так, ще до нашої ери Публій Сір говорив про 
те, що людині необхідно керувати своїми емоціями, а то емоції будуть 
керувати людиною. Набагато пізніше К. Юнг відмічав сильний вплив емоцій 
на стан індивіда в цілому [1, с. 57]. Активна увага до проблеми емоційного 
інтелекту виникла в організаційній психології в останнє десятиліття. 
Проблему емоційного інтелекту досліджують такі вчені як Д. Гоулмен,             
Н. Холл, Дж. Мейер,  П. Селовей, Д. Карузо, К. К. Кордяліс,  
Є. Н. Ейдімтайте,       С. Дерев'янко, С. Колот та ін. 
 Існує багато визначень «емоційного інтелекту», їх зміст дещо 
змінюється залежно від поглядів дослідників. Згідно Д. Гоулмену емоційний 
інтелект — це «здатність людини пояснювати власні емоції та емоції 
оточуючих з тим, щоб використовувати отриману інформацію для реалізації 
власних цілей» [4, с. 147]. Емоційний інтелект допомагає приймати рішення 
на основі відображення і осмислення емоцій, які мають для особистості 
певний зміст. Він складається з вміння свідомо керувати, розуміти, 
розрізняти та виражати емоції, асимілювати їх в мислення,  
 Емоційний інтелект має значний вплив на ефективність діяльності 
працівників різних сфер діяльності. Наведемо факти, що були отримані у 
процесі дослідження впливу емоційного інтелекту на продуктивність 
робітників західних компаній. Компанія L'Oreal виявила, що менеджери з 
продажу, відібрані за допомогою EQ-тестування, значно перевищують 
персональні обсяги продажів, ніж їхні колеги, найняті за іншою системою. У 
пілотному проекті PepsiCo, керівники, відібрані за рівнем їх емоційної 
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компетенції, демонструють більшу продуктивність праці (на 10%) і 
створення додаткової економічної вартості [4, с. 149]. 
 Сьогодні успішні люди беруть в союзники не тільки логіку, але і 
емоції. У рамках співвідношення емоцій та діяльності з’являється термін 
емоційна компетентність – здатність особистості здійснювати оптимальну 
координацію між емоціями і цілеспрямованою поведінкою. Успіх людини, 
уміння будувати соціальні зв'язки і досягати поставлених цілей 
безпосередньо залежать від її емоційного інтелекту.  
 Ефективніші лідери – це лідери, які раціцонально користуються усіма 
сферами впливу на підлеглих та задіюють усі особисті якості підлеглого для 
підвищення його ефективності. Найкращими керівниками завжди будуть 
емоційно інтелектуальні лідери, оскільки володіють відповідними 
характеристиками емоційного інтелекту та навиками (табл. 1). Ефективні 
лідери демонструють володіння хоча б однією компетенцією із чотирьох 
складових емоційного інтелекту. Якщо ж розвинуті усі – можна говорити про 
сформованість емоційної компетентності емоційно інтелектуального лідера. 

Таблиця 1 
Складові емоційного інтелекту і відповідні компетенції [4, с. 150] 

 
Складові емоційного 

інтелекту 
Відповідні компетенції 

 

 

Самоусвідомлення 

О
со
би
ст
іс
ні

 н
ав
ич
ки

 

Аналіз власних емоцій і усвідомлення їх впливу на нас 

Розуміння власних сильних сторін і меж своїх 
можливостей 

Почуття власної гідності і адекватна самооцінка своїх 
здібностей 

 

 

 

Самоконтроль 

Вміння контролювати деструктивні емоції 

Прояв чесності, прямоти і надійності 

Гнучка пристосовуваність до змін і визначення перепон 

Стійке бажання покращувати ефективність заради 
відповідності внутрішнім стандартам якості 

Готовність до активних дій і вміння не упускати 
можливостей 

Вміння позитивно дивитись на речі 

 

 

 

Соціальна чутливість 

С
оц
іа
ль
ні

 н
ав
ич
ки

 Вміння прислухатися до почуттів інших людей, 
розуміння їх позиції і активний прояв співучасті до 
їхніх проблем 

Розуміння поточних подій, ієрархії відповідальності і 
політики на організаційному рівні 

Здатність визнавати і задовольняти потреби підлеглих, 
клієнтів, покупців 
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Управління 
відносинами 

Вміння вести за собою 

Володіння різноманітними тактиками переконання 

Заохочення розвитку здібностей підлеглих 

Здатність ініціювати нововведення, вдосконалювати 
методи управління і вести підлеглих у новому 
напрямку 

Врегулювання конфліктів і суперечок 

Підтримка і культивування соціальних зв’язків 

Взаємодія з іншими людьми і створення команди 

 У емоційного інтелекту є декілька рівнів. Перший – усвідомлення своїх 
емоцій, уміння визначити, яку емоцію відчуваєш в даний момент, визначити, 
з яких базових емоцій складається складна емоція. Другий рівень – уміння 
управляти власними емоціями, визначати джерело і причину їх виникнення, 
ступінь корисності, змінювати інтенсивність емоцій, замінювати їх на інші. 
Третій – усвідомлення емоцій інших людей, визначення емоційних станів за 
вербальними і невербальними ознаками. Четвертий – управління емоціями 
інших людей, цілеспрямована дія на них. Таким чином, емоційний інтелект – 
це самосвідомість, самоконтроль, соціальна чуйність та управління 
відносинами. Лідер з високим рівнем емоційного інтелекту – не тільки 
тактик, але і стратег, який може керувати емоційним станом своїм та 
співробітників протягом тривалого періоду часу [3]. 
 Отже, емоційний інтелект є головною складовою у досягненні 
максимального відчуття щастя та успішної самореалізації. EQ є незамінним 
чинником, що активізує і підносить нашу розумову вправність. Тобто, коли 
людина визнає свої почуття і керується ними в конструктивний спосіб, то це 
збільшує інтелектуальні сили особистості. Емоційний інтелект є важливим 
фактором забезпечення ефективної роботи менеджера. Він належить до 
організаційних компетенцій управлінського потенціалу підприємства. 
Високий рівень емоційного інтелекту як складової сучасного менеджменту 
дозволяє досягти успішної самореалізації, збільшує інтелектуальні сили 
особистості, суттєво впливає на продуктивність праці та забезпечує 
комфортні взаємовідносини в колективі. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ ТЕОРІЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
 Теоретичні основи сучасного розуміння організації розроблялися на 
стику різних галузей і напрямків знань. Зміни функціонування організаціх в 
ХХI столітті внесли багато нового в розвиток уявлень, принципів, концепцій 
і методів управління. Це призвело до формування безлічі різних поглядів, що 
об’єднувались в різні наукові школи вивчаючи закономірності побудови 
організації. Визначення сучасних фундаментальних основ управління 
організації має ґрунтуватись на певних підходах і концепціях. Сучасна 
більшість вчених-теоретиків і фахівців-практиків доводять, що управління 
організацією повинно керуватись, насамперед, основними загально 
методичними принципами системного підходу, який становить основу 
наукового пізнання діяльності організації. 
 Системний підхід варто сприймати як зведення більшої частини 
складних завдань до одержання проектного результату, що може бути 
використане для підвищення якості вирішення одного чи кількох основних 
завдань. Такий підхід зосередити увагу на найбільш істотних сторонах 
проблеми організації управління. Теорія систем вперше була застосована в 
точних науках і техніці, особливо в кібернетиці. Наприкінці 50-х років XX 
століття настав час систем. Організації, що існують досить довгий час, 
перетворилися із закритих на відкриті і дістали назву систем. Сучасний 
системний підхід до організації ґрунтується на розумінні сутності 
підприємства як складної динамічної соціально-економічної, відкритої, не 
детермінованої системи. 
 Використання системного підходу в управління приводить до 
аналогічного погляду на основні напрямки та етапи роботи, які мають бути 
впровадженні задля досягнення основних цілей діяльності підприємства.         
Система – це  деяка цілісність, що складається з визначеної кінцевої кількості 
обов’язково взаємозалежних частин, кожна з яких робить свій внесок у 
характеристику цілого [1, с. 78]. 
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 Отже, системний підхід – це напрямок в методології досліджень, який 
спирається на вивчення об’єкта як цілісної множини елементів в сукупності 
зв’язків і відношень між ними. Тобто, це певний спосіб мислення щодо 
прийняття рішення, який ґрунтується на визначенні загальної мети системи і 
послідовного підпорядкування їй діяльності підсистем, планів їхнього 
розвитку, показників та стандартів роботи. Системний підхід також являє 
собою експліцитний (явно, відкрито виражене) опис процедур визначення 
об'єктів як систем і способів їх специфічного системного дослідження (опису, 
пояснення, пророкування тощо) [2, с. 54]. 
 Принципи системності розглядають сучасну організацію, насамперед 
першу чергу, як соціально-економічну систему, яка має специфічні, властиві 
тільки їй особливості, а саме: 

– цілісність, коли всі елементи та частини системи служать 
досягненню загальних цілей, що стоять перед організацією загалом; 

– складність, що виявляється у великій кількості зворотних зв’язків, у 
тому числі й у процесі стратегічного планування й управління; 

– велика інерційність дозволяє з високим ступенем вірогідності 
пророкувати розвиток організації в майбутньому; 

– високий ступінь надійності функціонування, що визначається 
взаємозамінністю компонентів і способів життєдіяльності організації, 
можливістю використання альтернативних технологій, енергоносіїв, 
матеріалів, способів організації виробництва і управління; 

– рівнобіжний розгляд вартісних аспектів функціонування системи. Це 
дає змогу постійно порівнювати й оцінювати ефективність діяльності 
організації, системи управління і реалізації її стратегії [3, с. 98]. 
 Системний підхід при дослідженні властивостей організації дозволяє 
встановити її цілісність, системність та організованість. При системному 
підході увага дослідників спрямована на цей склад, властивості елементів 
системи, що проявляються у взаємодії. Встановлення в системі стійких 
взаємозв'язку елементів на всіх рівнях і ступенях, тобто встановлення закону 
зв'язків елементів, є виявлення структурності системи як наступний ступінь 
конкретизації цілого. 
 Однак, системний підхід не може існувати у вигляді чітких методик з 
чіткою лінією визначеної логічної концепції. Це є система, як утворена із 
множини логічних прийомів, методичних правил і принципів теоретичного 
дослідження, що виконує єврестичну  функцію в загальній системі наукового 
пізнання. 
В процесі дослідження системного підходу можна видлити його сновні 
переваги, такі як: 

– визначення цілей та критеріїв управління та підпорядкування 
встановлених критеріїв загальній меті; 

– розглядання всіх елементів системи у взаємозв'язку; 
– застосування на різних рівнях — від якогось підрозділу до всього 

підприємства; 
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– спрямування на слабо структуровані проблеми, пошук оптимального 
варіанта їх вирішення. 
 Таким чином, задля ефективної роботи передового  підприємства, його 
подальшого розвитку і конкурентоспроможності на ринку галузі повинен 
бути застосований сучасний підхід до бачення організації, яким являється 
системний підхід, так як він являється одним із лідерів в системі управління 
вже багато років, що зумовлюється його універсальність і простотою у 
застосуванні. 
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БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ЄС: ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ ДЛЯ 
УКРАЇНЦІВ 

 
 Європейський парламент на засіданні у Страсбурзі 6 квітня 2016 року 
підтримав надання Україні безвізового режиму з ЄС. Рішення підтримали 
521 європарламентарів, 75 проти, 36 – утрималися. Європа зробила черговий 
крок назустріч Україні. ЇЇ внесли до переліку країн, громадянам яких 
скасовуються візові вимоги. Коли Євросоюз таки спростить в’їзд для 
українців, то без візи можна буде відвідати практично будь – яку країну ЄС. 
Виняток – Великобританія й Ірландія, які є членом Євросоюзу, але не 
входять до складу Шенгенської зони. Але без «штампу» в паспорті можна 
буде відвідати інші країни, які до цієї зони входять (Ісландію , Ліхтенштейн, 
Норвегію,Швецію).  
 Тим, хто захоче потрапити в Європу без візи, потрібно пам’ятати про 
обмеження, які накладають європейці на спрощену систему перетину 
кордону ЄС для українців.  По–перше, без візи до Євросоюзу можна 
потрапити тільки з біометричним паспортом. Про це чітко зазначено в 
законодавчій пропозиції Єврокомісій. Запровадження таких паспортів було 
однією з умов надання безвізового режиму, і недарма: впускати до себе ЄС 
буде тільки тих громадян України, хто має біометричний паспорт. Тим, хто 
не має, потрібна буде віза. По–друге, віза не потрібна виключно при 
короткострокових поїздках – до 90 днів. Якщо ви пробудете довше, то вам 
узагалі можуть заборонити від’їзд на територію ЄС. Іншими словами, 
безвізовий режим не означає права нескінченно довго бути на території країн 
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ЄС. Якщо ви протягом півроку перебуваєте більше 90–а днів, вам потрібна 
буде національна (довгострокова) віза або дозвіл на проживання. Перевіряти 
кількість проведених днів будуть за штампом у паспорті проперетин 
кордону. По–третє, «безвізова» поїздка виключає можливість 
працевлаштування в Європі. Якщо ви хочете поїхати в ЄС, щоб знайти 
роботу, отримати візу таки доведеться. По–четверте, ви можете їхати на 
навчання до Євросоюзу без візи тільки якщо навчання триває не більше 90 
днів. Інакше, знову ж таки, потрібна віза. По – п’яте , подорожувати без візи 
ви зможете всіма Шенгенськими країнами Європи. Тобто безвізовий режим 
діятиме для 22-х з 28-х країн ЄС, які є частиною Шенгенської угоди. Це 
Франція, Німеччина, Польща, Іспанія, Італія, і  багато інших країн.  
 Він також діятиме в тих країнах ЄС, які ще не є учасницями 
Шенгенської зони, але мають зобов’язання виконувати Шенгенське 
законодавство: Румунія, Болгарія, Хорватія. Подібною має бути і ситуація з 
Кіпром – хоча тут, з огляду на особливості безпекової ситуації в цій країні, 
можуть бути винятки. Для країн, які не є членами ЄС, але є частинами 
Шенгенської угоди нинішня законодавча пропозиція Єврокомісії також 
чинна, бо має статус «розвитку Шенгенського законодавства». А тому вони 
теж мають її підтримати  відповідно до своїх національних процедур. 
Натомість візи залишаються для подорожей до Великої Британії та Ірландії, 
бо вони не приєдналися до Шенгенської угоди. До того ж Британія виходить 
із Євросоюзу. 
 Слід пам’ятати також про певні обмеження безвізового режиму. 
Головні з них такі: 1) Безвізовий режим не дає вам автоматичного дозволу на 
роботу чи навчання в країнах ЄС. Для отримання таких дозволів вам 
потрібно, як і зараз, отримувати національні візи з наданням такого права. 
Безвізовий режим між Україною та Європейським союзом — це статус, що 
дозволить громадянам України вільно перетинати міждержавні кордони 
країн Європейського союзу без попереднього звернення до посольства для 
отримання дозволу. Це лише перша сходинка інтеграції в рамках 
«міжлюдських контактів». Він дає свободи, але вони менші, ніж вступ до 
Шенгенської зони. Чи, тим більше, вступ до Євросоюзу, який через певний 
час дає громадянам будь-якої країни ЄС однакові права на роботу. Україна 
ще поки далека від цієї мети. 2) Безвізовий режим далеко не тотожний 
входженню в Шенгенську зону. Всередині Шенгенської зони ви взагалі не 
маєте показувати паспорт під час перетину кордону між країнами. Натомість 
у рамках безвізового режиму ви маєте показувати паспорт. Інша річ, — що 
він не мусить мати візи. В аеропортах також нічого не зміниться: громадяни 
України ставатимуть в чергу до віконця «всі паспорти» (як і громадяни США 
чи Японії, наприклад), а не в віконце для громадян ЄС та Шенгенської зони.
 В кожному разі, попри ці обмеження, безвізовий режим надасть 
величезні плюси українцям, які нарешті зможуть їздити в Шенгенський 
простір без віз.    А тому мати «доступ до Європи» стане значно простіше.  У 
теорії, щоб потрапити до ЄС без візи, вам може вистачити лише 
біометричного паспорта. Але на митниці у вас мають право попросити 
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документи, які підтверджують вашу платоспроможність та належні умови 
перебування. Також вас можуть запитати про мету поїздки, яку ви повинні 
підтвердити документально. 
 Іншими словами, вам потрібно мати при собі всі ті самі документи, які 
ви зазвичай збираєте при оформлені візи. Різниця лише в тому, що вам не 
потрібно буде платити візовий збір і витрачати час на її отримання. 
Позитивне рішення інституцій ЄС про безвізовий режим дасть можливість 
подорожувати громадянам України у Європу без віз.  
  Як висновок зазначимо, що рішення Європарламенту про підтримки 
надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом радісно сприйняли в 
Україні. На сайті «Радіо Свобода»  було опитування людей, одні говорили що 
для них це дуже зручно, тому що, комусь потрібно на гастролі, більшості 
подобається подорожувати і безвіз спрощує оформлення, захотів та й поїхав і 
не потрібно витрачати довго час. А для інших – безвіз нічого не змінює. 
Якщо ти хочеш поїхати працювати то все одно потрібно робити візу.  Тому 
на мою думку, для тих людей які подорожують це дуже зручно, а для інших, 
мабуть, можливість побувати за кордоном.  
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VQ ЯК ОСНОВА УСПІХУ МЕНЕДЖЕРА-ЛІДЕРА 
 

 На сьогоднішній день відбуваються кардинальні зміни в соціально-
економічному розвитку країни, поява нових технологій на підприємствах 
мають величезний вплив на ринок праці, який у свою чергу пред’являє нові 
серйозні вимоги до рівня підготовленості сучасних фахівців. У процесі 
підготовки майбутніх фахівців сьогодні недостатньо лише забезпечувати 
фундаментальні знання і на їх базі необхідні вміння та навички, але 
необхідно формувати потребу до постійного професійного 
самовдосконалення, розвитку творчих здібностей виходячи з особистих 
інтересів, прагнень і можливостей.  
Т ому, якщо протягом багатьох років конкурентною перевагою 
підприємств було володіння технологіями, то в останні десятиліття передові 
компанії у всіх сферах бізнесу основну ставку в конкурентній боротьбі 
роблять на професіоналізм і підвищення інтелектуального рівня працівників, 
вважаючи це основою успіху на шляху досягнення цілей. 
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 Критерії оцінки інтелектуального рівня та професіоналізму працівників 
є предметом дослідження багатьох учених: А. Колот, О. Крушельницька, М. 
Шаповалов, А. Кібанов, Б. Герасимов, А. Чухно, О. Бутнік-Сіверський, Е. 
Моргунов, Е. Борисова, О. Дяків, М. Магура, М. Курбатова та ін.  
 У світовій практиці існує система методів, які використавуються для 
підвищення коефіцієнта особистої ефективності: 

— коефіцієнт інтелекту – IQ; 
— коефіцієнт життєвої енергії – VQ; 
— коефіцієнт емоційного інтелекту – EQ. 

