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ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ СТРАХУВАННЯ 

 

За природою, суттю і формами прояву страхування належить до 

складних категорій і явищ. За формою страхування – це рух грошових 

коштів, який здійснюється під впливом цивільно-правових договірних 

відносин або обов’язкових відносин під впливом законів, встановлених 

державою. За сутністю страхування доцільно розглядати як економічну 

категорію. 

Страхування – це сукупність перерозподілених взаємин між учасниками 

формування для здійснення заходів з попередження подолання страхового 

захисту за рахунок створення і використання страхового фонду й інших 

фондів та ресурсів страховика з метою стабілізації економіки, розподілу 

ризиків, задоволення потреб страхувальників та власників, здійснення 

підприємницької діяльності, інвестування в економіку країни тимчасово 

вільних коштів [5]. 

З точки зору економіки, страхування можна представити як систему 

економічних відносин, що включає сукупність форм і методів формування 

цільових фондів грошових коштів та їх використання на відшкодування 

збитків внаслідок різних ризиків, а також на надання допомоги громадянам 

при настанні певних подій в їх житті. Страхування зумовлено рухом 

грошових засобів у процесі розподілу та перерозподілу грошових доходів і 

нагромаджень усіх суб’єктів виробництва й обміну [2]. 

Для страхування властиві економічні відносини, змістом яких є 

перерозподіл доходів та коштів для нагромадження лише з метою 

відшкодування матеріальних чи інших втрат (здоров’я, працездатності тощо). 

Економічна сутність страхування може бути виражена через економічні 

категорії, що відображають в абстрактному вигляді сукупність однорідних 

специфічних економічних відносин. Виділимо три такі категорії, що 

представляють інтерес в практиці і теорії страхування: 

- страховий захист суспільного виробництва; 

- страховий захист власності та доходів населення; 

- страхування як економічна категорія. 

Страховий захист суспільного виробництва полягає у наступному. 

Суспільне виробництво має дві сторони: продуктивні сили (відносини людей 

з природою) і виробничі відносини (відносини людей між собою в процесі 

виробництва). Суперечливий характер суспільного виробництва породжує 

умови для виникнення надзвичайних обставин, настання випадкових подій, 
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що мають негативні наслідки, а сам процес суспільного виробництва 

об'єктивно набуває ризикованого характеру. З огляду на це існує нагальна 

потреба попереджувати й відщкодовувати збитки, що їх завдають ризиковані 

обставини, адже без цього неможливо підтримувати належний рівень 

суспільного виробництва [4]. 

Страховий захист власності та доходів населення полягає у поєднанні 

страхового ризику втрати власності, здоров'я та доходів населення та 

відповідних захисних заходів. Такий захист представляє собою свідому 

потребу фізичних та юридичних осіб у створенні спеціальних фондів для 

відновлення майна, здоров’я, працездатності та особистих доходів як самих 

учасників створення даних фондів, так і третіх осіб [3]. 

Економічні відносини страхування складні і різноманітні.Одна з 

особливостей економічних відносин страхування полягає в тому, що 

категорія страхування має низку ознак, аналогічних категорії фінансів.Як і 

фінанси, страхування зумовлене рухом грошової форми вартості при 

формуванні та використанні відповідних цільових фондів грошових коштів в 

процесі розподілу та перерозподілу доходів і накопичень. Однак страхування 

відрізняється імовірнісним рухом грошової форми вартості. 

Економічні відносини страхування визначаються замкнутими 

перерозподільчими відносинами між зацікавленими сторонами з приводу 

замкнутої солідарної розкладки збитку, спричиненого надзвичайною подією. 

Замкнута розкладка збитку відбувається в межах створеного страхового 

фонду. Кошти цього фонду витрачаються тільки для компенсації збитків його 

учасників, тобто цей фонд має виключно цільовий характер використання 

[1]. 

Для ефективного територіального перерозподілу страхового фонду 

протягом року між застраховаными суб’єктами потрібна досить велика 

територія і значна кількість об'єктів, що підлягають страхуванню. Справа в 

тому, що випадковий характер виникнення надзвичайних подій виходить за 

рамки одного господарського року. У зв'язку з цим виникає необхідність 

резервування в сприятливі періоди частини страхових платежів для їх 

використання в якості джерела коштів відшкодування шкоди у 

несприятливому році. 

Ознака поворотності коштів зближує економическую категорію 

страхування з категорією кредиту. Саме кредитні відносини забезпечують 

повернення отриманих грошових позик. Відзначаючи таку характерну рису 

страхування як зворотність, слід мати на увазі, що вона відноситься, 

насамперед, до страхування життя. 

Таким чином, сформовані економічні категорії страхування 

сприятимуть розширенню діапазону суджень щодо визначення 

функціональної спрямованості категорії, що розглядається. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ФІНАНСОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах господарювання рівень конкурентоспроможності 

підприємств визначається здатністю до нововведень, тобто істотно залежить 

від рівня інноваційної діяльності. Інноваційна діяльність неможлива без 

відповідного фінансового забезпечення. Питання фінансового забезпечення є 

досить актуальним, зважаючи на дефіцит власних фінансових ресурсів та 

складність залучення інвестицій, високий рівень відсотків за банківські 

кредити. 

Питання аналізу сутності, механізму, складових фінансового 

забезпечення інноваційної діяльності розглядали такі вчені, як Г.В. Возняк,  

В.В. Зимовець, О.М. Колодізєв, А.Я. Кузнєцова, О.І.  Москаль, І.В. Федулова. 

Разом з тим, це питання потребує подальшого дослідження. 

В умовах економічної кризи та зниження обсягів економічного 

зростання проблема формування фінансового забезпечення набуває 

особливої актуальності. Фінансування інноваційної діяльності приводить до 

зростання ВВП в співвідношенні 1 до 3, фінансування інформаційно-

комунікаційних технологій – основи нової економіки – в співвідношенні 1 до 

2. У розвинених країнах до 90 % зростання ВВП визначається інноваціями і 

технологічним прогресом [3]. 

На даному етапі інноваційна діяльність в Україні не відповідає сучасним 

вимогам, не забезпечує нормальне функціонування вітчизняного 

виробництва, подолання незбалансованості між окремими його сегментами 

та елементами. Основна маса проблем інноваційного розвитку України 

пов’язана з необхідністю залучення фінансових ресурсів. Світова практика 
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пропонує широкий спектр інструментів фінансування інноваційної 

діяльності. Основна проблема їхнього використання полягає в тому, щоб із 

врахуванням накопиченого світового досвіду й конкретних умов обрати 

найбільш ефективні для даної країни й регіону інструменти. 