Найбільшою популярністю при дослідженні інтелекту користується тест на 
IQ, який дозволяє визначити рівень розвитку інтелекту людини і співвіднести 
з нормою у даній віковій та професійній групі. Але високі показники 
коефіцієнта інтелекту IQ не є запорукою життєвого успіху та професійних 
досягнень. IQ – тільки міра інтелектуальних, аналітичних, логічних та 
мислительських здібностей [1]. 
 Запорукою кар’єрного зросту, підприємницької вдачі та великих 
заробітків вважають емоційний інтелект (EQ). EQ являє собою здатність 
розуміти, адекватно оцінювати свої власні емоції та емоції оточуючих людей, 
а також керувати цими емоціями. 
 Практичний досвід доводить, що високий IQ та розвинений EQ не є 
достатнім для успішності та досягнення мети. Не менш значущим є здатність 
людини, керівника заряджати енергією себе і оточуючих, тобто рівень VQ. 
VQ – це коефіцієнт життєвої енергії. В основі лідерства лежить здатність до 
здійснення змін, але при відсутності хоча б мінімальної кількості енергії 
досягти цього неможливо.  
 Коефіцієнт життєвої енергії – це рушійна сила, мотор, стимулятор 
розвитку. Чим вище VQ, тим сильніше прагнення розвиватися, контролювати 
що відбувається з фізичної, інтелектуальної і навіть емоційної точок зору. 
Люди з високим коефіцієнтом життєвої енергії намагаються тим чи іншим 
способом поліпшити своє життя і тому можуть впливати на оточуючих. Крім 
того, лідери, нездатні контролювати рівень свого VQ відповідно до обставин, 
не зможуть досягти високих результатів. Бувають моменти, коли керівникові 
доводиться стримувати свою активність і не втручатися в ситуацію, щоб дати 
працівникам можливість проявити себе. Обов’язок менеджера полягає у 
тому, щоб вивільнити енергію інших членів колективу і допомогти їм 
розкрити свій потенціал [3].  
 Коефіцієнт життєвої енергії можна з успіхом застосовувати не тільки у 
відношенні до окремих людей, але й для цілих груп, організацій і навіть країн 
або культур. При оцінці колективу можна легко визначити, чи володіє він 
високим VQ і активно виконує свої функції або загруз у рутині через низький 
VQ. Варто зазначити деякі умови, при дотриманні яких можна діагностувати 
високий рівень VQ у компанії:  

1. При формуванні колективу керівники вдало підбирають 
співробітників з різним рівнем енергії.  

2. Директор здатний керувати своїми емоціями відповідно до вимог 
кожної конкретної ситуації.  
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3. Співробітники діляться новими ідеями.  
4. Люди звикли до відкритого вираження емоцій.  
5. Конкуренція всередині компанії носить здоровий характер, 

ґрунтується на повазі та почутті власної гідності.  
6. Керівництво цінує та заохочує співробітників, які беруть на себе 

ризик. 
7. Люди не бояться кидати виклик один одному і керівництву компанії 

[2].  
Останнім часом стало очевидно, що кращі результати отримують ті 
організації, які діють нетрадиційно, в особливий спосіб, оригінально, 
відрізняються від інших, а також від звичних стереотипів і правил для 
стандартних ситуацій. 
 Багато дослідників вважають, що VQ – це вроджена якість. Кожна 
людина з народження має той чи інший рівень життєвої сили, тому одні люди 
більш енергічні, квапливі, нетерплячі, стрімкі, активні і невтомні, ніж інші. 
Рівень VQ залишається більш-менш однаковою протягом усього життя. У 
старості рівень внутрішньої енергії не змінюється – за винятком випадків, 
коли людина захворює або слабшає фізично, але навіть тоді коефіцієнт 
життєвої енергії може просто не проявлятися активно, а «затаїтися» до часу. 
Однак у цієї теорії є дуже важливий момент. Для застосування даного 
поняття щодо керівництва необхідно розглянути два рівня VQ.  
 Перший – так званий потенційний VQ: вроджена життєва сила, за 
допомогою якої ми спочатку здатні підтримувати своє існування.  
 Другий рівень – реальний VQ, означає енергію, з якою ми в даний час 
виконуємо те чи інше життєве завдання.  
 Реальний VQ завжди нижче, ніж потенційний. Тому що завжди є щось, 
що стримує нас від досягнення максимуму життєвих цілей, якась причина, 
що не дозволяє реалізувати весь свій потенціал. Регулювання розриву між 
рівнями VQ забезпечує високий рівень життя і дозволяє контролювати стан 
співробітників. Саме це дає людині можливість стати хорошим лідером. 
Білл Гейтс писав: «Щоб залучити до роботи розумних людей, треба 
забезпечити їм умови спілкування з іншими розумними людьми. Коли 
набирається критична маса людей з високим інтелектом, які працюють пліч-
о-пліч одне з одним, потенціал компанії злітає до небес». 
 Таким чином, успішність людини, її професійні досягнення напряму 
залежать від прагнення до самовдосконалення. Як відомо, фахівець будь-
якого рівня повинен мати відповідні професійні знання, вміти їх використати 
у конкретній практичній ситуації та проявити при цьому творчість. Однак 
професійні знання швидко застарівають, відбуваються стрімкі технологічні 
зміни, які вимагають оволодіння новими знаннями, уміннями і навиками. 
Процес вдосконалення триває протягом всього творчого життя людини, як 
творця, професіонала, інтелектуала. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ В 
УКРАЇНІ 

 
 Саме інноваційні зміни визначають циклічний характер соціально-
економічної еволюції. Тому еволюційний процес в економічній системі 
відбувається через інноваційний процес. Технологічні інновації стимулюють 
модернізацію і технічну перебудову суспільства.   
 Проблему вивчення процесу управління інноваціями та інноваційними 
проектами розглядають праці таких вчених, як: П.П. Микитюк, В.І. 
Захарченко, Н. М. Корсікова М. М. Меркулов, О.С. Іванілов, Т.О. Скрипко, 
Н.В. Краснокутська та інші.       
 Ефективність державної політики саме у сфері управління 
інноваційними процесами визначає конкурентоспроможність національної 
економіки. У розвинених країнах близько 90 % приросту валового продукту 
забезпечується за рахунок упровадження нових технологій. При цьому роль 
держави у цьому процесі значно вагоміша, ніж під час регулювання 
звичайної економічної діяльності [1].       
  У розвинених країнах інновації знаходяться у фокусі 
інституціональних, економічних, технологічних і організаційних факторів, 
оптимальне сполучення яких створює умови для активної інноваційної 
діяльності. Стимулювання інноваційної спрямованості розвитку будь-якої 
країни учені розглядають у складі моделі інвестиційного розвитку її 
економіки, за умови, що ця модель має пріоритетом інноваційний розвиток. 
Інноваційна система України переживає не найкращі часи свого становлення 
та розвитку, що пов'язано насамперед з політичними подіями.  
 Інноваційна діяльність в Україні поки що не набула такого ступеня 
теоретичного і практичного розвитку, який би сприяв змінам і в 
інвестиційній політиці.                 
  Можна виділити такі негативні явища існуючої інноваційної політики 
країни: 
– невисоку частку радикальних, економічно вагомих нововведень;   
– велику тривалість освоєння нововведень виробництвом, що скорочує їхній 
життєвий цикл;   
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– невелику кількість розробок, які мають високий попит на вітчизняних і 
зарубіжних ринках [2].         
 На механізм управління процесом реалізації стратегії підвищення 
активності інноваційної діяльності впливають чинники зовнішнього і 
внутрішнього середовища підприємств. Під зовнішніми чинниками мають на 
увазі ті умови, що їх підприємці, як правило, не в змозі змінити, але повинні 
прогнозувати і враховувати, оскільки вони істотно впливають на інноваційну 
діяльність. Згідно із загальною теорією управління, зовнішні чинники 
доцільно поділити на дві групи. Перша група – це чинники безпосереднього 
впливу, основні з них: законодавство, що врегульовує підприємницьку 
діяльність; непередбачені дії органів державного управління; взаємодія з 
партнерами, конкуренція та ін. Друга група – чинники опосередкованого 
впливу, основні з них: науково-технічний прогрес; політична ситуація; 
економічні зрушення в країні та галузі; зрушення на міжнародній арені та ін. 
На реалізацію стратегії управління інноваційною діяльністю впливають такі 
групи чинників: цілі, завдання і стратегія підприємства, кваліфікаційний, 
страховий та якісний склад працівників; управління й організаційні 
структури, їхнє інформаційне й ресурсне забезпечення, оцінка внутрішніх і 
зовнішніх можливостей та обмежень [3].      
 Механізм упровадження методів реалізації інноваційного потенціалу 
передбачає наявність таких етапів: підготовчий етап, зміна системи 
управління, стабілізація. Крім того, механізм упровадження методів 
реалізації інноваційного потенціалу передбачає, що використання 
економічних методів має супроводжуватися ефективними механізмами їхньої 
державної підтримки та формування фінансових і законодавчих стимулів для 
здійснення інноваційних технологій і підприємництва у сфері науки й 
науково-технічної діяльності, що є найважливішим напрямом державного 
регулювання в інноваційній сфері.        
 Інвестування інноваційної діяльності в Україні залишається на дуже 
низькому рівні, хоча в нашій державі вона може бути важливим важелем 
усунення багатьох кризових явищ: стимулом у розвитку фундаментальної 
науки; протидією втраті наукового потенціалу внаслідок виїзду вчених за 
кордон; вирішенням екологічних проблем, сприянням прискоренню конверсії 
військового виробництва з максимальним ефектом для перетворення 
технологічних основ цивільного виробництва; забезпеченням проведення 
структурної перебудови і господарського піднесення регіонів та окремих 
галузей народного господарства; сприянням вирішенню проблеми 
послаблення залежності від імпорту нових технологій та скорочення бюджет- 
ного дефіциту і платіжного балансу. Важливу роль інноваційна діяльність 
може відіграти і в розвитку ринкових відносин, у подоланні монополізму в 
країні. Як свідчить зарубіжна практика, інновації дають найбільший 
економічний і соціальний ефект [2].     
 Докорінне реформування виробництва в Україні неможливе без 
великомасштабних інституціональних та організаційно-економічних 
перетворень. Здійснення структурних зрушень в економіці України 
передбачає активне перепрофілювання багатьох підприємств, формування 
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нових коопераційних зв’язків, що забезпечують можливість реалізації 
перспективних науково-технічних програм розвитку виробництва. Це 
потребує залучення великого обсягу довгострокових інвестицій. Залучення 
внутрішніх та іноземних інвестицій, передусім у науково-виробничу сферу, 
дасть змогу багатьом підприємствам мати ефективні інструменти 
прискорення розвитку пріоритетних сфер виробничої діяльності. 
 Достатній інноваційний потенціал підприємства дасть змогу 
трансформувати конкурентне середовище в економіці України. Саме 
конкуренція є ефективним координаційним інструментом, дійовим 
механізмом відтворення інноваційного потенціалу, узгодження економічних 
інтересів різних суб’єктів.  Крім того, конкуренція також генерує дійові 
стимули для того, щоб підтримувати ініціативний характер інноваційної 
діяльності, здійснювати науково-технічне оновлення виробництва, а для 
економічних агентів забезпечує реальні можливості вільного вибору 
господарського маневру, культивує ринковий компонент практичних 
навичок і знань [2].          
 Таким чином, процес управління інноваційним проектом має такі 
етапи, в яких комплексно об’єднані основні підходи проектного 
менеджменту: виникнення ідеї проекту; постановка цілей інноваційного 
проекту; формування бізнес-плану проекту; забезпечення виконання, 
моніторинг інноваційного проекту та прийняття управлінських рішень; 
контроль та аудит інноваційного проекту.      
 У процесі проведених досліджень ми виявили такі основні проблеми 
управління інноваційними проектами в Україні, як: недостатня державна 
підтримка наукових установ та організацій, що здійснюють наукові 
дослідження; низький рівень іноземних інвестицій в інноваційні проекти; 
недостатній рівень взаємозв’язків науки та виробництва.   
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СУЧАСНІ ЗАСОБИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

 Мотивація є атрибутом свідомості людини як чинник, що активізує 
діяльність або спричинює її припинення. Поняттям ширшим за мотивацію, є 
захоплення працею, тобто переконання працівника у доцільності, 
змістовності його праці. Сильне захоплення працівників діяльністю 
організації викликає скорочення плинності кадрів та невиходів на роботу, але 
не має виразного впливу на поліпшення ефективності праці. Мотивація є 
чинником ефективності праці, але надто висока мотивація особистості 
призводить до численних ускладнень в її функціонуванні і навіть до смерті 
внаслідок перевтоми (згадаймо японський «синдром кароші») [1, с. 343]. 
Тому потрібно оптимізувати мотивацію. 
 Мотивація сприяє досягненню прийнятного і стимульованого рівнів 
індивідуальної результативності праці, а звідси - і піднесенню професійного 
рівня працівника. Якщо у працівників в мотиваційній сфері переважають 
мотиви постійного професійного зростання, то досягти стимульованого рівня 
результативності праці не є складною проблемою. Важливо тільки 
організувати такий трудовий процес, який вимагав би не механічного 
виконання трудових операцій, а відповідальної роботи по виробленню, 
розширенню й удосконаленню трудових навичок. 
 Поняття мотивації трактується як одна із функцій управління. Під ним 
розуміється процес свідомого й доцільного впливу на трудову поведінку 
людей. До основних рис системи мотивації працівників належать: 

- сприяє як формуванню, так і досягненню суспільно значущих цілей 
організації і завдяки цьому підтриманню рівноваги між економічними 
цілями та суспільною відповідальністю підприємства; 

- виконує функцію комунікації між керівництвом, власником організації 
та її працівниками. Мотивування стосується створення та підтримання 
взаємного порозуміння між підприємством та окремими групами 
людей або всередині груп; 

- система мотивації має дві сторони. Одна сторона стосується рівня, 
диференціації структури та динаміки витрат на персонал, зокрема 
заробітної плати, створення системи стимулів до праці. Друга 
пов’язана зі стилем управління, що застосовується керівниками. Вона 
проявляється у поступовому переході від авторитаризму до 
демократичного стилю [2, с. 96]. 

Система мотивації управлінського персоналу підприємства повинна 
відповідати таким принципам: 

- гнучкості - здатність до оперативного реагування на зміну зовнішніх і 
внутрішніх умов функціонування; 

- системності - повне відображення індивідуального вкладу людини в 
досягнення кінцевих результатів підприємства через ланцюги 
«людина-посада-робота» і «особа-група-колектив»; 
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- відповідності - встановлення такого рівня мотивації персоналу, який 
відповідає кількості, якості та вагомості затраченої праці; 

- структурованості - характеризує поділ заробітної плати на частини, 
кожна з яких є відображенням особистого вкладу працівника в 
досягнення поточних, кінцевих і віддалених результатів діяльності 
підприємства; 

- відкритості системи мотивації персоналу - прозорість та інформаційна 
доступність для кожного працівника [4, с. 56]. 

Потреби постійно змінюються, тому не можна розраховувати, що мотивація, 
яка спрацювала один раз, знову буде ефективною. З розвитком особистості 
розширюються і можливості, потреби у самовираженні. Таким чином, процес 
мотивації шляхом задоволення потреб безкінечний. 
Основними методами мотивування персоналу в сучасних умовах є: 
- грошові виплати за виконання поставлених цілей. 
- покарання - це недопущення дій з боку працівника, які можуть принести 
шкоду фірмі. 
- соціальна політика пов’язана з наданням працівникам додаткових пільг, 
послуг і виплат соціального характеру. 
- нематеріальні стимули (винагороди-вдячності, письмова подяка 
керівництва та навіть компліменти). 
- «побудова» (підсвідомий вплив на людину) - дає можливість пробуджувати 
у співрозмовника поважне ставлення і прагнення брати приклад з мовця. 
- професійне навчання - можливість розвитку особистісних якостей і 
отримання спеціальних знань, які відкривають широкі перспективи. 
- кар’єрне зростання - стимул працювати старанно, виконувати свої 
обов’язки якісно та оперативно. 
- зворотній зв’язок, який можна забезпечити за допомогою внутрішньої 
пошти або внутрішнього сайту компанії, організувавши для цього спеціальну 
рубрику [3, с. 63]. 
 Отже, які б прекрасні не були ідеї, інноваційні технології, 
найсприятливіші зовнішні умови, без добре підготовленого та мотивованого 
персоналу високої ефективності роботи досягнути неможливо. Вкладення в 
людські ресурси стають довгостроковим чинником конкурентоспроможності 
та стійкого функціонування підприємства. Сучасний керівник повинен 
враховувати всі фактори, щоб забезпечити успішну роботу підприємства. 
При формуванні оптимальної системи мотивації сучасним керівникам 
підприємств необхідно використовувати класичні теорії мотивації і 
враховувати менталітет народу. 
 Список використаних джерел: 

1. Армстронг П. М. Практика управления человеческими ресурсами: 
10-е изд. / Пер. с англ. под ред. И. Малковой. - СПб.: Питер, 2012. - 848 с. 

2. Кибанов А.Я., Управление персоналом организации / Под ред.  
А. Я.  Кибанова.–М.: ИНФРА-М, – 2003, 483 с. 

3. Коротков Е.М. Концепція менеджменту: навч. Посіб. /  
Е.М. Коротков - М.: Видавництво - консалтингова компанія «Дека»», 2007. -  
304 с.  



565 

 

4. Рульєв В. А., Гуткевич С.О. Менеджмент Навчальний посібник. - К.: 
Центр учбової літератури, 2011. - 312 с. 
 