Однією із основних проблем ефективного ведення інноваційної 

діяльності є недостатній обсяг фінансового забезпечення. Разом з тим, 

належний рівень фінансування інноваційної діяльності є чинником 

соціально-економічного зростання як окремих підприємств, так і усієї країни, 

оскільки ефективне фінансове забезпечення інноваційної діяльності сприяє 

вирішенню економічних, соціальних, екологічних й інших проблем розвитку 

сучасного суспільства[1, с.66]. 

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. 

Основні фактори, які стримують розвиток інноваційної діяльності 

підприємств, насамперед, 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 %) [ 2]. 

Сутність фінансового забезпечення полягає у виділенні певної суми 

ресурсів з одночасним встановленням джерел їх фінансування для здійснення 

проектів, робіт, заходів науково-технічної та інноваційної діяльності 

підприємств і організацій. 

Система фінансування інноваційної діяльності є складним 

переплетенням форм джерел фінансування. Так, основними джерелами 

коштів, які використовуються для фінансування інноваційної діяльності в 

Україні є: 

1. Державні інвестиційні ресурси (бюджетні кошти, кошти 

позабюджетних фондів, державні запозичення, пакети акцій майно державної 

власності.) 

2. Інвестиційні, зокрема фінансові, ресурси суб’єктів господарювання 

комерційного і некомерційного характеру, а також громадських організацій, 

фізичних осіб і т.п. Це інвестиційні ресурси колективних інвесторів, зокрема, 

страхових компаній, інвестиційних фондів і компаній недержавних 

пенсійних фондів. Сюди ж входять і власні кошти підприємств, а також 
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кредитні ресурси комерційних банків, інших кредитних організацій і 

спеціально уповноважених урядом інвестиційних банків. 

Не поспішають із фінансуванням інновацій також і іноземні інвестори. 

Основними причинами, що стримують іноземних інвесторів, крім високого 

рівня інноваційного ризику, є: нестабільне вітчизняне законодавство; 

низький рівень захисту з боку держави та місцевих органів самоврядування; 

економічна криза; політична нестабільність. 

Суттєвою проблемою залишається незначна частка вітчизняної 

наукоємної продукції у структурі ВВП. Тоді як провідні країни за 

показниками наукоємності ВВП входять до першої десятки (Ізраїль – близько 

3,5 % ВВП, Швеція – майже 2,4 %, Фінляндія, Німеччина – близько 2,3 %, 

Великобританія – 2,2 %), в Україні цей показник становить приблизно 1,2 % 

[1, с.67]. 

Для збільшення обсягів фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності підприємств необхідно вирішити цілу низку проблем становлення 

інноваційного сектора в Україні:  

- комерціалізація інноваційної продукції (доведення проектів і програм 

до практичного використання);  

- неефективне використання фінансових ресурсів, спрямованих на 

підтримку інноваційної діяльності;  

- надвисокі ризики інноваційної діяльності; спекулятивне використання 

державних пільг. 

Отже, фінансування інноваційної діяльності підприємств є основою 

науково-технічного прогресу. Фінансова політика в інноваційній сфері має 

бути спрямована на розробку методів і важелів заохочення підприємницької 

ініціативи до впровадження інновацій. Тільки так ми зможемо здійснити 

певні зрушення і отримати позитивний результат. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ 

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ КОМЕРЦІЙНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ 

КОМПАНІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Одним із найважливіших елементів внутрішнього середовища компанії  

- суб’єкта ЗЕД  є її організаційна структура управління міжнародними 

комерційними операціями. Організаційна структура регулює: розподіл 

завдань по відділах і підрозділах підприємства; компетентність відділів та 

підрозділів у вирішенні певних проблем; загальну взаємодію відділів та 

підрозділів. Організаційна структура має безпосередній вплив на реалізацію 

стратегії, його взаємодію компанії із зовнішнім середовищем та ефективне 

вирішення поставлених завдань. 

Проблемам формування організаційних структур управління 

міжнародними комерційними операціями компаній присвячені роботи 

багатьох авторів, серед яких можна виділити: Бондарчука Л.В., Кизима М.О., 

Христенко Л.М., Жильченко В.В. та ін. [1, с. 54]. Водночас, за наявної 

великої кількості думок, пропозицій, узагальнень, висловлених у науковій 

літературі, поки що відсутні комплексні розробки щодо системного 

вирішення проблеми організаційного формування систем управління 

міжнародними комерційними операціями компаній, що обумовлює 

необхідність комплексного аналізу цієї проблеми і визначає її актуальність. 

Для ефективного керування організацією необхідно, щоб її структура 

управління міжнародними комерційними операціями відповідала цілям та 

завданням діяльності компанії і була пристосована до них. Організаційна 

структура створює деякий каркас, який є основою для формування окремих 

адміністративних функцій. Структура виявляє і встановлює взаємини 

працівників усередині організації [2, с. 186].  

Відсутність організації унеможливлює цілеспрямоване управління 

виробничим процесом і персоналом. Однак організація – не самоціль, а засіб, 

що допомагає управляти персоналом і розподілом праці. Організація – це 

система, яка складається із сукупності упорядкованих, взаємопов'язаних, 

взаємодіючих частин цілого. 

Організаційна структура управління міжнародними комерційними 

операціями – це впорядкована сукупність взаємопов’язаних елементів, що 

знаходяться між собою у стійких взаємостосунках, які забезпечують їх 

функціонування і розвиток ЗЕД компанії як єдиного цілого [3, с. 117]. 

Елементами структури є окремі робітники, служби та інші ланки 

апарату управління, а відношення між ними підтримуються завдяки зв'язкам, 

що прийнято поділяти на горизонтальні й вертикальні. Горизонтальні зв'язки 

носять характер погодження і є, як правило, однорівневими. Вертикальні 
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зв’язки – це зв’язки підпорядкування, і необхідність в них виникає при 

ієрархічності управління, тобто  за наявності декількох рівнів управління. 