Вiкторiя Середа 
Науковий керiвник: Іванченко Г.В., к.е.н., доцент 

Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 
 

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МЕНЕДЖЕРІВ 
 

 Соціально-економічні перетворення, інтеграція України у світову 
систему вищої освіти, поява нових цінностей, розуміння значущості освіти 
виявили необхідність у формуванні менеджера, який здатний швидко 
орієнтуватися у навколишній дійсності. Зміни у соціумі перевершують 
динаміку особистісної готовності до їх адаптації. Система освіти у цій 
ситуації покликана допомогти менеджеру сформувати у собі якості, 
необхідні для становлення професійно зрілої, конкурентоспроможної, 
активної особистості, здатної адаптуватися до умов сучасної дійсності у 
максимально короткі терміни. Тому адаптація як процес і адаптованість як 
властивість особистості стають для менеджера основоположними у процесі 
його підготовки та професійно-управлінській діяльності. 
 Проблема адаптації менеджерів на підприємстві та її вплив на 
ефективність роботи персоналу в різних аспектах розглядалася в наукових 
публікаціях Н.І. Архипова, Т.Ю. Базарова, В.А. Воліна, В.А. Дятлова, Б.Л. 
Єрьоміна, А.В. Ігнатьєва, А.Я. Кибанова, Є.Ф. Коханова, Ю.В. Кузнєцова, 
Є.В. Маслова, М.Х. Мескона, Ю.Г. Одегова, В.І. Підлісного, С.І. Самигіна, 
Г.А.Сульдіна, Л.Д.Столяренко, В.В.Травіна, Ф.Хедоурі та інших авторів. 
 Успішна управлінська адаптація багато в чому визначається 
вираженістю тих чи інших якостей особистості керівника, які задають 
спрямованість і продуктивність протікання окремих стадій адаптації, 
впливають на тимчасові характеристики їх перебігу. Метою даного 
дослідження є визначення основних проблем професійної адаптації 
менеджерів. 
 Професійна адаптація – це процес, який відбувається на підприємстві 
незалежно від бажання керівництва. 
У його основі лежить природа людини. Визнання й управління професійною 
адаптацією, безперечно, є фактором впливу у менеджменті, якому слід 
приділити належну увагу, як чинникові, що сприяє 
зростанню конкурентоспроможності. 
 На жаль, на вітчизняних підприємствах ще спостерігаються 
пережитки радянської системи управління, яка повністю нехтувала такого 
роду процедурами. Персонал сприймається як “інструмент”, і не більше, який 
повинен працювати ефективно і безперебійно. Якщо цього не відбувається 
його замінюють. Оскільки професійна адаптація передбачає (у певних межах) 
розвиток персоналу, то такий чисто механічний процес унеможливлює або 
істотно перешкоджає формуванню кадрового потенціалу. 
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 Ті підприємства, які звертають належну увагу на професійну 
адаптацію, стикаються з проблемою системної невідпрацьованості самого 
процесу, тобто з відсутністю цільової програми її здійснення, яка включала б 
структурну, технологічну та інформаційну забезпеченість [1]. Зауважимо, що 
у вітчизняному менеджменті передусім бракує структурного забезпечення, 
зокрема відповідальних за цей процес відділів, підрозділів, осіб. 
 Адаптація як процес характеризується певною тривалістю, і отже, має 
свій початок і закінчення. Якщо відносно початку адаптації питань не 
виникає (це початок діяльності працівника в нових умовах), то визначити її 
закінчення вельми важко. Річ у тому, що адаптація – це процес, що протікає 
постійно в міру зміни чинників зовнішнього середовища трудової діяльності 
працівника, та й зміни самої людини. Тому адаптація має відношення й до 
людини, яка не міняла робочого місця. 
 Управління процесом адаптації являє собою активну дію на чинники, 
що зумовлюють її хід, терміни, зниження несприятливих наслідків та ін. 
Механізм управління процесом адаптації вимагає вирішення трьох 
найважливіших проблем: структурного закріплення функцій управління 
адаптацією в системі управління організацією; налагодження технології 
адаптації; організації інформаційного забезпечення адаптації. 
 Варто зазначити, що кожен роботодавець, який приймає на роботу 
менеджера, вимагає щоб молодий спеціаліст пройшов певну підготовку, 
адаптацію до умов роботи, здобув перші вміння та навички і лише через 2-3 
роки запропонує йому керівництво відділом чи підрозділом підприємства. За 
цей час можна побачити чи володіє такий працівник організаторськими 
здібностями, як він планує свою роботу, чи активно бере участь у різних 
заходах, засіданнях, вивчити його манеру спілкування з колегами, розкрити 
його таланти, особисті якості.  
 Основна проблеми в тому, що ВНЗ фактично дає лише знання і 
первинні навички роботи, але не наближує основний педагогічний процес до 
майбутньої трудової діяльності менеджера. Для удосконалення процесу 
професійного навчання менеджерів необхідно створити нову педагогічну 
модель, здатну забезпечити ефективне спрямування процесу здобуття вищої 
економічної освіти на майбутню професійну діяльність.  
 Особливу проблему представляє адаптація до праці в нових умовах 
господарювання. Це свого роду повторна адаптація: людина, залишаючись на 
своєму робочому місці, адаптована до нього, повинна пристосовуватися до 
нової економічної, соціальної й психологічної ситуації. Вимога більшої 
ув'язки оплати праці з її кінцевими результатами примушує активізувати 
використання своїх можливостей, що часто супроводжується підвищенням 
інтенсивності праці як за рахунок вищого темпу роботи, збільшення 
тривалості робочого часу, так і за рахунок ігнорування правил охорони праці 
й техніки безпеки. Дезадаптація працівника до таких умов праці виявляється 
в підвищенні травматизму й захворюваності, розвитку стомлення працівника, 
неможливість відновити працездатність до початку чергового робочого 
періоду, що не компенсується [1, с. 124].  
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 Процес адаптації, при переході менеджера з однієї організації до 
іншої, як правило, супроводжується певними змінами його психіки, цін-
нісних установок та поводження. Тривалість адаптації залежить від ступеню 
подібності чи розходження між людьми та їх психологічного складу, умов 
природною та соціального середовища,індивідуального досвіду перебування 
в організації, психологічної атмосфери в колективі, наявності дружніх чи 
недружніх зв'язків між співробітниками, входження особистості в різні 
служби та підрозділи організації, які позитивно впливають на формування 
ставлення працівника до організації в цілому. 
 Важливу роль в адаптації працівників грає психологічний клімат у 
колективі. Ділові взаємини розвивають відчуття товариства й 
взаємодопомоги, підвищують трудову активність працівників, задоволеність 
працею. З економічної точки зору психологічний клімат і моральна 
обстановка на підприємстві істотно впливають на продуктивність праці, 
діючи на психіку і настрій людей [2, с. 87]. 
 Необхідними психологічними умовами, що впливають на темп 
професійного становлення, є ситуації утруднення у професійній діяльносгі, в 
основі яких лежить невизначеність в операційній (некомпетентність, 
відсутність досвіду), мотиваційній (небажання діяти), смисловій (втрата чи 
відсутність перспективи) сферах, а також вибір способів зняття внутрішньої 
конфліктності в ситуаціях утруднень та готовність до самозміни, 
професійного самовдосконалення і саморозвитку. У період професійного 
становлення важливою є і оцінка менеджером своїх досягнень у професійній 
діяльності. 
 Таким чином, професійна адаптація - узгодження вимог професії, що 
змінюються, із сукупністю знань, умінь та навичок особистості, що 
формують у неї гнучку соціально-професійну позицію у системі формальних 
та неформальних відносин у трудовому колективі, оптимально-
функціонуючу систему соціальних, соціально-психологічних, 
психофізіологічних характеристик особистості, відповідність вимогам 
професії. Основними проблемою психологічної адаптації є те що 
узгодженність між особистістю і професійним середовищем, що досягасться 
в процесі професійної адаптації, не є постійною. Впровадження нових форм 
роботи в комерційній організації, призначення нового керівництва, перехід в 
інший підрозділ та багато інших чинників ведуть до необхідності активізації 
процесу адаптації. 
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ 

 
 В умовах активного розширення діяльності українських підприємств за 
межами вітчизняного ринку все більш вагомою в конкурентній боротьбі стає 
ефективність формування та здійснення кадрової політики. Досить високий 
рівень корпоративної культури робить підприємство привабливим для 
талановитих працівників, утримує їх в організації, а результати їх праці, в 
свою чергу, створюють відповідну репутацію фірми, привертають нових 
споживачів та висококваліфікованих співробітників. Головним завданням 
таких підприємств є сприяння зростанню професійної компетенції робітників 
та розвитку їх навичок і вмінь. 
 Дана тема широко досліджена українськими та зарубіжними 
науковцями, такими як: Л. В. Балабанова, О. В. Крушеницька, О. Є. Кузьмін, 
О. Г. Мельник Д. П. Мельничук, Г. В. Осовська, Ю. І. Палеха,  
Л. Б. Пошелюжна, О. І. Синицька, В. Ю. Самуляк, О. В. Сардак, Р. В. Фещур, 
А. Д. Чикуркова та ін. Ними було  сформовано підходи щодо трактування 
категорії «кадрова політика», а також охарактеризовано сутність системи 
кадрової роботи та шляхи її покращення. Проте динамічні перетворення в 
сучасній вітчизняній економіці викликають появу цілого ряду нових 
проблем, які потребують вивчення. 
 Кадрова політика підприємства – це cукупнicть принципiв, методiв, 
форм органiзацiйного механiзму з формування, вiдтворення, розвитку та 
викориcтання перcоналу, cтворення оптимальних умов працi, її мотивацiї та 
стимулювання. 
 Основна мета кадрової політики полягає у  своєчасному забезпеченні 
оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його 
розвитку відповідно до потреб підприємства, вимог діючого законодавства та 
стану ринку праці. 
 Базою формування кадрової політики підприємства виступає аналіз 
структури персоналу, ефективності використання робочого часу, прогнози 
розвитку підприємства і зайнятості персоналу [1]. 
 Проблеми кадрової політики торкаються безпосередньої організації 
управління людьми, їх підготовки, розподілу та використання, однак до 
названих проблем кадрова політика не зводиться. У широкому змісті вона 
охоплює ідеологію, економіку, культуру, соціальну сферу. Не менше 
значення для вирішення кадрових проблем має сильна соціальна політика, в 
центрі якої знаходиться людина з її потребами, інтересами і спрямуваннями 
[2]. 
До переліку найбільш гострих проблем кадрової політики можна віднести 
наступні:  
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- недосконалість системи розвитку персоналу (недостатність кваліфікації 
кадрів, навчання, суб’єктивне кар’єрне зростання тощо); 

- недосконалість системи матеріального і нематеріального стимулювання 
праці; 

- недосконалість системи підбору і наймання персоналу, відсутність певних 
критеріїв при відборі; 

- дефіцит кваліфікованих кадрів;  
- необізнаність персоналу щодо кадрової політики підприємства;  
- відсутність певних вимог до керівників, кандидатів на керівні посади; 
 Під час формування ефективної кадрової політики для свого 
підприємства, яка б виправила існуючі недоліки або удосконалила готові 
виробничі процеси, більшість керівників намагаються активізувати 
діяльність кадрових підрозділів у напрямках їх основної діяльності, як: 
формування кадрового потенціалу; навчання та розташування кадрів; 
принципи та методи добору персоналу; проведення атестації та оцінки рівня 
кваліфікації; профорієнтація та перепідготовка кадрів, підвищення 
кваліфікації персоналу; підвищення освітнього рівня персоналу; аналіз 
плинності кадрів, тощо [3]. 
 Проте за межами даної діяльності часто мало уваги приділяють якості 
самої кадрової служби та професіоналізму менеджерів з персоналу. Для 
ефективного здійснення вищеперерахованих завдань необхідно, передусім, 
відібрати спеціалістів, котрі виконують свої обов’язки не формально, 
слідуючи посадовим інструкціям, а проводять глибокий психологічний та 
логічний аналіз як окремих працівників, так і структури трудових відносин 
підприємства в цілому. Часто це стає справжньою проблемою для сучасних 
керівників підприємств, які утверджують чіткий та ефективний план 
формування кадрового потенціалу, проте отримують низькі непередбачувані 
результати з вини некваліфікованих виконавців.  
 На багатьох українських підприємствах намагаються втілювати 
інноваційні технології кадрової політики силами кадрових служб, що досі 
діють пострадянськими методами. Така невідповідність породжує низький 
рівень мотивації персоналу, продуктивності праці та інше. Вирішенням цієї 
проблеми може стати більш ефективний відбір спеціалістів кадрової служби 
шляхом формування переліку вимог до їх якостей, як: обов’язковість 
психологічної освіти; вміння аналітично мислити; вміння роботи з 
колективом та ініціативність. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ОСОБИСТОГО ТА 
ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ 

 
 У своїй повсякденній роботі менеджеру доводиться багато часу 
витрачати на виконання рутинних обов’язків: ведення звітів, розмови по 
телефону, перегляд електронної пошти, проведення нарад, контроль і 
перевірка виконаних завдань. Такі обов’язки, багато з яких були заплановані 
заздалегідь, поступово завантажують цілий день, не залишаючи часу на 
вирішення глобальних питань. За таких умов висока ймовірність зниження 
працездатності, так як всю увагу вже направлено на процес діяльності, а не 
на результат.  
 Отже, неможливо досягти успіху, не розпланувавши свого часу. Час – 
той же ресурс, що і персонал, сировина, фінансові засоби, який відрізняється 
своєю безповоротно – його не можна накопичити або взяти в кредит, саме 
тому дуже важливо навчитися використовувати час з максимальною вигодою 
[2, с. 78]. 
 Обмеження часу змушують нас шукати шляхи оптимізації його 
використання розставляти пріоритети, шукати потенціал для освоєння, 
розвитку новітніх технологій, особистісного і професійного зростання. 
Внаслідок цього на сьогоднішній день все більшого поширення набуває 
самоменеджмент, тобто така організація існування особистості, при якій 
досягається успіх в  запланованих напрямках діяльності, гармонія при 
стосунках з іншими. 
 Основна мета самоменеджменту максимально використовувати свої 
особисті можливості, свідомо керувати ходом свого життя і долати 
обставини ззовні в особистому житті і на роботі. Щоб щодня вирішувати 
різні завдання і проблеми, необхідно послідовно виконувати певні правила, 
що знаходяться у взаємозалежності між собою (Рис.1): 
 Варто зауважити, що лише той, хто чітко уявляє собі власний рівень 
розвитку, може визначити яким він повинен бути в майбутньому, і яким 
чином досягти цей рівень. Зарубіжні дослідники та науковці виділяють як 
шість правил самоменеджменту, так і шість чинників успіху: 
 Так основним фактором успіху виступає особиста стратегія. Людям, які 
мають особисті цілі і стратегії, найчастіше супроводжує успіх. Чітко 
поставлена мета є певним двигуном, який надає динаміку. Відсутність плану 
є головною причиною невдач. Люди намагаються досягати успіху не тільки 
на короткостроковий період часу, але і представляють весь свій шлях на 
більш тривалу перспективу.  

Для того, щоб успішно реалізувати обрану особисту стратегію 
необхідна ефективна самоорганізація. Як правило, люди, які досягли успіху, 
успішно керують і своїм робочим часом. Вони можуть так організувати свої 
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дії, що часу вистачить на всі поставлені цілі без будь-яких перенапруг. Час – 
це цінний ресурс, який є абсолютною кордоном людських можливостей, 
тому з таким благом слід обходитися особливо бережно. Тільки той, хто 
серйозно налаштований по-новому визначати власну поведінку, зможе 
домогтися ефективної самоорганізації. 

Рис.1. Основні правила самоменеджменту 

1.ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ 

визначення мети, формування чіткого уявлення про 
результат  

2. ПЛАНУВАННЯ  

компетентність в управлінні часом, складання плану 
саморозвитку у сфері раціонального використання робочого 
часу, визначення потенційних можливостей продуктивної 

поведінки

3. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

встановлення пріоритетів, визначення, які справ треба зробити 
в першу чергу, а яке можна відкласти 

4. РЕАЛІЗАЦІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ 

здатність управляти собою (повною мірою використовувати 
час, енергію, долати стреси, вирішувати проблеми, проявляти 

творчий підхід у вирішенні різних ситуацій 

5. КОНТРОЛЬ 

відповідність фактичних результатів запланованим , 
корегування завдань, цілей 

 

6. КОМУНІКАЦІЯ І ІНФОРМАЦІЯ 

узагальнення та поширення якісної достовірної, актуальної 
інформації  
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 Оптимальне використання інформації відіграє одну із головних ролей у 
сфері самоменеджменту. На сьогоднішній день інформація може бути 
отримана набагато швидше і простіше, ніж в минулі часи. Такий легкий 
доступ до даних, призводить до корінної зміни всього процесу навчання. При 
цьому важливе значення має здатність людини навчатися. Розвинуте 
мислення цінується сьогодні все вище. У діловому та професійному світі 
найважливішими якостями є розумові здібності і вміння вести діалог. 
 Для успішної реалізації обраної особистої стратегії важливим буде 
позитивна самомотивація і використання здібностей. Як правило, людина 
використовує лише малий відсоток своїх розумових можливостей. Знання 
будуть не затребувані, поки хто-небудь не створить передумови для їх 
використання. Багато людей мають солідними знаннями і навичками, однак 
через відсутність внутрішньої мотивації, готовності діяти, цінні ресурси не 
використовуються.  
 Як окремий фактор успіху виділяють – ефективну систему комунікації. 
Люди, які досягли успіху, безумовно, фахівці ефективної комунікації. Такі 
люди проявляють ініціативу, мотивують себе та інших. Позитивне ставлення 
до власної особистості є важливою основою для створення відносин. В ході 
переговорів і зустрічей особливо важливо звертати увагу на сигнали, що 
подаються нашим партнером на мові тіла, так як зовнішній образ його 
поведінки має вирішальне значення для нашого сприйняття. 
 Заключним, але при цьому не менш важливим елементом особистого 
успіху є орієнтація в зовнішньому оточенні. Для того, щоб запропонувати 
суспільству найкращі результати, необхідно самому бути в оптимальному 
стані готовності. Послідовно підвищуючи віддачу для оточуючих, ми 
автоматично підвищуємо також і власні особисті показники [4, с. 203]. 
 На основі численних концепцій, присвячених досягненню успіху, 
кожен може розробити свою, відповідну індивідуальних потреб стратегію. 
Зрозуміло, численні методи і принципи досягнення успіху можна механічно 
поширювати на всіх, але ясно, що є цілий ряд універсальних критеріїв, яким 
відповідають люди, які домагаються успіху. Можна багато чому навчитися за 
допомогою чужих ідей, моделей поведінки і знань, зробивши їх складовою 
частиною своєї істоти. Деякі людські аспекти можна удосконалити шляхом 
більш глибокого занурення в себе самого, при цьому НЕ маніпулюючи своєю 
особистістю. Потрібно завжди пам’ятати про власні якостях, гідних розвитку 
і вдосконалення. 
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ТАЙМ–МЕНЕДЖМЕНТ – МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ 