Крім того, зв'язки в структурі управління можуть носити лінійний і 

функціональний характер.  
Проведений аналіз свідчить, що розробляючи організаційну структуру 

управління міжнародними комерційними операціями компанії необхідно 
дотримуватись таких основних вимог [3, с. 117]: 

1)  адаптивність, тобто здатність організаційної структури управління 
міжнародними комерційними операціями пристосовуватись до змін, що 
відбуваються у зовнішньому середовищі; 

2)  перспективність, а саме вирішення стратегічних завдань, пов’язаних 
з майбутнім розвитком виробництва та управління, а не лише оперативних; 

3) спеціалізація, тобто функціональна замкнутість структурних 
підрозділів, конкретизація сфери діяльності кожної ланки управління; 

4)  узгодженість інтересів між усіма ланками управління; 
5)  ефективність. Через організаційну структуру повинні підвищуватись 

процеси управління, підвищуватись продуктивність праці адмінперсоналу, 
витрати на утримання органів управління повинні відповідати можливостям 
організації; 

6)  простота, тобто легкість для розуміння персоналом та 
пристосування до даної форми управління; 

7)  еластичність, тобто здатність до розвитку, яка обумовлена 
вдосконаленням виробництва, зміною зовнішніх умов, появою інновацій 
тощо. 

Аналіз практики функціонування як зарубіжних, так і вітчизняних фірм 
дає змогу виокремити певні види організаційних структур управління 
міжнародними комерційними операціями, які, в свою чергу, можна об'єднати 
у дві групи (типи): механістичні та органічні [4]. 

Для вибору типу організаційної структури управління міжнародними 
комерційними операціями компанії нами рекомендується використовувати 
такі основні методи:  

1) Метод аналогій – полягає у застосуванні організаційних форм, 
що виправдали себе в організаціях із схожими організаційними 
характеристиками (середовищем, стратегією, технологією, розмірами). 

2) Експертно-аналітичний метод – полягає в обстеженні і 
аналітичному вивченні організації кваліфікованими фахівцями – експертами, 
які і розробляють відповідну організаційну структуру управління. 

3) Метод структуризації цілей – передбачає розробку системи цілей 
організації, включаючи їх кількісне та якісне формулювання і наступний 
аналіз базових організаційних структур з точки зору їх відповідності системі 
цілей. 

4) Метод організаційного моделювання – базується на розробці різних 
варіантів можливих організаційних структур для конкретних об’єктів 
управління з наступним їх порівнянням (співставленням) і оцінкою за 
певними критеріями. 
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Організаційна структура управління міжнародними комерційними 

операціями компанії визначається тією метою і завданнями, які вона 

покликана вирішувати. Її мета - максимізація прибутку на довготривалий 

період за рахунок ефективної участі в міжнародному підприємництві. 

Організаційна структура управління міжнародними комерційними 

операціями компанії, як і внутріфірмового управління, повинна постійно 

розвиватися і вдосконалюватися, пристосовуватися до змін у зовнішньому 

середовищі і сфері управління [5, с. 71].  

На виробничих підприємствах, що беруть активну участь у 

зовнішньоекономічній діяльності, зовнішньоекономічний апарат для 

управління міжнародними комерційними операціями як правило існує в 

основному в двох формах: 

1. Відділ зовнішньоекономічних зв'язків (ВЗЕЗ) в рамках діючого 

апарату управління. 

2. Зовнішньоторгова фірма (ЗТФ). 

Можна зробити висновок, що процес формування та розвитку 

організаційної структури управління міжнародними комерційними 

операціями компанії незалежно від її розміру, галузі чи ступеня 

диверсифікації діяльності повинен містити низку обов’язкових етапів, кожен 

з яких впливає на організаційну та економічну ефективність суб’єкта 

господарювання. Передумовою організаційних змін є аналіз внутрішнього та 

зовнішнього середовища компанії, який визначає перелік та вагомість 

чинників, що впливають на вибір конкретної організаційної структури  

управління міжнародними комерційними операціями. Комбінація вагомих 

факторів визначає множину альтернатив формування організаційної 

структури та інструменти її впровадження. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ НАЦІОНАЛЬНОГО 

БАГАТСТВА 

 

Національне багатство є одним з індикаторів стану розвитку економіки. 

Україна володіє значними обсягами національного багатства, яке в умовах 

переходу економіки країни на інноваційний шлях розвитку потребує не 

тільки ефективного використання, оновлення, але й утілення новітніх 

технологій та інновацій у виробництво. Динаміка величини національного 

багатства може бути зіставлена з динамікою економічного зростання.  

Вітчизняними вченими, що розглядали різноманітні питання, які 

стосуються національного багатства були: С. Дорогунцов, О. Врубелевська, 

Б. Данилишин, О. Стефаншин, І. Бобух, А. Анчішкін, С. Шумська О. Веклич, 

А. Вайнштейн, В. Кириченко, Н. Збагерська, Л. Гринів, В. Богачов, Я. Кваша, 

Г. Сорокін, С. Струмілін і багато інших. Кожен з них зробив великий внесок 

в дослідження національного багатства та його розвитку. Водночас майже 

відсутні комплексні дослідження національного багатства, що не дає 

можливості здійснювати кардинальні структурні зміни в економіці. Перехід 

економіки на інноваційну модель розвитку сприятиме ефективному та 

раціональному використанню національного багатства та його складових. 

Національне багатство не є постійною величиною, воно весь час змінює 

свої розміри, структуру та рівень якості. У процесі відтворення воно зростає 

та безперервно оновлюється. Тому раціональне використання виробничого 

потенціалу, що забезпечує зростання ВВП та добробуту країни, має важливе 

значення для нарощування національного багатства. На зміни національного 

багатства також впливає соціально-політичне становище в країні та 

міжнародні відносини з іншими країнами [1, c.93] 

Якщо раніше рівень розвитку країни визначався ступенем нарощування 

матеріально-речових обсягів виробництва, то на сучасному етапі вирішальне 

значення мають ефективні якісні перетворення і структурні зрушення в 

економіці. Можливість цих зрушень обумовлюється в значно більшій мірі, 

ніж раніше, станом нематеріальних форм багатства і сфер, які забезпечують 

розвиток людини.  Категорія «національне багатство» майже не вживається 

при здійсненні порівняльного економічного аналізу з іншими країнами через 

наявність недосконалої методології вартісних оцінок та відсутність 

комплексних досліджень національного багатства України.. 

Обсяг національного багатства дозволяє [2, c.36]: 

 визначити обсяг благ - товарів і послуг, що в національній 

економіці знаходяться на певному часовому проміжку. 

 визначити сукупну вартість ресурсного природного потенціалу, 

оскільки від нього безпосередньо залежать темпи економічного зростання. 
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 здійснити комплексний облік нематеріальних ресурсів 

національної економіки. 

На практиці для підрахунку національного багатства використовуються 

елементи системи національних рахунків (СНР). Це дозволяє визначити його 

приблизний обсяг, але при цьому не вимагає серйозних матеріальних і 

фінансових витрат. Для цього використовується така складова СНР, як 

сукупність інституційних одиниць за секторами. Важливим моментом для 

визначення загального обсягу національного багатства є найбільш повна 

оцінка його елементів. У вітчизняній статистиці ця проблема є досить 

актуальною й обумовлена значною мірою відсутністю методології оцінки та 

практики розрахунку тих елементів багатства, які ніколи не оцінювалися, 

оскільки становили державну власність або не були матеріальними, і, отже, 

не враховувалися у складі національного багатства. 

Як комплексна економічна категорія, національне багатство 

характеризується системою статистичних показників. У ній виділяються такі 

підсистеми показників: 

 обсягу національного багатства в цілому і його компонентів; 

 стану окремих компонентів національного багатства; 

 простого й розширеного відтворення національного багатства і 

його компонентів; 

 використання національного багатства; 

 ефективності використання національного багатства; 

 динаміки національного багатства. 

Одним із шляхів визначення національного багатства є використання 

статистичної методології розрахунку національного доходу та інших 

важливих показників, що характеризують результат виробництва. Однак, 

останнім часом все більше українських та зарубіжних економістів вважають, 

що застосування методології СНР не дає адекватної оцінки національному 

багатству [3, c.271]. Загальна методологія статистичних органів ґрунтується 

на СНР-93, що передбачають номінальну оцінку існуючих основних фондів, 

природних ресурсів, нематеріальних активів тощо. На жаль, статистична 

служба Україна поки обчислює тільки окремі компоненти національного 

багатства, що не дозволяє використовувати цей індикатор для повноцінного 

економічного аналізу.  

За методологією СНР, до складу національного багатства включається 

сукупність матеріальних активів, створених людиною, природних ресурсів, а 

також чисті фінансові активи (різниця між вартістю фінансових активів і 

сумою зобов’язань господарюючих суб’єктів даної країни). Національні 

рахунки, в яких відображаються величина складових національного 

багатства мають форму балансів - активів і пасивів. До активів відносяться 

валове нагромадження багатства. Пасивами виступають фінансові 

зобов’язання та чисте багатство. 

Інший підхід, що також підтримується багатьма економістами 

передбачає три складових національного багатства - природний капітал, 
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виробничий капітал (активи) та людський капітал (людські ресурси). 

Обчислення вартості кожної складової тут не передбачено статистичною 

методологією. Втім, багато вчених виробляють свої підходи до їх 

визначення.  

Таким чином, думка більшості економістів зводиться до того, що 

оцінювати багатство країни можна з двох основних принципово різних 

позицій: з точки зору корисності для суспільства або з точки зору цінності 

цього багатства в рамках ведення економічної діяльності у вузькому 

розумінні. З огляду на перший підхід, величину національного багатства слід 

оцінювати за витратами на створення чи добування тих чи інших 

матеріальних й нематеріальних активів або ресурсів. Подібний підхід має ряд 

недоліків, які пов’язані із використанням офіційних статистичних даних, на 

яких наголошує більшість дослідників, а саме: складність оцінки існуючих 

запасів корисних копалин; відсутність об’єктивної оцінки людського 

потенціалу; тощо. В той же час, другий підхід - з точки зору економічної 

діяльності, дозволяє оцінити величину національного багатства, виходячи з 

двох критеріїв - ринкової капіталізації або інвестиційної вартості. У випадку 

ринкової капіталізації оцінюється об’єктивна вартість благ, що входять до 

національного багатства. В другому випадку маємо справу із суб’єктивною 

оцінкою - споживчою вартістю благ, тож другий критерій не виступає 

визначальним при оцінці національного багатства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ В 

УКРАЇНІ 

 

Для вітчизняної економіки франчайзинг є відносно новим явищем, у той 

час як у розвинутих країнах він сторіччями практикувався як засіб 

забезпечення потреб суспільства в різних послугах. Він є найшвидшим 

способом навчання підприємців практичним стандартам, що необхідних для 

ведення прибуткового бізнесу. 
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Актуальність теми дослідження полягає в тому що франчайзинг як 

новий економічний механізм – це своєрідний симбіоз малого і великого 

бізнесу,  в якому, з одного боку, присутня енергія і зобов'язання окремого 

підприємця, а з іншого боку, є ресурси, комерційна сила і величезний досвід 

великої компанії.  Сьогодні франчайзинг в Україні поширюється на такі 

галузі, як громадське харчування, торгівля і сферу послуг. Саме тому 

необхідно з’ясувати основні ознаки, проблеми франчайзингу, ефективність 

його використання в Україні. 

Особливості використання франчайзингу в Україні висвітлені у працях 

багатьох вітчизняних вчених, серед яких: Н.Г. Слободняк, С.В. Арутюнян, 

Т.Л. Гарькава, Е.Г.Мороз, Л.В. Михальчук, О.М. Токарчук та ін. 

Метою нашої наукової розвідки є аналіз розвитку франчайзингу в 

Україні, розгляд умов його поширення, визначення основних проблем 

ведення франчайзингової діяльності. 

Франчайзинг в Україні - це метод ведення бізнесу, при якому 

франчайзер (компанія-власник бізнесу) надає франчайзі (фізичній або 

юридичній особі) право продажу товару або послуг компанії, 

використовуючи при цьому її бренд. Франчайзі отримує в своє 

розпорядження готову покрокову бізнес-систему розвитку бізнесу 

(франшизу), а також допомогу з боку франчайзера [1, с. 23].  

Згідно проекту Закону України «Про франчайзинг» від 08.11.2001 р. 

франчайзинг - підприємницька діяльність, за якою на договірній основі одна 

сторона (правоволоділець) зобов'язується передати іншій стороні 

(користувачеві) за винагороду на визначений строк або без такого комплекс 

виключних прав на використання знака для товарів і послуг, фірмового 

найменування, послуг, технологічного процесу і (або) спеціалізованого 

обладнання, ноу-хау, комерційної інформації, що охороняється законом, а 

також інших передбачених договором об'єктів виключних прав [4, с. 4]. 

Основними моментами, які цікавлять франчайзера є наступні: 

підприємство-франчайзер повинно починати свою боротьбу за потенційного 

інвестора-франчайзі; кому і куди пропонувати свою франшизу; як 

розрахувати роялті (платежі за користування товарним знаком, ноу-хау а 

також підтримкою у вигляді поточних послуг згідно з франчайзинговим 

договором); які формати бізнесу будуть найбільш доцільними на основі 

франчайзингу [1, с. 30]. 