 
 Сьогодні  очевидним фактом є те, що часом необхідно раціонально 
управляти. З нестачею часу або його повною відсутністю стикаються всі - від 
менеджерів нижчої ланки до директорів і власників підприємств. До 
недавнього часу тайм-менеджмент в основному розглядався стосовно до 
окремо взятої людині. Тобто кожен фахівець за власним бажанням може 
застосовувати методи тайм-менеджменту щодо свого часу. Останньою 
тенденцією стало впровадження системи тайм-менеджменту на 
підприємствах (корпоративного тайм-менеджменту). 
 Наука управління часом полягає в тому, що людина визначається зі 
своїм потенціалом, ресурсами, мріями, а тоді вже приступає вимальовувати 
план досягнення цілей, паралельно формуючи самодисципліну. 
 Досить близький до сучасної інтерпретації функцій і цілей теорії 
організації часу був французький вчений Анрі Файоль, який в 1916 р. у своїй 
роботі «Загальне і промислове управління» відзначав значимість 
послідовності у виконанні функцій робочого процесу в будь-якому об'єкті, чи 
то національна економіка, галузь або підприємство.  Файоль одним з перших 
ввів такі поняття, як «стратегічне планування», «оперативне планування» та 
«ресурс часу» [2]. 
 Тайм-менеджмент (англ. Time management), управління часом  – це 
технологія організації часу і підвищення ефективності його використання. 
 Організація часу  - це облік і оперативне планування часу,  витраченого 
на конкретні види діяльності, при якому спеціально збільшуються 
ефективність і продуктивність. Управління часом може допомогти отримати 
ряд навичок, інструментів і методів, використовуваних при виконанні 
конкретних завдань, проектів і цілей. Цей набір включає в себе широкий 
спектр діяльності, а саме: планування, розподіл, постановку цілей, 
делегування, аналіз тимчасових витрат, моніторинг, організація, складання 
списків і розстановка пріоритетів. Спочатку управління приписувалося 
тільки бізнесу або трудовій діяльності, але з часом термін розширився, 
включивши особисту діяльність з таким же підставою. Система управління 
часом становить поєднання процесів, інструментів, технік і методів. Зазвичай 
управління часом є необхідністю в розвитку будь-якого проекту, оскільки 
визначає час завершення проекту і масштаб. 
 Проте, для того щоб будь-яка система управління часом ефективно 
працювала, та для того, щоб виробити власну систему, необхідно виконувати 
підготовку до реалізації цілей і упорядкування робочого часу. З практики 
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відомо, що при витраті 10 хвилин на планування робочого часу можна щодня 
заощадити до двох годин. 
 Для раціонального використання свого часу менеджеру необхідно, 
перш за все, чітко усвідомити свої основні функції, цілі, завдання та бюджет 
часу. При плануванні слід враховувати такі основні правила: 
1. При складанні плану на день залишити 40% часу вільним, тобто 60% 
часу відвести на планові роботи, 20 - на непередбачені, 20% - на спонтанно 
виникаючі (активний самоменеджмент); 

2. Необхідно постійно фіксувати витрачений час. При цьому слід 
вказувати, як і на які потреби воно було витрачено. У результаті менеджер, 
маючи повне уявлення про витрати свого часу, може складати план на 
майбутнє; 

3. Для складання гарного плану з чітким зазначенням використаного часу 
необхідно розподілити свої завдання на довго-, середньо-і 
короткострокові; 

4. Основні принципи складання плану: регулярність, системність, 
послідовність; 

5. Для забезпечення реальності планування слід планувати такий обсяг 
завдань, з яким менеджер може реально впоратися. 

 Однією з ключових ідей, яка сприятиме ефективній організації праці, за 
Архангельським є так звана «нечітка логіка». Менеджер має використовувати 
методи гнучкого планування без жорстких параметрів часу, орієнтуватися, 
реагувати на зміну ситуацій і не заганяти себе в жорсткі рамки плану [1]. 
Жорстке планування необов`язкове, головне – регулярність [3]. 
В управлінні часом можна виділити наступні процеси: 
- аналіз; 
- моделювання стратегій з урахуванням проведеного аналізу; 
- цілепокладання: постановка мети або визначення ключового напрямку 
розвитку. Визначення та формулювання мети (цілей); 

- планування і розстановка пріоритетів. Розробка плану досягнення 
поставлених цілей і виділення пріоритетних (першорядних) завдань для 
виконання; 

- реалізація - конкретні кроки і дії відповідно до наміченого плану і 
порядком досягнення мети; 

- контроль досягнення мети, виконання планів, підбиття підсумків за 
результатами. Також в разі, якщо особа або група осіб, які практикують 
управління часом, планують і далі здійснювати проекти, то доцільно вести 
хронометраж і фіксувати результати аналізу хронометражу у вигляді 
«карток проекту» (запис за параметрами різного характеру показників 
витрат часу на окремі завдання) для їх подальшого застосування в процесі 
будь-яких проектів або програм. 

 З практики відомо, що оперативне щоденне планування роботи 
виконавців дозволяє збільшити продуктивність їх праці на 25-30%, 
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заощадити час менеджера на регулювання процесів через непередбачені 
порушень, що виникають в процесі роботи: через збої поставок сировини, 
перебоїв в подачі електроенергії, транспортних проблем та інших 
непередбачених факторів [3]. 
Щоденне оперативне планування роботи виконавців менеджер здійснює 
шляхом видачі їм завдань на наступний день. Причому слід одночасно 
видавати основні і запасні завдання (можна видавати 2-3 запасних завдання). 
Видані менеджером виконавцю завдання записуються в його робочий зошит. 
Це дозволяє виконавцю в разі неможливості виконання основного завдання 
негайно без втрати часу перейти до виконання запасного. При цьому 
економиться його час на перехід до іншої роботи, а менеджер займається 
вирішенням своїх завдань, не втрачаючи час на підготовку і видачу нового 
завдання. У разі неможливості виконання основного завдання виконавець 
зобов'язаний негайно доповісти про це менеджеру. Якщо це зробити 
неможливо, виконавець повинен інформувати менеджера в кінці робочого 
дня про виконання ним запасного завдання. Цю інформацію він може 
передати особисто менеджеру, через секретаря-референта або зробити запис 
в журналі ведення робіт. 
 Отже, тайм-менеджмент - це актуальний напрямок в управлінні 
підприємством, що допомагає менеджеру  керувати не тільки процесами, але 
й часом. Це дозволить ефективно використовувати свої можливості та 
можливості команди, з якою ти працюєш, при цьому раціонально виділяти на 
все час. Ефективність в управлінні часу полягає  в грамотному розподілі 
своїх сил і можливостей, тобто спочатку потрібно все ретельно продумати і 
спланувати, а потім приступати до дій. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ТОВАРНИХ АУКЦІОНІВ 
 

 В умовах глобалізації світових економічних процесів відбувається 
розширення торговельних зв’язків між різними країнами з використанням 
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інструменту міжнародного аукціону, який дає можливість будь-якій країні 
отримати роль продавця або ж покупця певного товару. 
 Основною ідеєю проведення аукціонів є продаж товару без 
використання фіксованих цін. Тому аукціонна торгівля як різновид ринкової 
торгівлі є інструментом, що дає можливість продавцю товару, який прагне 
одержати максимальний прибуток, вдало для себе використати конкуренцію 
між декількома покупцями, що претендують на купівлю конкретного товару. 
Дослідженню природи аукціонів присвятили багато вчених, таких як  
Алябишев, В. А. Висоцький, А. В. Овчаренко, Н. Л. Полішко, Н. В. Притула, 
Н. В. Рожко, Л. В. Чирун та інші. 
 Міжнародний аукціон – це спеціально організовані, періодично діючі в 
певних місцях ринки, на яких шляхом публічних торгів у завчасно 
обумовлені терміни та в спеціально визначеному місці проводиться продаж 
раніше оглянутих товарів, які переходять у власність покупця, який 
запропонував найвищу (в окремих випадках достатню для продавця) ціну [1, 
c. 59]. 
 Саме аукціонна торгівля стала початком до поглиблення торговельних 
зв’язків та процесів не лише всередині країни, а й на міжнародній арені. 
Історично перші відомості про проведення аукціонів у сучасному розумінні 
датуються ще XVIII – XIX ст. у Великобританії, що безпосередньо пов’язано 
із географічними відкриттями американського континенту та «шляху» в 
Індію. Інші дослідники стверджують, що прототипом для проведення 
аукціонів стала так би мовити технологія работоргівлі на невільничих 
ринках, втім з часом об’єктом торгівлі замість людини-раба поступово ставав 
певний товар. Це пояснює і дотепер збережену практику обов’язкового 
представлення лоту – частини партії товару (якщо це масовий лот), або ж 
одиничного товару перед покупцем, що зацікавлений у його купівлі. 
 Існує три основних способи проведення аукціону: 
- «голландський» (Dutch auction),аукціонний торг, який починається зі 
штучно завищеної ціни та проводиться з її зниженням. У Голландії – це 
механізована система, яка використовується при проведенні 150 аукціонів. 
Крім того, вона широко використовується в Данії, ФРН, Бельгії та рідше у 
Франції, Італії, Канаді [1, с. 60]; 
- традиційний (English auction) – це аукціонний торг з підвищенням ціни, 
який може проводитися прилюдним або неприлюдним способом [1, с. 59]; 
- аукціон «натемно» (sealed-bid auction) – аукціон, на якому усі покупці 
представляють свої ставки одночасно, а товар продається тому покупцю, 
котрий виставив найбільшу ціну (або купується у того, хто запропонував 
найменшу ставку). [1, с. 60]. 
Порядок проведення аукціонів включає чотири стадії: підготовка аукціону, 
передаукціонна демонстрація товарів, аукціонний торг, оформлення й 
виконання аукціонної угоди (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Етапи проведення міжнародного аукціону [3] 

1 етап. Підготовка аукціону 
2 етап. 

Передаукціонна 
демонстрація 

3 етап. 
Аукціонний 

торг 

4 етап. 
Оформлення і 
виконання 
аукціонної 
угоди 

- Розсилання інформаційних 
матеріалів про аукціон (для 
продавців). 
- Проведення рекламної 
кампанії (для покупців і продавців). 
- Укладання аукціонної 
домовленості, складання 
інформаційної картки. 
- Формування аукціонної 
відомості 
- Сортування товару та 
виділення лотів і стрингів 
- Формування та друкування 
каталога аукціону. 
- Інформування через ЗМІ про 
проведення аукціону. 
- Реклама 

- Огляд 
зразків товарів з 
лота. 
- Огляд 
усього лота (у 
разі 
необхідності). 
- Дегустаці
я (за 
можливістю). 
- Вибір 
лотів (стрингів) 
для участі в 
аукціонному 
торзі 

- Провед
ення 
аукціонного 
торгу. 
- Визнач
ення покупця- 
переможця 

- Підпис
ання 
контракту 
покупцем. 
- Випису
вання рахунку 
адміністраціє
ю аукціону. 
- Оплата 
товару 
покупцем. 
- Оформ
лення 
транспортних 
документів. 
- Вивезе
ння 
товару 

 
Сама процедура проведення аукціонів дає певні переваги як для покупця, так 
і для продавця визначеного товару (табл. 2). 

Таблиця 2 
Переваги проведення міжнародних аукціонів для їх учасників [3] 

Переваги проведення міжнародних аукціонів 
Для продавця Для покупця 

- Забезпечення цільового попиту на 
товарний лот; 
- Можливість продати товари за 
найвищою із запропонованих цін; 
- Відсутність необхідності пошуку 
покупця; 
- Кваліфікований досвід аукціоністів та 
стабільна співпраця з аукціонним домом. 

- Гарантування заздалегідь 
обумовленої якості товарної 
пропозиції; 
- Можливість підбору 
потрібного асортименту товарів; 
- Полегшення орієнтації в 
кон’юктурі міжнародних аукціонівю 

 
 Географічні центри проведення міжнародних аукціонів тяжіють як до 
фінансово-розвинених центрів, так і до місць безпосереднього виробництва 
товарів. Міжнародні товарні аукціони організовуються 2-4 рази на рік у 
великих торговельних центрах (Нью-Йорк, Лондон, Ліверпуль, Токіо та ін.) 
спеціальними брокерськими фірмами та асоціаціями на комісійних засадах 
[3]. 
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 Зокрема найважливішими аукціонними центрами з продажу, 
наприклад, вовни є Лондон, Ліверпуль,Сідней, Антверпен; хутра - Санкт-
Петербург, Лондон, Нью-Йорк, Монреаль Монреаль, Стогкольм, Осло; чаю - 
Лондон, Амстердам, Калькутта, Коломбо; тютюну - Амстердам, Нью-Йорк; 
прянощів - Лондон, Амстердам; антикварних і художніх виробів - Крісті 
(Christie) і Сотбі (Sotheby) в Лондоні, Нью-Йорк, Амстердам, квітів - 
Амстердам, Копенгаген, овочів і фруктів - Антверпен, Амстердам, 
морепродуктів - США і порти західноєвропейських країн (крім Ісландії і 
Норвегії), кіньми - Довіль (Франція), Лондон, Москва [2, c. 208]. 
 Через міжнародні аукціони відбувається продаж близько 70 % чаю, що 
реалізується на світовому ринку, до 90 % немитої вовни, що експортується 
загалом Австралією і Новою Зеландією. Абсолютним рекордсменом з 
міжнародної аукціонної торгівлі квітами є Голландія: щорічно тут 
реалізуються до 900 млн. троянд, 250 млн. тюльпанів і 220 млн. квітів у 
горщиках, всього понад 3 млрд. штук. Частка Нідерландів у міжнародній 
торгівлі квітами становить понад 60% [2, c. 208]. 
 В Україні аукціонна торгівля в цілому є нерозвиненою. За роки 
незалежності не було визначено внутрішнього центру аукціонної торгівлі, 
проте варто зазначити, що потенційними для становлення вітчизняного 
центру міжнародної торгівлі із використанням аукціонів є галузі сільського 
господарства (особливо зернових культур), а також продуктів первинної 
обробки чорної та кольорової металургії. Предметним сучасним вітчизняним 
аукціоном є земельний аукціон, який характеризуються невпорядкованістю 
та складністю юридичної складової їх здійснення з огляду на мораторії щодо 
продажу землі [3]. 
 Таким чином, міжнародні аукціони належать до регулярних форм 
організації торгівлі на зовнішньому ринку, що мають публічний характер. 
Перевагами міжнародних аукціонів є те, що вони дозволяють створювати 
відкриту конкуренцію, виявляти ціну товару та швидко його реалізовувати у 
великих обсягах. З урахуванням цього на міжнародних товарних аукціонах 
частіше за все превалює пропозиція товарів з боку потужних представників 
індустріально розвинутих держав. Покупцями ж є обмежена кількість 
компаній, що використовують надмірну пропозицію в своїх інтересах і 
зацікавлені в заниженні цін.  
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В умовах сьогодення розвиток світової економіки та функціонування 
українських підприємств тісно пов’язане з інноваціями, як рушійною силою 
економічного зростання. Використання інноваційного процесу у всіх сферах 
діяльності підприємства зумовило формування стратегії інноваційного 
розвитку. Використання цієї стратегії дозволить збільшити ефект 
інноваційної діяльності, а також надасть великі можливості для підвищення 
результативності функціонування підприємства в умовах нестабільної 
економіки. 
В Україні сформовані умови для успішного розвитку інноваційної діяльності, 
а також створена нормативно-правова база та механізми виконання 
інноваційної політики. Однак, без огляду на надзвичайний інноваційний 
потенціал, інноваційна складова забезпечення розвитку економіки 
застосовується не надто ефективно. Стан інноваційної діяльності в Україні за 
останні роки дослідниками визначається, як кризовий. Такі обставини 
негативно відображаються на загальній ефективності функціонування сфери 
послуг тому, що вони уповільнюють розвиток сфери послуг в цілому. 
В статті 1 Закону України «Про інноваційну діяльність»: інновації – це 
новостворені і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або 
послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. В 
свою чергу, інноваційна діяльність - це діяльність, що спрямована на 
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок 
і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [1]. 
Існує багато різних стратегій інноваційного розвитку, проте всі вони 
базуються на таких стратегічних альтернативах, як [3]: 
- обмежене зростання виробництва; 
- зростання; 
- скорочення. 
Стратегія інноваційного розвитку передбачає збільшення конкретних переваг 
за допомогою створення нової послуги або задоволення споживачів 
існуючими послугами. Для кращої ефективності стратегії інноваційного 
розвитку підприємства потрібно зважати на сукупність факторів, які 
впливають на підприємство. 
До найважливіших факторів, які формують інноваційну стратегію відносять: 
особливість інноваційного процесу на підприємстві, способи задоволення 
потреб споживачів, спрямованість здійснення інновацій, бажана ринкова 
позиція підприємства, мета здійснення інновацій, співвідношення 
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конкурентоспроможності продукції і стадії життєвого циклу, на якій вона 
знаходиться, спосіб використання певних новацій підприємством[2]. 
Найбільшого вiдoбpaжeння в кoмплeкснiй пpoгpaмi тexнiчнoгo poзвиткy 
знaxoдять ocнoвнi цiлi стpaтeгiї iнновaцiйнoгo poзвиткy пiдпpиємствa. Вoни 
пepeдбaчaють: oнoвлeння тa випyск кoнкypeнтoспpoмoжнoї нoвoї пpoдyкцiї; 
пiдвищeння її тexнiчнoгo рiвня i якoстi; рiшeння вaжливиx coцiaльнo-
eкoнoмiчниx пpoблeм poзвиткy пiдпpиємствa тoщo.  
Отже, обравши правильну стратегію інноваційного розвитку підприємство  
отримує бажаний результат та  ефективний механізм управління. Оскільки 
вона мобілізує використання науково-технічного, виробничого, фінансово-
економічного і організаційного потенціалу у визначених напрямках, що є 
основою його конкурентоспроможності на зовнішньому ринку. 
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УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 Якщо організація розраховує вижити під час кардинальних змін і 
бурхливих подій, то їй необхідно пристосувати свою діяльність до змін і 
конфліктів у навколишнім середовищі. А для цього необхідно прогнозувати 
конфлікти, формуючи корпоративну культуру в організації. Багато вчених 
розглядали проблеми виникнення конфліктів. Так, Т.Парсонс, Е. Дюркгейм, 
Е. Мейо наголошують на стійкості й стабільності суспільства, вважаючи 
конфлікт тільки певним відхиленням, «хворобою» людських стосунків. 
Натомість К. Маркс, М. Вебер, В. Парето, Р. Дарендорф розглядають 
конфлікт як необхідний чинник у поясненні соціальних процесів і змін. 
Проте й досі це питання залишається відкритим.  
 Конфлікти повинні бути в полі зору будь-якого керівника, тому що 
50% конфліктів мають мало відношення до проблем і протиріч, але саме вони 
збільшують, «навантажують» і протидіють позитивному вирішенню протиріч 
і вирішенню проблем [1, с. 154]. 
 Саме конфлікти дозволяють перевірити на міцність управлінську 
команду і принципи корпоративної культури в організації, цінності 
колективу і керівника, показують «щире обличчя» кожної людини чи 
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соціальної групи. Стратегічно виграє та організація, де до конфліктів 
відносяться спокійно і професійно. Більш того, якщо організація, реалізує 
інноваційні програми, то управлінський персонал, у першу чергу, повинний 
бути навчений технологіям управління і вирішення конфліктів.  
 Загальною формою прояву конфліктів можна вважати дезорганізацію 
даної цільової групи. При дезорганізація групові норми, шаблони 
колективних дій тією чи іншою мірою приходять у невідповідність з новими 
потребами. 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 [2, c. 103-105]. 
 Способи управління конфліктною ситуацією можна розділити на дві 
категорій: структурні і міжособистісні. Керівникам не слід вважати 
причиною конфліктних ситуацій просте розходження в характерах.   
 Конфлікт означає незгоду сторін, при якому одна сторона намагається 
домогтися прийняття своїх поглядів і перешкодити іншій стороні зробити те 
ж саме. Потрібно управляти розвитком і розв’язанням конфліктів, належним 
чином діагностуючи динаміку розвитку конфлікту і виробляючи стратегію 
дій у конфліктній взаємодії [3, c. 160]. 
 Потенційні причини конфлікту - спільно використовувані ресурси, 
взаємозалежність завдань, розходження з метою, розходження в сприйняттях 
і цінностях, розходження в стилі поводження і біографіях людей, а також 
погана комунікація. Дотримання певних рекомендацій допоможе 
конфліктуючим сторонам запобігти конфліктні ситуації, а якщо вони 
відбулися, то знайти оптимальний вихід з конфлікту. При цьому існує, тобто 
може бути використано в діяльності з управління персоналом п'ять стилів 
вирішення конфліктів. Відхилення представляє відхід від конфлікту. 
Згладжування - таке поводження, при якому начебто немає необхідності 
дратуватися. Примус - застосування законної влади чи тиск із метою 
нав'язати свою точку зору. Компроміс - поступка до деякої міри іншій точці 
зору, є ефективним заходом, але може не привести до оптимального рішення. 
В управлінні конфліктною ситуацією дуже корисні засоби інтеграції, такі як 
управлінська ієрархія, використання служб, що здійснюють зв'язок між 
функціями, міжфункціональні групи, цільові групи і наради між відділами. 
Дослідження показали, що організації, що підтримували потрібний для них 
рівень інтеграції, домоглися більшої ефективності, чим ті, які не зробили 
цього. Наприклад, компанія, де назрів конфлікт між взаємозалежними 
підрозділами - відділом збуту і виробничим відділом - зуміли розв'язати 
проблему, створивши проміжну службу, що координує обсяг замовлень і 
продажів. 
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ЗНАЧЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