Перший франчайзинговий бізнес в Україні почав працювати у 1983 році - 

в рамках міжнародної інформаційної системи «Компас» (Нідерланди); 

пізніше на ринку з'явилися компанії McDonald's, Coca-Cola, «Кодак-

Експрес», «Баскін Робінс». З 1997 року стали з'являтися перші вітчизняні 

мережі закладів громадського харчування швидкого обслуговування 

(наприклад, «Мак Смак»). В Україні за системою франчайзингу вже 

працюють більше 100 торгових марок (не тільки зарубіжних, але й 

українських) [2, с. 6]. 
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Найбільш прибутковими та активними залишаються компанії, що 

розвивають іноземні франшизи. Серед українських компаній безумовним 

лідером - є компанія «Система швидкого харчування» (FFS). Також в 

громадському харчуванні успішно розвиваються: «Піца Челентано», 

«Планета Суші», «Мак Смак».  «Шоколадниця», «Віденські булочки», 

«Картопляна хата» та ін.  

Франчайзинг в Україну підтримує Асоціація франчайзингу (АФ), яка була 

створена в 2001 році. До її компетенції входить популяризація франчайзингу, 

представлення інтересів франчайзерів і франчайзі, організація 

спеціалізованих конференцій і семінарів, видання посібників тощо. 

Динаміку кількості франчайзерів в Україні зображено на рисунку 1 

 

 
 

Рис. 1 Динаміка кількості франчайзерів в Україні 

 

Найбільша кількість франчайзерів спостерігалась у 2014 році – 419 (тоді 

як у 2011 році їх було 415 одиниці). Варто зазначити, що кількість 

франчайзерів в Україні протягом 2011-2014 рр. загалом  зростала, що 

пояснюється зацікавленістю іноземних підприємств до ринку України. 

Важливим фактором інтересу іноземних інвестицій до франчайзингу є його 

розповсюдження без використання значних фінансових ресурсів. Спад 

кількості франчайзерів протягом 2012-2013 рр. можна пояснити кризовим 

станом економіки України і закриття багатьох компаній, в тому числі й 

франчайзингових. 

Франчайзинг є економічно вигідним для держави, адже цей бізнес ство-

рює нові робочі місця і  сприяє ефективному функціонуванню економіки. 

Водночас в Україні існують проблеми, які заважають широкому вико-

ристанню франчайзингових схем, основними з яких є: висока вартість 

франшизи у порівнянні з низькою купівельною спроможністю покупців; 

відсутність кваліфікованих кадрів; складні умови та бар'єри ведення такої 

інноваційної форми бізнесу як франчайзинг, особливо з боку держави через 

існування не досконалої нормативної бази. Необхідно також зазначити, що в 
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Україні, за даними Асоціації франчайзингу, найдешевший варіант створення 

франчайзингу починається з 25000 доларів США [3. с. 34]. 

Отже, для підтримки розвитку франчайзингу в Україні необхідне 

вдосконалення правової бази в напрямку підвищення захищеності як 

франчайзера, так і франчайзі. Для аналізу існуючих проблем і прийняття 

своєчасних рішень для їх ліквідації необхідно здійснювати детальний 

моніторинг всієї франчайзингової мережі. Цю функцію, а також 

консультаційну, освітню та інформаційну підтримку франчайзерів і 

франчайзі необхідно вбудувати в систему регіональної підтримки малого та 

середнього бізнесу, посилити в цих процесах вплив і роль Асоціації 

франчайзингу в Україні. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ 

 

Основним засобом існування більшої частини економічно активного 

населення та джерелом наповнення Державного та місцевих бюджетів, 

фондів соціального страхування є заробітна плата. Від рівня її динаміки 

залежиться відтворення робочої сили, трудового, інтелектуального, 

культурного і потенціалу країни. 

Стан державного регулювання оплати праці є незадовільним через 

поширення бідності серед працюючого населення, низьку питома вагу 

заробітної плати у доходах населення, низьку вартість робочої сили 

працівників бюджетної сфери тощо. Особливої уваги привертає до себе 

питання державного регулювання економіки, зокрема у сфері регулювання 

заробітної плати, в умовах поглиблення соціально-економічної, політичної 

нестабільності, що стала проявом внутрішніх і зовнішніх накопичених і 

нерозв’язаних проблем. 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/2012_231/knp231_68-70.pdf
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Організації й регулювання оплати праці в умовах ринкової системи 

господарювання досліджувало чимало вітчизняних вчених-економістів, 

зокрема О. Дубовська, О. Жук, О. Іляш, Г. Завіновська, А. Колот, О. Кузьмін, 

Г. Куліков, В. Лагутін, Е. Лібанова, Г. Міщук, В. Онікієнко, І. Петрова, В. 

Петюх, С. Покропивний, О. Стецуріна, А. Череп, Л. Шульгінова та ін.  

Згідно статті 94 Кодексу законів про працю (КЗпП) України заробітна 

плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку 

власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану 

ним роботу [3]. 

Правове регулювання оплати праці здійснюється згідно із Законом 

України ―Про оплату праці‖ [2, с. 383] держава здійснює регулювання 

зарплати працівників підприємств усіх форм власності і господарювання 

шляхом установлення розміру мінімальної заробітної плати, інших 

державних норм і гарантій, умов і розмірів оплати праці працівників установ 

і організацій, що фінансуються з бюджету, керівників державних 

підприємств, а також через оподаткування доходів працівників.  

Держава також повинна забезпечувати науково-методичне 

обґрунтування заробітної плати, тарифних умов, розроблення нормативів 

трудових затрат на масові технологічні процеси, дослідження і вивчення 

іноземного та передового вітчизняного досвіду з питань організації 

заробітної плати тощо.  

Важливим завданням держави є сприяння проведенню переговорів 

основними соціальними силами суспільства з метою врегулювання 

соціально-трудових відносин, запобігання масових трудових конфліктів.  

Держава в особі органів виконавчої влади виступає одим із соціальних 

партнерів. За такої умови органи виконавчої влади заохочують до співпраці, 

координують дії соціальних партнерів, стежать за дотриманням спільно 

вироблених і узгоджених механізмів регулювання, а не визначають їх. 

Серед основних цілей державного регулювання оплати праці виділяють:  

 забезпечення кожному працівникові життєво необхідного рівня 

споживання;  

 збереження реального рівня заробітної плати; 

 встановлення взаємозв’язку заробітної плати із продуктивністю праці; 

 досягнення відповідності між різними рівнями заробітної плати різних 

категорій працівників і різних фахів відповідно до ринкових принципів 

ціноутворення. 

 Державне регулювання оплати праці полягає передусім у визначенні і 

перегляді розміру мінімальної заробітної плати й умов, які впливають на її 

величину. Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі, не нижчому 

за прожитковий мінімум – вартісної величини межі малозабезпеченості в 

розрахунку на працездатну особу.  

Мінімальна заробітна плата в 2015 ріці у місячному розмірі з 1 січня 

становить 1218 грн, з 1 грудня планується її збільшення до 1378 грн, в 

погодинному розмірі  1 січня - 7,29 грн, з 1 грудня - 8,25 грн.Крім того, в 
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встановлено, що у 2015 році прожитковий мінімум на одну особу в 

розрахунку на місяць встановлений у розмірі з 1 січня 2015 р. - 1176 грн, з 1 

грудня - 1330 грн. 

А для основних соціальних і демографічних груп населення 

прожитковий мінімум на одну особу становить: 

- дітей віком до 6 років: з 1 січня 2015 р. - 1032 грн, з 1 грудня - 1167 

грн; 

- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2015 р. - 1286 грн, з 1 грудня - 

1455 грн; 

- працездатних осіб: з 1 січня 2015 р. - 1218 грн, з 1 грудня - 1378 грн; 

- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2015 р.- 949 грн, з 1 грудня - 

1074 грн [1]. 

 На даний час заробітна плата в Україні у 9-18 разів нижча ніж в країнах 

Європейського союзу, при цьому середня заробітна плата вища за мінімальну 

заробітну плату у 2,5 рази, як і у більшості розвинених країнах. Проблемою є 

те, що мінімальна заробітна плата, хоча і дорівнює прожитковому мінімуму, 

залишається надто низькою і не реалізовує покладених на неї функцій 

(відтворювальної, стимулюючої, формування платоспроможного попиту 

населення та ін.). 

Тому виникає потреба у кваліфікованого комплексного розв'язання 

проблем раціональної побудови оплати праці на основі взаємодії всіх її 

функцій з урахуванням трансформаційних перетворень в суспільстві. 

Приведення податкового законодавства у відповідність до вимог часу дасть 

змогу знизити податковий прес на підприємства і забезпечити можливість 

збільшення фонду оплати праці.  

Також удосконалення державного регулювання оплати праці 

здійснюється за такими напрямками: 

 запобігання виникненню заборгованості з виплат заробітної плати 

шляхом надання їй статусу першочергового платежу на підприємствах; 

 впровадження системи матеріального стимулювання мотивації 

високопродуктивної праці найманих працівників; 

 перехід до моделі «дорогої робочої сили»; 

 детінізація трудових доходів населення і посилення відповідальності 

роботодавців на виплату заробітної плати «в конвертах» 

 мінімізація деформації співвідношень у рівняхсередньомісячної 

заробітної плати за видами економічної діяльності та в регіональному розрізі. 

 визначання оптимальних співвідношень між тарифними коефіцієнтами, 

встановлення обґрунтованої різниці в заробітній платі працівників різних 

розрядів, доповнення та уточнення методики віднесення посад працівників 

бюджетної сфери до певних розрядів єдиної тарифної сітки [4, с. 70]. 

 Як висновок, рівень оплати праці є показником добробуту суспільства. 

Тому головним завданням держави як представника інтересів суспільства є 

не перманентна боротьба з труднощами, створюваними соціально-

економічною політикою самої ж держави, а професійно грамотна розробка 
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концепції соціально-економічної політики і послідовне впровадження 

ефективного механізму забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та 

її відповідний рівень в умовах формування ринкової економіки України. 

Таким чином, питання вдосконалення державного регулювання оплати 

праці в Україні потребують невідкладного вирішення, насамперед шляхом 

перегляду механізму державного регулювання у частині посилення 

контролюючих функцій держави за процесом оплати праці та дотриманням 

вимог чинного законодавства у цій сфері. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО 

КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

 

Кожне підприємство, яке виходить на ринок з власною продукцією, 

намагається досягти переваги над іншими підприємствами. Можливості 

підприємства у досягненні такої переваги визначаються поняттям як 

конкурентоспроможність.  

Конкуренція в самому широкому розумінні означає суперництво на 

будь-якому рівні між окремими юридичними або фізичними особами 

(конкурентами), які зацікавлені в досягненні однієї і тієї ж цілі – переваги над 

своїми суперниками. В економічній літературі конкурентні переваги часто 

ототожнюються з можливостями розпоряджатися наявними ресурсами, тобто 

із конкурентоспроможністю [4, с. 495]. 

Тему конкурентних переваг протягом багатьох десятиліть досліджувало 

чимало зарубіжних та вітчизняних вчених. Серед них такі як Азоев Г. П., 

Кулачена В. О., Фатхутдінов Р. А. та інші. У кожного з них була своя 
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особиста думка з приводу визначення сутності самої конкуренції, її 

взаємозв’язку з іншими економічними категоріями, її впливу на діяльність 

підприємства, і  врешті-решт, самого поняття «конкурентна перевага». 

Зокрема, Фатхутдінов Р.А.  пропонує визначити сутність конкурентної 

переваги на основі поняття «цінність». При цьому, під цінністю ним 

розуміється щось особливе, то, чим система володіє, прагне зберегти, або 

мати в майбутньому [5, с. 32]. Визначає сутність конкурентної переваги на 

основі поняття «цінність». При цьому, під цінністю ним розуміється щось 

особливе, то, чим система володіє (містить в собі), прагне зберегти, або мати 

в майбутньому. 

Фатхутдінов Р.А. вводить поняття конкурентної переваги, під якою 

пропонує розуміти «яку-небудь ексклюзивну цінність, якою володіє система і 

яка дає їй перевагу перед конкурентами». При цьому він вважає, що 

конкурентні переваги утілюються у товарах, що випускаються системою і 

реалізовуються на ринках. 

Конкурентні переваги можуть мати різноманітні форми в залежності від 

специфіки галузі, товару, ринку. При визначенні конкурентних переваг 

важливо орієнтуватися на запити споживачів та переконатися в тому, що ці 

переваги сприймаються ними як такі. 

Сутність конкурентних переваг більш повно проявляється через їх 

властивості. Першою  властивістю є їх порівняльний, відносний характер. 

Конкурентні переваги не є властивостями іманентними, невід’ємно 

притаманними конкретному об’єкту (підприємству, країні). Вони не 

витікають з його внутрішньої природи, а виявляються лише за умов 

порівняння цього об’єкта з іншими. Таким чином, можна стверджувати, що 

конкурентні переваги підприємств слід визначати шляхом порівняння 

найбільш суттєвих характеристик їх діяльності [2, с. 165]. 