 Організація управління персоналом виробляється на основі концепції 
розвитку підприємства, що містить в собі виробничу, фінансово-економічну 
та кадрову політика підприємства. 
 Кадрова політика є важливою складовою діяльності підприємства, 
основним резервом підвищення його прибутковості та 
конкурентоспроможності. Це пов’язано з тим, що ефективна діяльність 
підприємства в умовах ринкової конкуренції залежить не тільки від якісних і 
кількісних характеристик працівників, а й від результативності методів і 
механізмів управління ними [2, с.287]. 
 Проблеми формування ефективної кадрової політики та способи її 
удосконалення на підприємствах розглядали такі українські вчені, як Д. П. 
Богиня, В. В. Близнюк, І. Л. Петрова, П. С. Коровій, М. Ф. Кропивко та 
багато інших. 
 Кадрова політика – це сукупності правил і принципів, що визначають 
основні напрями роботи з персоналом у процесі управління ним відповідно 
до загальної стратегії підприємства [1, с.52]. Її мета полягає в забезпеченні 
оптимального балансу між потребами підприємства, вимогами чинного 
законодавства, станом ринку праці та процесів комплектування, збереження і 
розвитку персоналу. До завдань кадрової стратегії входить: підвищення 
престижу підприємства, дослідження морального клімату всередині 
підприємства, аналіз перспектив розвитку потенціалу робочої сили в певному 
регіоні, вдосконалення та попередження причин звільнення з роботи та ін. 
Ефективність використання персоналу забезпечується шляхом розробки та 
реалізації доцільної кадрової політики, призначеної для вирішення усіх 
кадрових питань: набору і відбору персоналу, переміщення й управління 
службовим зростанням працівників, стимулювання та мотивації їх праці 
тощо [1, с.52]. Кадрова політика є основою ефективної діяльності 
підприємства, основним резервом підвищення його прибутковості та 
конкурентоспроможності. Лозунг «кадри вирішують усе» в сучасних умовах 
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є не тільки актуальним, але й необхідним для конкурентоспроможного стану 
та розвитку підприємств [3, с.218]. 
 На підприємстві кадрова політика формується керівництвом, а 
реалізується працівниками кадрової служби в процесі реалізацій їх 
професійних функцій. На великих підприємствах вона, як правило, офіційно 
декларується і докладно фіксується у загальних корпоративних документах. 
На невеликих підприємствах кадрова політика спеціально не розробляється, а 
існує як система неофіційних установок власників.  
 Кадрова політика є складовою стратегічно орієнтованої політики 
підприємства. Вона визначає характер взаємовідносин керівництва з його 
персоналом, основні напрями, форми й методи роботи з ним. Отже, кадрова 
політика сьогодні – має бути спрямована на створення відповідального, 
згуртованого колективу, здатного своєчасно реагувати на постійно змінювані 
вимоги ринку з урахуванням стратегії розвитку організації [4, с.79]. 
Питання кадрової політики потребує подальшої поглибленої теоретичної і 
практичної розробки, оскільки без ефективного управління персоналом 
неможливо отримати позитивних результатів у виробництві 
конкурентоспроможної продукції, зростанні продуктивності праці, тощо. 
Вдосконалення кадрової політики на підприємстві може здійснюватися за 
такими напрямками: професійне навчання працівників у навчальних закладах 
та безпосередньо на виробництві; удосконалення діяльності кадрових служб; 
формування ефективного мотиваційного механізму тощо. 
 Отже, основним завданням кадрової політики в сучасних умовах 
соціально-економічного розвитку України є своєчасне забезпечення 
оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його 
розвитку відповідно до потреб організації, вимог діючого законодавства та 
стану ринку праці. Тільки завдяки грамотній кадровій політиці можливо 
створити сприятливі умови для ефективної діяльності підприємства. 
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ЧИННИКИ ТА ЯКІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 

 Визначення «рішення» в сучасному світі є дуже багатогранне. Це 
поняття розуміється як процес, дія і результат вибору. Головною причиною 
такого трактування є те, що кожного разу в це визначення, вкладається зміст, 
який відповідає конкретному напрямку дослідження. 
 Управлінські рішення – це вибір, який здійснює керівник в процесі 
реалізації основних функцій менеджменту. Управлінське рішення 
представляє собою результат аналізу суб'єктом управління інформації про 
стан системи та певної сукупності дій, які потрібні для того, щоб вирішити 
або уникнути певну проблему.  
 Ціль управлінського рішення представляє собою рух до втілення 
поставлених перед керівництвом завдань. Найбільш успішним та ефективним 
рішенням буде той вибір, який буде втілений і який буде нести найбільший 
внесок у досягненні кінцевої мети [2]. 
 Вибір управлінського рішення є дуже складним і неоднозначним, тому 
він напряму залежить від різних чинників. Обсяг дії чинників є досить 
великий. На ефективність дії та процес ухвалення управлінських рішень 
впливають такі основні чинники: 

−  особисті оцінки керівника; 
−  ризики; 
−  невизначеність; 
−  культурні відмінності; 
−  інформаційні обмеження; 
−  тимчасові обмеження; 
−  поведінкові обмеження; 
−  взаємозв'язок рішення; 
−  перспективність дії рішення; 
−  економічна доцільність ухвалення рішення. 

Особисті оцінки керівника – це система цінностей особи, яка приймає 
управлінські рішення. Кожна людина має свої цінності, які визначають її дії і 
прямолінійно впливають на рішення, що приймаються. 
 Ризики. Рішення, які приймаються в умовах ризику є не визначені, але 
ймовірність результату може бути врахована. Тобто, мається на увазі, що 
рішення яке було прийняте з ризиком може мати як позитивний, так і 
негативний результат. 
 Невизначеність – це невпевненість у прийнятому рішенні. Управлінські 
рішення, що приймаються в умовах невизначеності, характеризуються тим, 
що не можливо точно оцінити ймовірність результатів. В таких умовах 
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невпевненості керівник, використовує, як правило, один з двох підходів. Він 
може скористатися досвідом, який набув протягом років і додатковою 
інформацією для аналізу. Якщо ж не вистачає часу на пошук нової 
інформації або недостатньо коштів на її придбання, можна використати 
інший підхід. Цей підхід полягає в передбаченні подій, заснованих на 
минулому досвіді, логіці та інтуїції. При припущені інтуїтивного рішення, 
керівник опирається на власні відчуття правильності вибору. Це, так зване 
«шосте відчуття», присутнє як правило, керівникам  вищої ланки (топ-
менеджерам). Менеджери середньої ланки опираються більше на отриману 
інформацію і допомогу. Інтуїція розвивається разом з придбанням досвіду, 
проте незважаючи на це, керівник, що опирається тільки на неї, стає 
заручником випадковості, і з погляду статистики, шанси на те що він зробить 
правильний вибір дуже незначні. 
 Як чинник ухвалення рішень культурні відмінності відображають 
національні особливості системи управління. Наприклад,  в країні є два 
підходи до розробки і реалізації управлінських рішень: м’який та жорсткий, 
що схиляються у бік індивідуалізму (США) або, навпаки, у бік національного 
колективізму (Японія) [3]. 
 Інформаційне обмеження. Для того, щоб обрати правильне рішення, 
необхідно мати достатній, оптимальний або повний обсяг інформації. 
Незалежно від того, як і де ця інформація збирається, збір і обробка 
інформації безпосередньо пов’язані з витратами часу, праці і грошових 
коштів. Тому потрібно спочатку об’єктивно оцінити витрати на здобуття 
потрібної інформації і користь від прийнятого рішення. 
 Тимчасові обмеження. Ухвалені рішення стають неактуальними тоді, 
коли з часом ситуація може змінитись, інколи навіть кардинально. В такому 
випадку, управлінські рішення слід приймати і виконувати вчасно, поки 
інформація і припущення, на яких засновані рішення, не застаріли і 
відображають дійсність, оскільки час між прийнятим рішенням і початком дії 
великий.  
 Якщо ж враховувати чинник часу, менеджери інколи змушені виходити 
з логічних міркувань та інтуїції, тоді як в нормальних обставинах вони 
наддали б перевагу раціональному аналізу [1]. 
 Поведінкові обмеження. Керівники можуть по-різному оцінювати 
значення проблеми, обмеження та альтернативні варіанти через особливості 
психології та характеру особи. Така відмінність в оцінках часто породжує 
конфлікти і непорозуміння в процесі розробки і ухвалення управлінських 
рішень, а також може мати кардинальний вплив на вибір варіанту рішення. 
Почуття симпатії, або ж антипатії менеджера до працівника може значно 
вплинути на ухвалення управлінського рішення, наприклад про видачу премії 
співробітнику. 
 Взаємозв'язок рішень. Позитивний результат від ухвалення 
управлінського рішення в одній сфері, може спричинити негативний вплив 
на іншу сферу. В такому випадку керівник обрати те рішення, яке дає 
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найбільш виграшний результат. Можливість бачити, як взаємодіє одне 
рішення з іншим, в системі управління стає важливою при просуванні на 
вищий рівень влади. 
 Перспективність дії рішення. Оскільки будь-який варіант рішення 
поряд з позитивними результатами не виключає і негативних наслідків, тому 
необхідно, щоб позитивні переважали і сприяли розвитку підприємства і 
виходу її на вищий рівень. 
 Економічна доцільність ухвалення рішень. Даний чинник напряму 
пов'язаний з оцінкою витрат і економічного ефекту, економічної вигоди і 
передбачає аналіз співвідношення користі і витрат. 
Якість управлінського рішення визначає кінцевий результат і залежить від 
ряду чинників: 

− якості вихідної інформації, визначення її достовірності, 
достатності, захищеності від перешкод і помилок, форми подання; 

− оптимального або раціонального характеру рішення, що 
приймається; 

− своєчасності рішень, що приймаються, швидкістю їх розробки, 
прийняття, передачі і організації виконання; 

− відповідності рішень, що приймаються,  механізму управління і 
методів управління; 

− кваліфікації кадрів, що здійснюють розробку, ухвалення рішень і 
організацію їх виконання; 

− готовності керованої системи до виконання прийнятих рішень 
[4]. 
Отже, процес прийняття рішення – це складова частина будь-якої 
управлінської функції. Потреба прийняття рішення стосується всього, що 
робить менеджер, формулюючи цілі і домагаючись їх досягнення. 
Управлінські рішення повинні опиратись на існуючі закони та 
закономірності суспільного розвитку. Тому розуміння прийняття рішень є 
надзвичайно важливим для будь-кого, хто хоче досягти успіху в  процесі 
управління. 
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CRM-СИСТЕМИ ВЕДЕННЯ КЛІЄНТ-ОРІЄНТОВАНОГО БІЗНЕСУ 

 
 На сьогоднійшній час єдиного наукового визначення інформаційних 
технологій не існує. Згідно з визначенням ЮНЕСКО, інформаційна 
технологія (ІТ) – це комплекс пов'язаних між собою наукових, технологічних 
та інженерних дисциплін, які досліджують методи ефективної організації 
праці людей, зайнятих обробкою і зберіганням інформації; обчислювальна 
техніка і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим 
устаткуванням, практичні додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, 
економічні і культурні проблеми. У більш вужчому розумінні під ІТ 
розуміють систему збору, обробки, передачі, зберігання та виведення 
інформації.  
 Інформаційні технології супроводжують будь-яку людську діяльність і 
притаманні трудовому процесу, як в області виробництва, так і в 
менеджменті. Особливо, це помітно на практиці в середніх і великих 
компаній.  
 Основними інформаційними технологіями, які використовуються в 
менеджменті, є офісні та комунікативні технології, які сьогодні служать вже 
не допоміжними процесами, а є невід'ємною частиною самого процесу 
управління, як такого.  
 Сучасні інформаційні технології дозволяють створити єдине 
інформаційне середовище, фізичною основою якого є інтегровані 
комп’ютерні мережі та системи зв’язку, яке дозволяє супроводжувати та 
координувати як технологічні процеси, так і ділову діяльність будь-якої 
організації. Зокрема, такий підхід передбачає технічну, організаційну та 
методологічну інтеграцію таких базових напрямків управлінської діяльності, 
як виробничий, організаційний, маркетинговий, фінансовий, бухгалтерський, 
кадровий та проектно-конструкторський.  
 Для кожної організації, підприємства чи компанії важливі їх клієнти, 
ресурси, продукти та повна інформація про них, всі ці критерії може 
забезпечити система CRM-класу. Передумовою виникнення маркетингу 
відносин, став занепад класичної маркетингової стратегії [1]. 
 Управління відносинами з клієнтами (Customer relationship management 
(CRM) — поняття, що охоплює принципи, які компанії використовують для 
управління їхніми взаємовідносинами зі споживачами, включаючи збір, 
зберігання й аналіз інформації про безпосередніх покупців, постачальників, 
партнерів та інформації про взаємовідносини з ними [3]. 
 Сучасна CRM направлена на вивчення ринку і конкретних потреб 
клієнтів. На основі цих знань розробляються нові товари або послуги, і таким 
чином компанія досягає поставлених цілей і покращує свій фінансовий 
показник. 
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Існує три CRM-підходи, кожен з яких може бути реалізованим окремо від 
інших (Табл. 1) [3]. 

Таблиця 1 
Класифікація CRM-систем щодо цільового використання 

Цільове 
використання 

Призначення Приклади реалізації 

Оперативне 

Забезпечення оперативного доступу до 
інформації у ході контакту з клієнтом в 
процесі продажу та обслуговування. 
Охоплює маркетинг, продажі і сервіс. 

Для малих підприємств: 
ACT, GoldMine, 

Maximaizer, Sales Expert, 
Конс-Маркетинг. 

Для середніх: Clientele. 
Onyx. Sales Logix. 
Для великих: Oracle, SAP, 

Siebel, BAAN, «Управління 
діловими процесами. 

Парус-Клієнт». 
Аналітичне Спільний аналіз даних, що 

характеризують діяльність клієнта і 
фірми. Отримання нових знань, 

висновків, рекомендацій.  

Brio, Business Objects, 
Broadbasc, E.Piphany, 

Hyperion, MicroStrategy, 
SAS. Marketing analytic. 

Співробітниць-
кий 

Забезпечує безпосередню участь 
клієнта в діяльності фірми і 

можливість впливати на процеси 
розробки продукту, його виробництво, 

сервісне обслуговування. 

IntraNet Solutions, Plumtree, 
Symon, Vignette, Aspect, 

Broadvision, Cisco. 