Важливою властивістю конкурентних переваг є їх прив’язаність до 

конкретних умов і причин. Товар, який має перевагу за ціною на одному 

географічному ринку, може не мати цієї переваги на іншому. З іншого боку, 

товар, що зазнає комерційної поразки, через деякий час може користуватися 

успіхом внаслідок, наприклад, виходу з ринку головного конкурента, стрибка 

інфляції, влучної рекламної кампанії тощо. З цього випливає, що 

конкурентна перевага будь-якого економічного об’єкта не може мати 

універсального характеру. 

Для того, щоб характеристики підприємства можна було розглядати як 

конкурентні переваги, вони повинні відповідати наступним критеріям:  

– по-перше, ці характеристики мають бути значущими з точки зору 

умов конкуренції в галузі і вимог ринку, тобто повинні відповідати 

ключовим факторам успіху; 

– по-друге, вони мусять бути стійкими за умов динамічного ринкового 

середовища і неприступними для легкого відтворення конкурентами; 
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– по-третє, ці характеристики повинні бути наочними для споживачів. 

Тобто фірма має використовувати їх при розробці своєї маркетингової і, 

зокрема, рекламної стратегії [1, с. 54]. 

Характер та джерела переваг мають надважливе значення. Те, як довго 

можна втримувати конкурентну перевагу, залежить від трьох факторів. 

Перший фактор визначається тим, яке джерело переваги. Переваги низького 

рангу, такі як дешева робоча сила або сировина, досить легко можуть 

одержати й конкуренти. Вони можуть скопіювати ці переваги, знайшовши 

інше джерело дешевої робочої сили або сировини, або ж звести їх нанівець, 

випускаючи свою продукцію або черпаючи ресурси там саме, де й лідер. 

Переваги вищого порядку (патентована технологія, диференціація на основі 

унікальних товарів або послуг, репутація фірми, заснована на посиленій 

маркетинговій діяльності, або тісні зв’язки з клієнтами, які зміцнюються тим, 

що змінювати постачальника клієнтові фінансово незручно) можна 

втримувати більш тривалий час, їм властиві певні особливості. По-перше, 

для того, щоб домогтися таких переваг, потрібні великі навички й здібності – 

спеціалізований і більш тренований персонал, відповідне технічне оснащення 

і в багатьох випадках – тісні зв’язки з головними клієнтами. По-друге, 

переваги високого порядку звичайно можливі за умови дострокових та 

інтенсивних капіталовкладень у виробничій потужності, у спеціалізоване 

навчання персоналу або в маркетинг [2, с. 168]. 

Отже, «конкурентні переваги» – це різноманітні особливості будь-якої із 

сфер діяльності, за допомогою яких підприємство має перевагу над своїми 

конкурентами у досягненні однієї цілі. Конкурентні переваги є 

концентрованим проявом переваги над конкурентами в економічній, 

технічній, організаційній сферах діяльності підприємства, які можна 

виміряти економічними показниками (додатковий прибуток, більш висока 

рентабельність, ринкова частка, обсяг продаж). 
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ІННОВАЦІЇ У СВІТІ 

 

Про інновації говорять багато, але саме поняття є багатозначним, і тому 

дебати про чітке значення продовжуються. 

Хоча часто про інновації говорять в контексті нових технологій, але 

часто вони можуть навіть не включати в себе такі технології. Наприклад, 

свого часу концепція самообслуговування Mc’Donalds була інноваційною, 

але не містила в собі новітніх розробок.Отож можна сказати, що інновації –

це нововведення в галузі техніки, технології, організації праці або 

управління, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду; 

кінцевий результат інноваційної діяльності. Ця тема є актуальною в наш час, 

адже інновації є щаблиною до розвитку країни. 

Дослідженню інновацій присвятили свої праці багато світових 

науковців, серед них такі як: Й. Шумпетер,  В. Джеванс, А. Маршал, Л. 

Вальрас, К. Вікселл, К.Маркс та ін.. 

Адам Сміт у своїй праці «Дослідження про природу і причини 

багатства народів» пов’язує зростання економічної продуктивності з 

технологічними інноваціями. Основними носіями інновацій вчений вважає 

робітників, які вдосконалювали умови праці для того, щоб отримати вищу 

заробітну плату. 

Витоки інновацій можна зустріти і у теоретиків-неокласиків  

політичної економії таких як: В. Джеванс, А. Маршал, Л. Вальрас, К. Вікселл, 

які акцентують увагу на науково технічному прогресі, як основному факторі 

розвитку виробництва.  

Йозеф Шумпетер стверджує, що розвиток економіки ґрунтується на 

впровадженні новинок, інновацій. За Шумпетером, інновації є 

"використанням наявних джерел у нові способи". Інновації - це нові 

продукти, нові технології, нова організація промислового виробництва, 

відкриття нових ринків. Джерелом розвитку слугують внутрішні процеси, 

нові комбінації виробничих факторів на основі інновацій. 

Часто можна почути думку, що інновація – це абсолютно 

нематеріальне, навіть магічне поняття. У деяких компаніях з’явилася посада - 

Директор з інновацій, який робить якусь нікому не відому секретну справу. 

Але інновація – це не кількість патентів. Найбільш «плодюча» область для 

цієї категорії – менеджмент [2, c.500]. 

Наприклад, Google прийняла управлінське рішення: кожен працівник 

може 20% робочого часу присвячувати не поточним проектам. Таким чином, 

компанія отримує багато ініціатив, і так з’явилася пошта Gmail. Проте цей 

потік ініціатив неконтрольований, і саме керівництво компанії не може 

порахувати, наскільки вигідними є такі витрати часу. З другого боку, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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компанія GE (General Electric), яка є еталоном застосування принципу «6 

Сигма», говорить про критичну важливість операційного менеджменту. У цій 

компанії максимум 20% зусиль витрачається на пошук ідеї, а 80% - на якісну 

комерціалізацію. 

Поки що створення інновацій – це не книга рецептів, але практика 

показує, що це й не така вже духовна матерія. Це як джаз-імпровізація – 

звичайно, є елемент креативності, але й є чіткий ритм. 

Цінцінатті, (США, Огайо) є доволі консервативним містом, де була 

заснована компанія P&G (Procter&Gamble), одна з найбільш традиційних 

компаній Америки. Ми знаємо P&G завдяки широкому асортименту - мило, 

зубні пасти, Ariel і т.д. Останнім часом P&G змінила свій підхід до створення 

ідей і нових продуктів. Компанія запрошує до співробітництва університети, 

постачальників та інноваторів з ринку. Компанія пропонує їм частку доходу, 

і це призвело до того, що частка ідей, які прийшли ззовні, зросла з 20% до 

50%. Як заявляє компанія, це є основною причиною росту P&G на 6% у рік з 

2001 по 2005 роки [1,c.200]. 