 
Практично усі сучасні CRM-системи — це обробка і зберігання даних в 
колективних сховищах, розробка баз знань, інтерактивна взаємодія з 
клієнтом інтернет-засобами корпоративних порталів. 
 Принципи CRM — систем: 
1. Наявність єдиного сховища інформації, де знаходиться вся історія 
співпраці з клієнтом; 
2. Синхронізація управління множинними каналами взаємодії; 
3. Постійний аналіз отриманої інформації про клієнтів та прийняття 
відповідних організаційних рішень — наприклад, «сортування» клієнтів на 
основі їхньої значимості для компанії [2]. 
Джилл Діше дослідник проблем управління взаємовідносин з клієнтами 
виділяє декілька категорій впровадження CRM-системи у діяльність 
підприємств: 

• CRM-проект розрахований на один підрозділ підприємства, який 
реалізується за допомогою внутрішніх ресурсів підприємства; 

• Багатофункціональний CRM для одного підрозділу — складний 
проект, що включає побудову і документування бізнес-процесів, включаючи 
оцінку складності CRM-системи та визначаючи ресурси для її реалізації; 

• CRM-система як єдина функція підприємства для виконання 
бізнес-завдання, з використанням додаткових ресурсів; 
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• Багатофункціональна CRM-система розрахована на підприємство 
в цілому, для вирішення завдань та бізнес-функцій, з використання великої 
кількості ресурсів, співробітників та технологій. 
 Завдяки CRM можливо: отримати швидкий доступ до актуальної 
інформації про клієнтів та всіх необхідних звітних даних та аналітичної 
інформації; менеджери завжди можуть бачити наявність і кількість товарів на 
складі; знизити операційні витрати менеджерів та контролювати їх роботу; 
узгоджено взаємодіяти між співробітниками і підрозділами; управляти 
бізнес-процесами та контактами; планувати та управляти продажами, 
маркетингом; в систему можна ввести шаблони будь-яких документів, які 
використовуються в організації [3]. 
 CRM концепція не є відносно новою, багато компаній користувались 
нею ще з початку свого створення, встановлюючи тісні та дружні стосунки зі 
своїми клієнтами – безпосередніми покупцями. Головне для компанії, яка 
використовує CRM-систему – задовольнити потреби споживача, приділяючи 
клієнту максимальну кількість уваги, та акцент робиться на тому, щоб 
утримати вже існуючих клієнтів, ніж привернути нових [2]. 
 Отже, система ведення бізнесу CRM є максимально зручною, 
приємною та не нав’язливою для клієнта. Такі системи надають менеджеру 
достатню кількість інформації про історію замовлень клієнта та його 
майбутні побажання, що дуже важливе для ефективного ведення бізнесу. 
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БЕНЧМАРКІНГ В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ 
 
 Сучасні проблеми інтеграції української економіки у світове 
господарство вимагають узагальнення зарубіжних теоретичних і практичних 
досягнень у різних сферах стратегічної діяльності компаній, що займаються 
зовнішньоекономічною діяльністю. В умовах глобалізації підприємництва 
стратегічна діяльність кожної компанії спрямована на пошук конкурентних 
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переваг, виграш в конкурентній боротьбі за світові ринки. Особливо 
актуальним сьогодні стало використання системи бенчмаркінгу в управлінні 
підприємством.  
 Бенчмаркінг як напрямок сучасної економіки являє собою сукупність 
методів і технологій менеджменту і маркетингу, є одним з фундаментальних 
бізнес-процесів сучасної компанії, що дозволяють системно підходити до 
виявлення ключових орієнтирів її розвитку і сприяють підвищенню 
ефективності корпоративного менеджменту. Виступаючи найважливішою 
структурною «технологічною ланкою» в системі менеджменту, бенчмаркінг 
дозволяє ефективно виявляти ризики та можливості бізнесу і враховувати їх 
при побудові бізнес-стратегії фірми в умовах турбулентного середовища. 
Вперше поняття бенчмаркінгу сформулював на початку 1980-х рр. Р. Кемп, і 
воно не втратило актуальності для корпоративного менеджменту і в наш час. 
За його словами: «Бенчмаркінг – це пошук кращих в галузі методів, які 
ведуть до найвищих досягнень» [4]. Сьогодні бенчмаркінг трактують як 
спосіб оцінки стратегій і цілей роботи організації в порівнянні з 
першокласними підприємницькими організаціями для визначення свого 
місця на конкурентному ринку. Іноді (наприклад, у Франції) термін 
«бенчмаркінг» замінюють поняттям «бенчмаркетинг», яке покликане 
підкреслити значення бенчмаркінгу в якості інформаційного 
(маркетингового) інструменту завоювання ринку. 
Б енчмаркінг сприяє розвитку критичного ставлення організації і створює 
мотивацію для змін на краще, дозволяє відшукати інноваційні джерела 
вдосконалення і прийоми праці,  виявляє нові зразки для вимірювання 
показників бізнес-процесів. Іншими словами, він є свого роду технологією 
вивчення і застосування успішних комплексних бізнес-рішень з метою їх 
використання в будь-якому підрозділі компанії. 
 Сьогодні не існує єдиної методики реалізації бенчмаркінгу, але його 
базові принципи всюди однакові. Бенчмаркінг проводять як для певного 
бізнес-процесу, так і для виробничого процесу у вигляді самостійного 
проекту [3, c. 24]. При цьому кількість етапів може бути різними. Виділимо 
чотири основні кроки, які на нашу думку є найбільш універсальними, адже 
можуть бути використані на будь якому підприємстві чи організації: 
визначення проблеми і вибір показників для порівняння; вибір об’єкта для 
порівняння і збір інформації; аналіз інформації; прийняття рішення. 
 Головне завдання першого етапу полягає в формулюванні проблеми, 
для вирішення якої організація звернулася до досвіду інших компаній. 
Потрібно осмислення виникнення періодів розривів і відставання від лідерів 
ринку,вивчення та аналізу переважних позицій цих організацій, а також 
можливості їх адаптації при впровадженні ефективних бізнес-рішень в своїй 
компанії. 
 Проводячи бенчмаркінг, спочатку необхідно дослідити галузь в цілому. 
Ринок сегментується за найбільш прибутковим сектором, потім виділяються 
фактори успіху. Далі визначається, яким чином ключові з них відрізняються 
один від одного за впливом на прибутковість. Наступний етап – це аналіз 
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конкуренції. У першу чергу, має бути проаналізовано, яку увагу конкурент 
приділяє певним напрямками бізнесу, тобто який обсяг ресурсів він 
витратить на розвиток даних напрямів [5].  
 Українським компаніям, застосовуючи бенчмаркінг, важливо 
зрозуміти, як конкурент розподіляє свої ресурси, також звернути увагу на 
зусилля конкурента у сфері досліджень і розробок, які здатні змінити 
собівартість його продукції і витрати на маркетинг через певний проміжок 
часу. Зазвичай, бенчмаркінгове дослідження займає біля шести місяців. Під 
час проведення бенчмаркінгу виробничої діяльності слід спиратися на його 
загальноприйняті принципи:  
 1. Концентрація на якості – безперервна робота з усіх аспектів і 
функцій діяльності компанії.  
 2. Важливість бізнес-процесів – для бенчмаркінгу бізнес-процеси, що 
протікають в організації, набагато важливіші, ніж робота таких 
функціональних підрозділів, як фінансовий відділ, плановий відділ та ін. 
Концентрація уваги на бізнес-процесах дозволяє виявити системні недоліки 
[4].  
 3. Необхідність врахування в процесі планування бенчмаркінгової 
діяльності недосконалості класичної моделі TQM (Total Quality Management).  
 4. Потреба у систематичному проведенні зовнішнього бенчмаркінгу [3, 
c. 10-11].  
В основу бенчмаркінгу покладена ідея порівняння діяльності не лише 
підприємств-конкурентів, а й передових фірм інших галузей. Порівняння з 
конкурентами можна проводити за різними показниками, на різних рівнях.  
 На другому етапі, визначивши безпосередньо проблему, необхідно 
підібрати правильний об’єкт для порівняння. Причому відповідь на 
поставлене запитання залежить від безлічі чинників. Вітчизняні підприємства 
не спішать ділитися технологіями свого успіху. Однак керівництво 
зарубіжних фірм вважає, що навчаючи кого-небудь – зростаєш і навчаєшся 
сам. Можна також вивчати та порівнювати свою діяльність не тільки з 
фірмами конкурентами, але й зі своїми дочірніми підприємствами. 
 Не можна нехтувати також нагодами отримати інформації через 
особисті зв’язки, знайомства на показах, семінарах, конференціях. В пригоді 
стане й більш тісне спілкування з партнерами, дистриб’юторами та 
постачальниками, оскільки вони реально зацікавлені в успіху всього бізнесу. 
 Бенчмаркінг результатів діяльності підприємства використовується для 
порівняння фінансових та нефінансових показників. До фінансових відносять 
витрати, вартість робочої сили, вартість будівель та обладнання, витрати на 
використання енергії, дотримання відрахувань до бюджету, отримані доходи. 
 До нефінансових показників, що порівнюються, належать: прогули, 
плинність кадрів, співвідношення управлінських співробітників та 
робітників, скарги, вплив на навколишнє середовище, ефективність роботи 
колл-центрів [2]. 
 Отже, основними джерелами інформації для бенчмаркінгу можуть 
бути: галузеві виставки, конгреси, семінари, ярмарки, консультанти з 
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галузевих НДІ; професійні асоціації, конференції, бесіди з колегами в 
неформальній обстановці; дослідження галузі та конкурентів, опитування 
клієнтів, сайти західних публічних компаній, де розміщені річні звіти та інша 
інформація для інвесторів. 
 На третьому етапі бенчмаркінгу здійснюється аналіз отриманої 
інформації. Далі топ-менеджер, відповідальний за проведення порівняльних 
досліджень, виявляє причини відставання (розриву) його компанії від 
компанії-еталона. 
 На останньому, четвертому етапі бенчмаркінгу, знаючи причини 
відставання фірми від компанії-еталона, потрібно зрозуміти, як ліквідувати 
розрив, який утворився, і потім прийняти рішення. 
 Однак практика показує, що просте копіювання технологічних 
досягнень, системи управління, кадрової політики підприємств-конкурентів 
неприйнятно. Кожне підприємство, яке проводить бенчмаркінг, має розуміти, 
що зібрана інформація може підтвердити безглуздість здійснення будь-якого 
запланованого проекту в силу виявлення обмежень в матеріальних, 
фінансових і трудових ресурсах. Тому в конкретній ситуації може не 
виявитися висококваліфікованих інженерів або віддаленість постачальника 
матеріалів не дозволить вчасно доставити комплектуючі від виробника, і в 
кінцевому підсумку це негативно позначиться на ефективності 
функціонування підприємства і організації його бізнес-процесів. 
 При проведенні бенчмаркінгу можливий відкритий, добровільний 
обмін інформацією – наприклад, в рамках професійних об’єднань і асоціацій, 
що престижно, підвищує ділову репутацію та інвестиційну привабливість 
компанії і дозволяє їй на різних рівнях розвивати свої інтереси. Крім того, 
багато топ-менеджерів впевнені, що якщо компанія ділиться  передовим 
досвідом і знаннями, то при цьому розвивається і сама. 
 Таким чином, системне розуміння конкурента, яке забезпечує 
бенчмаркінг, допомагає точно оцінити власну позицію компанії і тим самим 
ефективно взаємодіяти зі споживачем, що  обіцяє завоювання нових ніш на 
конкурентному ринку, отримання більшого доходу, досягнення поставлених 
цілей тощо. Практика показує, що нові прийоми ведення бізнесу частіше 
з’являються не як одкровення окремих топ-менеджерів, відділів маркетингу 
або навіть цілої фірми. Як правило, новації народжуються при системному 
аналізі досвіду багатьох компаній. Бенчмаркінг як такого роду системного 
аналізу породжує нові продуктивні стратегії поведінки суб’єкта 
господарювання на ринку, дозволяє фірмі систематично приймати 
інноваційні рішення, тобто бути стійко конкурентоспроможною.  
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СКЛАДОВА УСПІХУ ЛЮДИНИ 

 
 На сьогодні Україна переживає неспокійний період, нервово-емоційний 
стан людей знаходиться в постійному напруженні, необхідність 
контролювати всій емоційний стан та відчувати настрій оточуючих актуальна 
як ніколи. Якщо людина розуміє свої емоційні переживання та управляє 
ними, їй значно легше розв’язувати життєві проблеми, міжособистісні 
конфлікти, спілкуватися з іншими людьми. Розвиток емоційного інтелекту – 
одна з очевидних потреб нашого сьогодення. 
 За Д. Гоулменом, емоційний інтелект (EQ)– це здатність 
усвідомлювати власні почуття, почуття інших людей, мотивувати самого 
себе та інших, управляти емоціями як на одинці з самим собою, так і 
стосовно інших. Згідно з концепціє Д. Гоулмена, EQ вираховується як сума 
показників семи здібностей: самоусвідомлення, самомотивування, стійкість 
до фрустрації, контроль за імпульсами, регуляція настрою, емпатія, оптимізм 
[2].  
 У минулому столітті ми вираховували коефіцієнт наших здібностей, і у 
кого він був вищим – той був розумнішим, а, отже, у такої людини було 
більше шансів досягти в житті більшого. Але тепер складові успіху 
психологи розглядають під іншим кутом. Якщо уявити собі айсберг, то його 
надводна частина – це IQ (логічні здібності), а підводна – це EQ (емоційні) 
[3]. Саме емоційний інтелект пояснює,  чому іноді випускники вищих 
навчальних закладів, з середнім рівнем знань, будують кар’єру, а відмінники 
часто не досягають професійних злетів. 
 Емоційність часто розглядається як причина здійснення професійних 
помилок, як фактор зниження якості прийнятих рішень та ефективності 
роботи в цілому. Однак дослідження останнього десятиліття показали, що 
всупереч сформованим уявленням, емоції не шкодять процесам прийняття 
рішень, а виступають у ролі «радників», тому що несуть в собі сигнали, що 
допомагають зробити оптимальний вибір. Людина ж повинна бути в змозі 
так взаємодіяти зі своїми партнерами, підлеглими, вищим керівництвом, щоб 
досягати намічених цілей, отримувати необхідний результат. 
EQ  має 4 рівні розвитку: 
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 Високий рівень характеризується здатністю особистості розпізнавати 
та оцінювати власні емоції, визначати причини і пояснювати значення своїх 
емоцій, позитивно сприймати власні емоції та емоції інших людей, 
стримувати власні емоції, появляти їх відповідно до ситуації, контролювати 
та регулювати свої емоції й емоції інших, бути емпатійним, емоційно 
стійким, гнучким у прояві емоцій. 
 Достатній рівень характеризується тим, що особистість: здатна 
розпізнавати, оцінювати, визначати причини і пояснювати значення емоцій, 
але не завжди позитивно сприймає емоції інших людей; намагається 
контролювати і регулювати свої емоції та емоції інших, бути емпатійною, 
гнучкою у прояві емоцій, має схильність до екстраверсії. 
 Середній рівень характеризується тим, що особистість: здатна певним 
чином розпізнавати, оцінювати, визначати причини, пояснювати значення 
своїх емоцій та емоцій інших, але не завжди стримує власні емоції, виявляє 
адекватне ставлення до оцінки власних емоцій іншими, недостатньо гнучка у 
прояві емоцій, схильна до інтроверсії, домінують позитивні емоції, але не 
завжди здатна будувати позитивні стосунки з людьми. 
 Низький рівень характеризується тим, що особистість не до кінця 
усвідомлює значущість емоцій у житті людини, відсутнє намагання 
розпізнавати, оцінювати, виявляти причини і значення своїх емоцій та емоцій 
інших людей, тому проявляє неадекватну реакцію на прояви емоцій іншими, 
не здатна стримувати власні емоції, інтровертна. [4] 
 У структурі емоційного інтелекту виокремлюють два аспекти – 
внутрішньоособистісний і міжособистісний. Перший характеризується 
такими компонентами, як самооцінка, усвідомлення власних почуттів, 
упевненість у собі, терпимість, самоконтроль, відповідальність, мотивація 
досягнень, оптимізм і гнучкість. Міжособистісний аспект містить емпатію, 
толерантність, комунікабельність, відкритість, діалогічність, антиципацію. 
Рівень емоційного інтелекту є важливим засобом успішної самореалізації 
особистості. Високий емоційний інтелект допомагає збалансувати емоції і 
розум, відчути внутрішню свободу та відповідальність за себе, усвідомити 
власні потреби і мотиви поведінки, рівновагу, а також скоригувати стратегію 
власного життя. Він асоціюється з почуттям загального щастя. Низький 
емоційний інтелект призводить до нещастя і характеризується страхом, 
самотністю, нестабільністю, агресією, почуттям провини, депресією, 
фрустрацією. 
 Для ефективності управлінської роботи емоційний інтелект має 
домінуюче значення. Так, успішність будь-якої діяльності лише на 33% 
визначається технічними навичками, знаннями та інтелектуальними 
здібностями, а на 67% – емоційною компетентністю. Причому для керівників 
(апарату управління) ці цифри різняться ще більше: 85% визначається 
вказаним індикатором, і тільки на 15% він залежить від IQ. Лідери з високим 
емоційним інтелектом (ЕQ) має здатність зароджувати почуття впевненості у 



595 

 

підлеглих, у випадку її відсутності, що служить для підвищення рівня 
колективної ефективності [1].   
 На сьогодні можна з упевненістю твердити, що емоційні ресурси 
організації настільки ж значущі, як інші види ресурсів. Існує поняття 
«емоційний менеджмент» – управління емоційними ресурсами компанії з 
метою підвищення ефективності бізнесу. Саме тому значна кількість 
компаній уводять в програми розвитку компетенцій співробітників курси з 
розвитку емоційної компетентності. Вирішальним для цих організацій не є 
питання, що це таке EQ і для чого це необхідно компанії, а те, як його 
розвивати. 
 На відміну від IQ, емоційний інтелект можна розвивати в будь-якому 
віці. Якщо логічні здібності розвивають до 17 років, максимум до 25 (ось 
чому так важливо не змарнувати цей період в освіті), то пік розвитку EQ – це 
40 років. Процес розвитку емоційного інтелекту має свої особливості у 
кожний віковий період життя. 
Дотримуючись позиції Д. Гоулмана стосовно можливості розвитку 
емоційного інтелекту, наведемо декілька методів такого розвитку: 

1. Розвиток самосвідомості та вміння керувати емоціями. 
2. Формування здатності усвідомлювати і оцінювати свої емоції та їх 

інтенсивність, починаючи з базовий станів (радість, страх, смуток, злість), 
сприймати навколишній світ з різних точок зору. 

3. Навчитися визначати джерело емоції і ступінь її інтенсивності. 
4. Наступний крок – розширення діапазону емоцій. 
5. Відвідування тренінгів, які проводять спеціалісти у цій сфері [2]. 

 Таким чином, емоційний інтелект є важливою складовою успіху 
кожної людини. Він належить до організаційних компетенцій управлінського 
потенціалу підприємства. Високий рівень емоційного інтелекту дозволяє 
досягти успішної самореалізації, збільшує інтелектуальні сили особистості, 
суттєво впливає на продуктивність праці та забезпечує комфортні 
взаємовідносини в колективі.  
На нашу думку, емоційний інтелект сприяє пошуку рівноваги між розумом і 
почуттями особистості, не дозволяє діяти під впливом емоцій і запобігає 
маніпулюванню з боку інших осіб.   
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УКРАЇНИ 
 
 Становлення стратегічного менеджменту як самостійної області  
дослідження і управлінської практики відбувалось поступово в рамках  
загальної еволюції менеджменту. Термін «стратегічне управління» як цілісна  
економічна категорія існує близько тридцяти років, однак започаткування 
теорії стратегічного управління може бути датовано ще кінцем ХІХ початком 
ХХ ст.ст. Саме в цей період відбулись кардинальні зміни у виробничих 
процесах, пов’язані зі зростанням масштабів виробництва, концентрації 
капіталів і рівня складності технологічних схем, сформованих під впливом 
останніх досягнень науково-технічної думки. За таких умов докорінної 
перебудови потребували моделі управління бізнесом, що базувались в 
основному на емпіричних даних, а не науково обґрунтованих принципах, 
нормах і стандартах. 
 В умовах переходу України до ринкової економіки, помітні позитивні 
зрушення в напрямку перетворення економічних процесів на підприємствах. 
Саме становленням постіндустріального суспільства пояснюється жорстка 
боротьба підприємств за кращі умови виробництва та реалізації своїх товарів 
і послуг на ринку. На перший план виходить поінформованість суб'єктів 
економічних відносин та різноманітність нетрадиційних методів ведення 
господарства.  
 Господарська діяльність не може ефективно здійснюватись, не 
взаємодіючи із зовнішнім середовищем, до якого входять держава, інституції, 
споживачі та конкуренти. Адже саме стратегічне управління може 
забезпечити адаптування підприємства до постійно змінюваних умов 
зовнішнього середовища. 
 Проблеми розвитку стратегічного управління досліджували як 
зарубіжні, так і вітчизняні науковці: Ансофф І., Мексон М.Х., Томсон А.А., 
Стрікленд А.Дж., Портер М., Хофер К., Пирс та Робінсон, Шендел та 
Хаттенс, Шершньова З.Є., Василенко В.О., Ткаченко Т.І., Міщенко А.П., 
Пастухова В.В. та ін. 
 Нині стратегічний менеджмент є загальновизнаним науковим 
напрямком у промислово розвинених країнах світу. Проте стратегічне 
управління як економічна наука все ще перебуває на стадії становлення і, як 
наслідок, характеризується нестійкістю термінології, еклектичністю 
теоретичних побудов, розмаїттям у поглядах теоретиків і практиків щодо 
змісту цієї категорії. 
 У 1970 – 1980 роках І. Ансофф характеризує зміст поняття стратегічне  
управління як діяльність, пов’язану із постановкою цілей і задач організації 
та підтриманням ряду взаємовідносин між організацією і оточенням, які 
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дають їй змогу досягати свої цілі, відповідають її внутрішнім можливостям 
дозволяють залишатись прийнятним до зовнішніх вимог [2]. 
 На думку російських вчених Віханського О.Ю. і Наумова А.І.,  
«стратегічне управління – це таке управління організацією, яке спирається 
на людський потенціал, як основу організації, орієнтує виробничу діяльність 
на запити споживачів, здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни в  
організації, які відповідають виклику з боку оточення і дозволяють досягати  
конкурентних переваг, що у сукупності в результаті дозволяє організації  
виживати, розвиватись і досягати своєї цілі у довгостроковій перспективі» 
[3]. 
Сучасний менеджмент характеризується прийняттям управлінських рішень в 
умовах нестабільного, навіть агресивного зовнішнього середовища. Успішна 
діяльність підприємств в умовах конкуренції все більш залежить від 
стратегічних дій, які будуть обрані керівництвом. 
 У випадку застосування стратегічного управління на підприємстві, в 
кожен даний момент буде фіксуватися інформація про те, що підприємство 
повинно робити в даний час, щоб досягти бажаної мети у майбутньому, 
виходячи при цьому з того, що оточення й умови функціонування 
підприємства будуть змінюватися. При цьому слід мати на увазі, що вибір 
стратегії і її виконання є основними частинами стратегічного управління. А 
продумана стратегія дасть змогу вирішити питання узгодженості виробничих 
і відтворювальних процесів, скоординувати діяльність різних підсистем і тим 
самим підвищити потенціал підприємства та його адаптивні можливості. 
Застосування стратегічного підходу до діяльності підприємства сприятиме 
створенню системи, в якій конкретні управлінські рішення забезпечують 
збалансований розвиток усіх компонентів діяльності підприємства 
відповідно до умов зовнішнього середовища. 
 На сьогодні, основні засади і підходи стратегічного менеджменту до 
українських підприємств запозичені переважно з розробок зарубіжних 
учених і практики американських, японських і європейських корпорацій з 
огляду на те, що досвід України у цій сфері невеликий. Підприємствам 
України необхідно сформувати таку стратегію розвитку, яка б дозволила 
підтримувати стійкі конкурентні переваги в довгостроковому періоді. Це 
висуває нові нетрадиційні вимоги до якостей управлінців усіх рівнів, націлює 
на формування особистості з креативним типом мислення, ініціативою, 
самостійністю і оригінальністю у прийнятті рішень. 
 При постановці стратегічного менеджменту на вітчизняних 
підприємствах необхідно: по-перше, переконатися, що перша особа 
підприємства дійсно прагне і готова займатися стратегічним управлінням; 
по-друге, створити відділ стратегічного розвитку на підприємстві, перед яким 
повинні ставитися завдання зведення усіх стратегічних напрацювань у задані 
певним форматом проекти рішень і становлення й удосконалення усіх 
конкретних робіт зі стратегічного менеджменту, тобто здійснення 
спеціалізованої циклічної діяльності з розробки, реалізації і розвитку 
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стратегії підприємства; по-третє, дотримуватися певних принципів 
розроблення ефективних стратегій. 
 Класичні ідеї стратегічного менеджменту мають позиційний підхід. 
Прагнення до довгострокового виживання підприємства означає: 
− бажання груп інтересів зберегти свої позиції в організації і в суспільстві;  
− успіх підприємства вирішальною мірою залежний від його позицій на 
збутових і ресурсних ринках;  

− роль людини в процесі прийняття та реалізації стратегічних рішень 
визначається її місцем в ієрархії підприємства[1]. 

Вибір конкретної конкурентної стратегії залежить від позиції підприємства 
на ринку, конкурентних переваг, внутрішнього потенціалу підприємства. 
Складовими стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства є: 
− товарно-ринкова – номенклатура й асортимент продукції та ступінь 
їхнього оновлення, масштаби виробництва, якість продукції, реклама, 
обслуговування споживача, ціноутворення;  

− ресурсно-ринкова – обсяг ресурсних запасів і частота їх поповнення, 
якість ресурсів, поведінка на ринку ресурсів;  

− технологічна – характер технології, ступінь стабільності технології, 
НДДКР та оновлення технології, технологічні розриви;  

− інтеграційна – вертикальна, горизонтальна та діагональна інтеграції;  
− інвестиційно-фінансова – залучення зовнішніх фінансових ресурсів, 
повернення залучених коштів, інвестування власних коштів;  

− соціальна – чисельність, взаємозамінність та диференціація робітників, 
ступінь патерналізму, соціальний тип колективу;  

− управлінська – тип управління, організаційна структура, управлінські 
комунікації тощо [4]. 

Отже, стратегічне управління підприємством є надзвичайно ефективною 
методикою управління діяльністю підприємства. Звичайно ж, в Україні є 
великі перешкоди щодо його втілення у життя, що пов'язано з низькою 
популяризацією цієї специфічної функції бізнесу. Водночас українські 
підприємства можуть заручитися уже набутим досвідом підприємств 
економічно розвинених держав, таких як США, Японія та ін.  
Зважаючи на те, що підприємства часто мають проблеми з адаптуванням до 
змінних умов зовнішнього середовища необхідно якнайшвидше запровадити 
систему стратегічного управління, що не тільки допоможе у розв'язанні 
окремої проблеми, а й посприяє підвищенню ефективності його 
господарської діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ТА 

СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 
 

 Комерційний успіх кожної організації безпосередньо залежить від 
ефективності використання персоналу організації, в якому ступені 
працівники реалізовують свій професійний потенціал. Механізмом, який би 
забезпечував координацію діяльності працівників і заохочував їх до 
ефективного виконання заданих завдань згідно з визначеними цілями і 
метою є обґрунтована система мотивування, яка дає змогу цілеспрямовано 
впливати на поведінку людей відповідно до потреб організації. 
 Проблемі мотивації персоналу присвячені наукові роботи таких 
вітчизняних вчених, як B.І. Крамаренка, Г.В. Щекіна, Д. Богині, А. Афоніна, 
В. Васильченко, О. Крушельницької, О. Мельника, В. Задорожнього,  
С. Шапіро та інших. За кордоном даним питанням займались Ф. Тейлор,. 
Маслоу, Д. Макгрегор, B. Оучі, Ф. Герцберг, А. Врум.  
 Удосконалення системи мотивації персоналу є одним із головних 
завдань керівників усіх рівнів. Мотивація ефективної праці робітників займає 
одне з ключових місць у системі управління на підприємстві. Вона доповнює 
адміністративне управління, що полягає в розробці і виконанні планових 
завдань, посадових та інших інструкцій, методичних положень і вказівок, 
наказів, розпоряджень і являє собою опосередковане управління через 
інтереси робітників з використанням специфічних форм і методів 
забезпечення їх матеріальної і моральної зацікавленості щодо праці, у 
досягненні високих її результатів.  
 Уміння мотивувати людей є однією з головних компетенцій керівника - 
лідера. Складаючи програму мотивації співробітників, варто комбінувати 
різноманітні методи заохочення і переглядати внутрішню політику компанії, 
прислухаючись до побажань підлеглих. Тільки таким чином можна досягти 
високого конкурентоспроможного рівня кадрової організації та здобути 
найцінніших професіоналів. 
 Система мотивації будь-якої категорії співробітників включає в себе 
постійну заробітну плату, змінну частину або бонуси, соціальний пакет та 
нематеріальне стимулювання. Використання тих або інших елементів 
системи мотивації на конкретному підприємстві залежить від його розміру, 
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посади співробітника (його функціональних обов’язків, повноважень і 
відповідальності) і принципів управління підприємством. Система 
преміювання та соціальних пільг, корпоративні програми нематеріального 
стимулювання є важливими елементами в системі мотивації персоналу, але 
не гарантують стійкого та високого рівня мотивації співробітників. Зміст 
роботи, стиль керівництва, взаємовідносини в колективі, можливості 
професійного і кар'єрного зростання, визнання, це ті фактори в системі 
мотивації персоналу, які впливають на рівень мотивації співробітників іноді 
істотно більше, ніж рівень винагороди [2].  
 Методом нематеріального стимулювання є покращення умов праці: 
забезпечення персоналу новітніми технологіями, створення комфортних 
робочих зон, покращення дизайну інтер’єру, встановлення кондиціонування 
та опалення приміщення і т.д. Важливим інструментом також можуть стати 
корпоративні свята, навіть із залученням сімей співробітників. У зарубіжній 
практиці існує таке поняття як team-building (командоутворення). 
 До основних складових процесу створення команд відносяться:  
 1) формування та розвиток навиків командної праці (team skills) - 
спрямованість загальної цілі з персональними, прийняття відповідальності за 
результати команди і т.д.; 
  2) формування командного духу (team spirit) – сукупність 
психологічних відносин співробітників до колег та організації. Основні 
заходи спрямовані на розвиток довіри між робітниками, посилення відчуття 
єдності, підвищення неформального авторитету керівників;  
 3) формування команди (teambuilding) – механічні дії по підбору, 
оптимізації структури команди та функціонально-рольового розподілу: 
створення робочої обстановки, налагодження горизонтальних зв’язків 
усередині колективу, регіональних підрозділів [1]. 
 Центральне місце у сучасних методах управління персоналом – 
питання розвитку та удосконалення систем його стимулювання. Але, 
удосконалення системи стимулювання трудової діяльності без знань 
мотивації та демотивації персоналу неефективно. Чим більше система 
стимулювання відповідає мотивації робітника, групи, колективу, тим 
сильніше дія такої системи та вище ефективність стимулів. Організації, чиї 
співробітники добре працюють, в цілому показують кращі результати, а 
зміна ставлення працівників до праці підвищує прибутковість компанії. 
Таким чином, необхідно розглянути поняття трудової мотивації та визначити 
основні шляхи її підвищення.   
 Співробітників необхідно стимулювати за  проміжні досягнення та 
старання працівників, не чекаючи завершення всієї роботи, так як великі 
успіхи важкодосяжні і порівняно рідкісні. Тому позитивну мотивацію бажано 
підкріплювати через не надто великі інтервали часу. Важливо дати 
співробітникам відчути себе впевнено, оскільки того вимагає внутрішня 
потреба в самоствердженні.  
Основними методами мотивування персоналу в сучасних умовах є: 
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 - грошові виплати за виконання поставлених цілей. Як свідчать дослідження, 
при переході до ринкових відносин, основним мотивуючим чинником 
працівників є бажання мати гарантовану заробітну плату. При цьому ні 
інтенсивність, ні якість праці в розрахунок не беруться, переважає бажання 
мати спокійну роботу з невеликим, але гарантованим заробітком. 
 - покарання - це недопущення дій з боку працівника, які можуть принести 
шкоду фірмі.  
- соціальна політика пов’язана з наданням працівникам додаткових пільг, 
послуг і виплат соціального характеру. 
 - нематеріальні стимули. До них можна віднести винагороди-вдячності, 
письмова подяка керівництва та навіть компліменти;  
- метод стимулювання «побудова» (підсвідомий вплив на людину) − дає 
можливість пробуджувати у співрозмовника поважне ставлення і прагнення 
брати приклад з успішного працівника .  
- професійне навчання. Кожній людині, яка має великі плани щодо своєї 
кар’єри, важливою є можливість розвитку особистісних якостей і отримання 
спеціальних знань, які відкривають широкі перспективи;  
- кар’єрне зростання. Усвідомлюючи той факт, що результати праці не 
залишаться непоміченими, у співробітника є стимул працювати старанно, 
виконувати свої обов’язки якісно та оперативно; 
 - зворотній зв’язок, який можна забезпечити за допомогою внутрішньої 
пошти або внутрішнього сайту компанії, організувавши для цього спеціальну 
рубрику [3]. 
 Отже, забезпечення матеріальних та нематеріальних стимулів повинні 
взаємно доповнювати один одного. Складаючи програму мотивації 
співробітників, необхідно приймати до уваги усі особливості колективу та 
організації в цілому, час від часу переглядати внутрішню політику компанії, 
прислухаючись до думки підлеглих. Система мотивації персоналу повинна 
розвиватись на тільки на рівні організації, але й з боку держави та на 
регіональному рівні. Добре спланована система мотивації дозволяє суттєво 
підвищувати ефективність роботи персоналу, збільшувати обсяги продажу, 
покращувати виробничий процес та обслуговування клієнтів без особливо 
великих матеріальних затрат з боку компанії 
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РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТІВ 
 У КОЛЕКТИВІ 

 
 Незалежно від структури підприємства, його розмірів та напрямку 
діяльності, у кожному колективі відбуваються конфлікти. Причинами 
можуть бути непорозуміння між членами колективу, різні думки з приводу 
вирішення тієї чи іншої проблеми, неправильний розподіл обов’язків між 
членами колективу та інші причини, пов’язані як з робочими моментами, так 
і з різними проблеми кожного учасника трудового колективу. Саме тому у 
наш час актуальною є проблема ролі менеджера у вирішенні конфліктів серед 
членів колективу та запобігання їх подальшому виникненню. Менеджер 
повинен вміти аналізувати ситуацію, визначати причини конфліктних 
ситуацій, зважувати всі «за» і «проти», щоб зрозуміти, яке рішення буде 
правильним та допоможе вирішити конфлікт таким чином, щоб він більше не 
виникав у майбутньому. 
 Дану проблему вирішували такі українські психологи та вчені, як 
Н.Грішина, О.Донченко, В.Воронкова, А.Ішмуратов, Н.Максимова, Г. 
Ложкіна, Л.Бурлачук та інші. 
 Метою є вивчення конфліктних ситуацій в колективі, а також 
визначення ролі менеджера у їх вирішенні та подальшому запобіганні. 
 Основною причиною конфлікту в колективі є невідповідність думок 
індивідуума від думок групи. Далі колектив розділяється на дві частини: на 
тих, хто підтримує дану думку та на тих, хто її відштовхує та/або пропонує 
своє бачення на дану ситуацію [7, c. 576]. Потім кожен намагається довести, 
що саме він є правим. Кульмінаційним моментом конфлікту являється точка, 
коли сторони або доходять до якоїсь спільної ідеї, тобто знаходять 
компроміс, або одна сторона приймає думку іншої, або ж конфлікт 
розгортається, тому що кожен вважає саме свою ідею правильною і не бажає 
приймати інші варіанти. Час, за який вирішується конфлікт, визначає те, 
наскільки колектив є злагодженим. Не кожна конфліктна ситуація вимагає 
втручання менеджера. 
 Першим, «ідеальним» вирішенням конфлікту є компроміс. Перевагами 
даної ситуації є те, що між двома вирішеннями однієї і тієї ж проблеми 
сторони знаходять спільні ідеї, відкидають ті методи, в яких мають сумніви. 
Врешті це призводить до того, що кожен робить свій внесок у вирішення 
проблеми, тому вона сама по собі стає меншою та швидко вирішується. В 
результаті спільної роботи колектив стає ще більш міцним та набуває 
спільного досвіду вирішення проблеми [5, c. 70-75]. 
 Наступним методом вирішення конфлікту є прийняття однієї з думок 
сторін [8, c. 366]. В даній ситуації часто потрібна саме думка менеджера, 
адже він може бути «незалежним експертом», який відповідно до інтересів 
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підприємства зможе вирішити,який метод вирішення проблеми буде 
найефективнішим. Тут потрібна особлива увага, тому що у колективу може 
скластися думка, що менеджер більше цінує думку конкретних індивідуумів 
у колективі. Щоб запобігти даній ситуації, менеджеру необхідно пояснити, 
чому саме цей метод буде кращим. Важливо також запобігати виникненню 
подібних ситуацій у майбутньому. Наприклад, розділити обов’язки між 
членами колективу, знайти підхід до його учасників, розробити методи 
вирішення даних ситуацій у майбутньому. 
 Ситуація, коли вирішення конфлікту заходить в «тупий кут» або 
закінчується повним протиріччям між сторонами є особливо небезпечною 
для підприємства, тому вимагає негайного втручання менеджера у її 
вирішення [6, c. 416]. Це та ситуація, при якій менеджеру необхідно 
сконцентруватися на проблемі, проаналізувати її та швидко прийняти 
рішення, поки конфлікт не почав розростатися далі. Досвідчений менеджер 
сам має вирішити, чи підтримати якусь сторону, чи запропонувати свою 
точку зору на вирішення ситуації, як пояснити причини, через які він 
прийняв таке рішення [4, c. 304].  
 Сучасна школа менеджменту дійшла до висновку, що конфлікт у 
колективі, має не лише негативні наслідки, але й позитивні – вони сприяють 
рухові організації вперед, допомагають менеджеру зрозуміти, хто в колективі 
є лідером, а хто являється слабшим. Конфлікт показує, які в організації 
існують проблеми та допомагає вирішити їх різними способами та методами. 
У процесі конфлікту його учасники отримують можливість висловлювати 
різні думки, виявляти більше альтернатив при ухваленні рішення, тому саме 
в цьому полягає важливий позитивний сенс конфлікту. 
 При вирішенні конфліктної ситуації, вирішальною є роль керівника, 
який зацікавлений у позитивному вирішені конфлікту та запобіганні їх 
подальшому виникненні, що суперечить інтересам організації [2, c. 496]. 
Менеджер наділений повноваженнями, має можливість впливати на своїх 
підлеглих та на їхню поведінку. В умовах конфлікту керівник може проявити 
себе у двох положеннях: суб’єкта (прямий учасник конфлікту); посередника 
(примиритель конфліктуючих сторін). 
 Аналізуючи конфліктну ситуацію, необхідно визначати мету й інтереси 
сторін, досліджувати їх потреби. Необхідно проаналізувати, хто являється 
основоположником конфлікту, хто його підтримує, а хто не підтримує, 
оцінити загальний соціально-психологічний клімат в колективі [1, c. 472]. На 
основі аналізу необхідно оцінити ступінь правоти кожного з опонентів, 
можливі результати конфлікту та його наслідки за різних варіантів розвитку. 
Ефективність врегулювання конфлікту також залежить від способу його 
розв’язання менеджером. Він може виступати, як в ролі помічника, так і в 
ролі лідера, спостерігача та ін. Досвідчений менеджер завжди знає, яким 
чином він може допомогти своєму колективу. Тому важливу роль тут відіграє 
саме досвід керівника. Тому перше, що має зробити новообраний менеджер – 
дослідити свій колектив [3, c. 315]. 
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 Отже, ми дослідили роль менеджера у вирішенні конфліктних ситуацій 
у колективі, визначили методи їх вирішення, дослідили причини та можливі 
варіанти розв’язку таких ситуацій. З’ясували, що менеджер може виконувати 
абсолютно різні ролі при вирішенні конфлікту, може як вмішуватися в його 
розв’язок, так і залишатися осторонь, даючи можливість своєму колективі 
самостійно вирішувати проблеми. А також ми з’ясували, що для менеджера 
важливо мати досвід управління та знати всі сильні та слабкі сторони свого 
колективу. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ 

 
 Менеджеру необхідно вміти передбачати причини та джерела 
виникнення проблемних ситуацій та мати про запас заздалегідь 
спроектований механізм їхнього розв’язання для того, щоб наявними 
ресурсами і можливостями можна було, якщо і не досягти поставленої мети, 
то хоча б не мати значних втрат. 
 Криза, змінює тенденції життєдіяльності системи, тобто порушує її 
стійкість, радикальним чином її оновлює. Тому очисна сила кризи потрібна 
системі не менше, ніж спокійне безтурботне життя. Це дві сторони однієї 
медалі, одне не може існувати без іншого, це свого роду закон єдності та 
боротьби двох протилежностей. Без боротьби – немає розвитку. 
 У розумінні кризи велике значення мають не тільки її причини, але й 
різноманітні наслідки: можливе відновлення організації чи її руйнування, 
оздоровлення чи виникнення нової кризи. Вихід із кризи не завжди 
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пов’язаний з позитивними наслідками. Існує можливість і консервації 
кризових ситуацій на досить тривалий час. Це може пояснюватися різними 
причинами. Взагалі, наслідки кризи найтіснішим чином пов’язані з двома 
факторами: його причинами і можливістю управління процесами кризового 
розвитку [1].  
 Наслідки кризи можуть призвести до різких змін чи м’якого тривалого і 
послідовного виходу. Причому вони можуть носити як позитивний, так і 
негативний характер як для самої організації чи підприємства, так і для 
навколишнього середовища. Тому керівництву необхідно вкрай 
відповідально підходити до прийняття рішень антикризового характеру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Можливі наслідки кризи 
 Різні наслідки кризи визначаються не тільки її характером, але й 
антикризовим управлінням, що може чи пом’якшувати кризу, чи 
загострювати її. Можливості управління в цьому відношенні залежать від 
мети, професіоналізму, мистецтва управління, характеру мотивації, 
розуміння причин і наслідків, відповідальності (рис. 1.)[2]. 
 Розв'язання накопичених суперечностей можливе лише на підґрунті 
кардинального перегляду усіх фундаментальних засад ведення бізнесу, 
координації стратегічного бачення місії та змісту діяльності підприємства, 
що зумовить перехід системи до нового стану рівноваги, яка є необхідною 
передумовою для її подальшого розвитку. Подолання кризи не може 
здійснюватись автоматично, воно має бути організовано органом управління 
підприємства. Це обумовлює потребу в розвитку самостійної галузі наукових 
знань — антикризового управління. 
 Антикризове управління — це спеціальне, постійно організоване 
управління, націлене на найбільш оперативне виявлення ознак кризового 
стану та створення відповідних передумов для його своєчасного подолання з 
метою забезпечення відновлення життєздатності окремого підприємства, 
недопущення виникнення ситуації його банкрутства. 

Можливі наслідки кризи
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Необхідні зміни
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 Метою та головним завданням антикризового управління є 
передбачення, своєчасне розпізнавання та успішне вирішення всіх проблем, 
пов'язаних з об'єктивним циклічним розвитком економіки та суб'єктивними 
факторами на макро- та мікрорівнях [3]. 
Менеджер з антикризового управління повинен володіти такими особистими 
якостями, як: 

1) високий професіоналізм у таких галузях, як фінансовий 
менеджмент, економіка, маркетинг, менеджмент, господарське 
право; 

2) досвід практичної діяльності; 
3) ініціативність, спроможнгість до активних дій щодо виведення 

підприємства з кризи, незважаючи на окремі невдачі, промахи і 
неефективність рішення; 

4) творчий підхід, спроможність до побудови нестандартних бізнес-
схем і програм; 

5) бізнес-інтуіція, спроможність до передчуття одержання прибутку і 
досягнення поставленої мети; 

6) висока відповідальність за доручену справу; 
7) вміння працювати в команді, прислухатись до думки фахівців 

підприємства і бути їх лідером; 
8) високі морально-етичні якості, відповідальність за використання 

конфіденційної інформації тощо [5]. 
Виходячи з наведеного визначення кризові явища в діяльності підприємства є 
моментом різкого загострення суперечностей, які виникають в процесі 
взаємодії окремих елементів мікроекономічної системи між собою та із 
зовнішнім середовищем. Такі суперечності виникають між: 

− кількісними та якісними характеристиками продукції (товарів, послуг) 
та відповідними характеристиками ринкового попиту; 

− можливою та необхідною потужністю підприємства; 
− необхідним обсягом ресурсів, що споживає підприємство та 

можливістю їх залучення, цінами пропозиції та попиту на них; 
− ринковою вартістю продукції та обсягом витрат, які виникають у 

процесі виробництва та мають бути компенсовані за рахунок 
отриманого доходу; 

− між фактичними та плановим розподілом прибутку підприємства на 
виробничий та соціальний розвиток [4]. 

Отже, важливим етапом антикризових заходів має стати не нарощування 
боргів підприємства. Для цього потрібно вживати заходи по кожному 
окремому виробництву, які можуть зводитись до консервації частини 
виробництв, виведення зайвих основних фондів, різного зниження енерго- та 
ресурсоспоживання, скорочення персоналу та ін. Як правило, такі заходи 
можуть здійснюватись через реструктуризацію підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 
 В усьому світі малий бізнес вважається основою економіки. Поряд з 
великими та середніми підприємствами, малий бізнес виступає головним 
ініціатором інвестицій та інновацій. Активізація підприємницького 
потенціалу є одним з основних шляхів подолання економічної кризи та 
підвищення конкурентоспроможності нашої держави у глобалізаційних та 
інтеграційних процесах. Підприємництво є основною рушійною силою 
народного господарства, забезпечує відповідною кількістю робочих місць та 
сприяє активному надходженню податків до державного бюджету. 
 Вивченням розвитку вітчизняного малого бізнесу займались наступні 
науковці: З.С. Варналій, В.Є. Вороніна, С.Г. Дрига, В.М. Геєць, Я.А. Жаліло, 
О.Є. Кузьмін, О.В. Кужель, Е.М. Лібанова, Д.В. Ляпін, В.П. Петренко та інші 
відомі українські дослідники та економісти. Не  зважаючи на значну 
кількість досліджень у галузі підприємництва, в тому числі малого бізнесу, 
досі існує потреба у теоретичних та практичних аспектах моделювання 
розвитку малого бізнесу, оцінки його реального впливу на економіку 
України.  
 Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні 
характеризуються позитивними та негативними (дестабілізуючими) 
факторами. Для того щоб досягти економічного зростання та процвітання 
нашої країни необхідно перш за все розвивати сектор малого бізнесу, який 
зараз функціонує у досить складних умовах. 
 Як повідомляє УНІАН, Україна в 2016 році піднялася на 3 пункти в 
рейтингу Doing Business – до 80-го місця з 83-го. Найбільший прогрес 
Україна показала у спрощенні відкриття бізнесу (20-е місце з 190), найгірший 
– у сфері боротьби з корупцією (140-е місце з 190). 
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Що заважає бізнесу розвиватись та активно функціонувати в межах нашої 
держави?  На нашу думку, основними причинами є такі:  
- політична криза в країні; 
- низька купівельна спроможність вітчизняного споживача;  
- високі ставки податків; 
- інфляція;  
- корупція;  
- недосконала законодавча база;  
- регулярний тиск контролюючих органів; 
- недоступність кредитних програм; 
- відсутність повномасштабної державної підтримки та інші.  
Згідно з даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
малий і середній бізнес забезпечує 79,1% робочих місць і створює 59% 
доданої вартості, що перевищує аналогічні показники Польщі та Німеччини. 
Аналізуючи основні бізнес-тенденції нашої країни, зауважимо, що з кінця 
грудня 2016 року постійно знижується кількість зареєстрованих приватних 
підприємців. Масове закриття ФОПів здійснюється в кожній області України. 
Найбільше у: Київській (17176), Харківській (12390) та Дніпропетровській 
(11196) області [1]. 
 Проблема трудової міграції є досить актуальною для України, тому 
необхідно знаходити нові шляхи та підходи до вирішення даного питання. 
Зараз досить багато кваліфікованих кадрів, молодих та амбіційних людей, які 
прагнуть реалізувати свій потенціал не можуть знайти високооплачувану 
роботу або ж стикаються з бар’єрами відкриття бізнесу через брак коштів, 
знань та навичок. Поступово дана проблема починає вирішуватись завдяки 
відкриттю нових консультаційних центрів, де можна отримати кваліфіковану 
та безкоштовну допомогу, але не зважаючи на це, рівень державної 
підтримки підприємців, випускників ВНЗ, які бажають займатись 
господарською діяльністю є невисоким. Саме тому базовими напрямками 
політики держави є захист та підтримка малого бізнесу, мораторій на 
проведення перевірок, заохочення та стимулювання діяльності стартапів.   
 Країни з розвинутою економікою  давно живуть за стандартами, що 
найцінніший актив, найдорожчий потенціал  – це люди,  саме за них ведеться 
жорстка  конкуренція.  Це стосується й великих талантів, й досвідчених  
фахівців, інженерів  та управлінців, й кваліфікованих робітників, й навіть 
некваліфікованих – але старанних та працелюбних.  
Світ став  відкритим та доступним, його глобальні  закони передбачають 
вільний обмін товарами, послугами, фінансами та робочою силою.  Але 
держава має зайняти чітку позицію: не лише нарікати,  що українці 
емігрують, а пропонувати  програми з заохочення, утримання робочої сили, 
розвитку власного потенціалу усіма доступними методами, в тому числі 
через самозайнятість та малий бізнес, створювати відчуття стабільності та 
впевненості в завтрашньому дню [3].  
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 Узагальнюючи вищенаведені тенденції розвитку малого бізнесу, 
пріоритетними напрямками діяльності у стимулюванні та активізації 
підприємницького потенціалу на нашу думку є: 

- проведення ефективної податкової реформи; 
- законодавче запровадження матеріальної та кримінальної 

відповідальності для контролюючих органів, що перевищують свої 
повноваження; 

- стимулювання інвестицій та інновацій у сектор економіки; 
- скорочення надмірних штрафів, санкцій; 
- стимулювання експорту; 
- розширення можливостей безмитних поставок вітчизняних товарів за 

кордон, в тому числі до ЄС; 
- розвиток державної підтримки підприємництва, створення потужної 

законодавчої бази; 
- підвищення соціальної захищеності бізнесу; 
- впровадження нових можливостей кредитування малого бізнесу 

тощо[2]. 
Таким чином, малий бізнес є невід’ємною частиною сучасної економіки. 
Ефективне функціонування малого підприємництва є одним з першочергових 
завдань уряду. Зважаючи на низку проблем, що існують в даній сфері, 
відмітимо позитивні тенденції та пожвавлення ділової активності в 2017 році.  
Способами подолання негативних факторів малого бізнесу в сучасних умовах 
господарювання є: зниження податкового тиску, розробка державних та 
регіональних програм розвитку підприємництва, організація інформаційного, 
консультативного і кадрового забезпечення. 
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СТИЛІ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 
 

 Проблеми сьогодення, пов‘язані з питаннями лідерства, ефективного 
управління та раціонального використання влади вимагають глибокого 
вивчення феноменів лідерства та керівництва. Як відомо, ефективне 
управління сприяє стабільності і порядку, розв’язанню різноманітних 
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проблем, пов’язаних з життєдіяльністю, а такі поняття як лідерство і влада, 
безперечно, тісно пов’язані з процесом управління.  
Розрізняють три головні стилі управління.  
1. Авторитарний стиль.  
2. Демократичний стиль управління.  
3. Ліберальний стиль [1, c. 147]. 
 Для визначення оптимального співвідношення стилів керівництва в 
управлінні було проведено експериментальне дослідження, основна мета 
якого – визначити оптимальне поєднання стилів керівництва. Адже, на мою 
думку, оптимальним та ефективним способом управління організацією, 
зокрема, навчальним закладом, є поєднання різних стилів керівництва. 
Експеримент був проведений на базі двох Львівських загальноосвітніх 
навчальних закладів. В опитуванні було залучено 60 педагогічних 
працівників (по 30 чоловік з кожної школи).  
 В результаті для ефективного управління навчальним закладом 
керівнику необхідно змінювати стилі управління в залежності від ситуації. 
Результати даного дослідження підтверджують думку про те, що у процесі 
управління неможливо керуватись лише одним стилем, а необхідно 
застосовувати їх поєднання.  
 У першій школі було визначено таке співвідношення стилів:  
- у прийнятті рішень ефективний керівник керується Авторитарним (46,3%) 
та Демократичним стилем (35,6%), поступаються якості Ліберального стилю 
(18,8%).  
- для вирішення конфліктної ситуації важливий Демократичний стиль 
(57,8%), якості Авторитарного та Ліберального стилів тут застосовуються 
менше (38,8%:30,4%).  
 У другій школі було визначено таке співвідношення стилів:  
- на відміну від попереднього навчального закладу, оптимальний керівник в 
даному випадку володіє більше Авторитарними рисами (54,9%), 
Демократичний стиль становить 51,9%, а Ліберальний стиль – 15,4%.  
- у прийняття рішень домінуючим стилем є Авторитарний (66,3%), 
Демократичний і Ліберальний стилі мають нижчі показники (57,8%:52,1%). 
 - для вирішення конфліктної ситуації керівник в цьому навчальному закладі 
використовує якості Демократичного стилю (66%), поступаються йому 
Авторитарний стиль (40%) і Ліберальний стиль (40%) [2, c. 208]. 
 Отже, ефективний керівник використовує різні стилі управління в 
залежності від обставин. В загальному, керівник спирається на принципи 
демократичного стилю управління, демонструючи при цьому гуманність, 
розуміння та підтримку. У випадку виникнення конфліктної ситуації 
найбільш доцільним є демократичний чи ліберальний стиль керівництва. У 
ситуації необхідності прийняття рішення ефективним є авторитарний стиль, 
що характеризується відповідальністю, рішучістю та професіоналізмом. 
 Під час вивчення цієї теми я внесла величезний внесок у власне 
саморозвиток. Вивчила велику кількість інформації з даної проблеми і 
зробила для себе певні висновки. Наприклад, що багато чого в стилі 
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управління начальника залежить від його особистих якостей, його характеру 
та темпераменту. У ході вивчення обраної мною теми я провела дослідження 
всередині своєї організації і прийшла до висновку, що стиль управління мого 
начальника більш за все відноситься до авторитарного. Тому, хотіла б 
порекомендувати своєму керівнику прагнути до поліпшення відносин між 
ним і колективом. Проводити більше часу усередині цього колективу, щоб 
мати більше інформації. Це, я впевнена, допоможе йому приймати більш 
правильні і раціональні рішення. Я пропоную йому не нехтувати своїми 
обов'язками начальника, тому що все в нашій роботі є взаємозалежним, і 
простий в одній операції може призвести до зупинки всього відпрацьованого 
механізму.  
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