ІBM - це інший приклад компанії, що вітає залучення інновацій. 

Створивши Lіnux, відкриту мову програмування, ІBM заявляє про товариство 

відкритих інновацій та виробляє більше патентів для "креативного 

суспільного користування", ніж для самих себе. Компанія настільки 

прихильна принципу відкритості, що проводяться віртуальні "jam sessіons", 

під час яких десятки тисяч співробітників обмінюються ідеями за схемою 

мозкового штурму. 

Напевно, ще рік тому про Китай говорили лише як про виробника 

дешевої неякісної продукції. Проте зараз все більше почали говорити про 

інновації у цьому регіоні. Китайські компанії запроваджують власні бізнес-

моделі, які західним компаніям навіть важко зрозуміти, не те що 

впроваджувати. 

Те ж саме відбувається в Індії. Наприклад, індійська компанія Tata 

завдяки оптимізації виробництва випустила на внутрішньому ринку 

автомобіль за $2500, і планує модернізувати продукт для експорту. 

Автомобілі такого цінового сегменту можуть змінити величезну галузь 

автомобілебудування. 

Процвітання Китаю та Індії ґрунтується на двох рушійних силах: 

глобалізація та поширення інформаційних технологій. По-перше, 

глобалізація призводить до того, що Індія та Китай зростають як ринки 

споживання, у той же час, вони пропонують все більшу пропозицію товарів 

на міжнародному ринку. По-друге, інформаційні технології поширюються 

далеко за межі Інтернету і доходять практично до усіх галузей. 

Поки що США лідирують у створенні та впровадженні інновацій. Вони 

займають 47.3% від загальних світових витрат на нововведення (рис.1). Це 

показує кількість зареєстрованих патентів, а також кількість інноваційних 

стартапів та розвиток венчурних компаній. Хоча інші країни складають все 
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серйознішу конкуренцію Сполученим Штатам, сфокусовуючись на чотирьох 

складових: 

1. Покращення науки, інженерна та математична освіта. 

2.Залучення високоосвічених іммігрантів. 

3. Збільшення державних витрат на дослідження. 

4.Податкові пільги. 

 

 
Рис.1 Регіональна структура витрат на R&D[1, c. 250] 

 

Конкуренція загострюється все більше. Ті ж Китай, Індія пропонують 

інноваційні підходи до ведення бізнесу. А такі моделі скопіювати дуже 

тяжко. Наприклад, коли Toyota почала випускати дуже якісні автомобілі, 

жодна компанія не могла досягнути такого ж рівня якості. Причина у тому, 

що концепція максимального покращення якості була закладена у самій 

культурі компанії. Тому такий підхід забезпечує максимальний рівень 

ефективності і мінімальні можливості для копіювання конкурентами. 

Отже, можна підвести підсумки, що інновації у світі є надзвичайно 

важливими, вони розвиваються і країни їх підтримують  вкладаючи  кошти та 

залучаючи більше інноваторів. 

Що ж для України, як каже Павло Шеремета президент Київської 

школи економіки, вона має невеликі шанси у застосуванні бізнес-моделей, 

орієнтованих на мінімізацію витрат. Як мінімум, українська робоча сила не 

настільки дешева. Вихід - нестандартні рішення, і, в першу чергу, у 

менеджменті. Завдання, яке стоятиме в найближчі роки перед українськими 

управлінцями - створити нестандартні бізнес-моделі для генерування та 

впровадження інновацій. Це - чи не єдиний шлях зробити вітчизняні 

продукти та компанії конкурентними на міжнародному ринку.  

Список використаних джерел: 

1.Васильченко П. Г. Современная система управления предприятием.-
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ФОНДОВОЇ 

БІРЖІ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
 

У світі налічується близько 200 фондових бірж, об'єднаних у 
міжнародну Федерацію фондових бірж. Як особливий інститут вторинного 
ринку цінних паперів, вони сприяють накопиченню капіталу, його розподілу 
і перерозподілу, а також контролю за інвестиціями та інфляцією. Провідне 
становище на міжнародному ринку цінних паперів має Нью-Йоркська 
фондова біржа – головна фондова біржа США, найбільша в світі. Ця установа 
є символом фінансової потужності Сполучених Штатів і фінансової індустрії 
взагалі.  

Нью-Йоркська фондова біржа (New-York Stock Exchange, або NYSE) 
започаткувала свою діяльність в 1792 р. і є однією з найбільших і 
найстаріших фондових бірж світу. Її діяльність регламентується статутом, 
внутрішніми правилами та інструкціями. На біржі обчислюється всесвітньо 
знаменитий індекс Доу-Джонса для акцій промислових компаній, а також 
індекс NYSE Composite. Для самої ж NYSE промисловий індекс Доу Джонс 
вже давно перевершив 14000. Здійснює управління біржею Рада директорів, 
яка складається з членів біржі та незалежних представників. 

Операції на біржі здійснюють тільки її члени, загальна чисельність 
яких сягає 1400. Членами біржі, як правило, є фізичні особи. Якщо член біржі 
є співвласником фірми, фірма також вважається членом біржі. Ціна 
брокерського місця на біржі становить близько 0,5 млн. дол. США. 
Асоційовані члени мають допуск в операційний зал, проте не мають права 
укладати угоди. 

Вимоги до емітентів акцій, що претендують на лістинг на NYSE, 
досить жорсткі, причому вимоги до іноземних емітентів для включення до 
лістингу на NYSE значно жорсткіші, ніж для американських корпорацій. 

Інформацію про мінімальні вимоги до претендентів на лістинг на NYSE 
наведено в табл. 1. У другій і в третій графах наведена інформація про 
вимоги для включення в лістинг і вимоги, які потрібно задовольняти, щоб 
залишатись в лістингу NYSE. В четвертій графі — вимоги до іноземних 
емітентів, що претендують на лістинг. 

Таблиця 1 
Мінімальні вимоги до претендентів на лістинг на NYSE [1, ст.157] 

Критерії Перший лістинг, 
млн. дол. США 

Наступні 
лістинги, млн. 

дол. США 

Для іноземних 
емітентів,  

млн. дол. США 
1 2 3 4 

Доходи корпорації 2,5 - 100 

Чисті матеріальні 
активи 

18 - 100 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 

Загальна ринкова 

вартість публічно 

розміщених акцій 

- 5 100 

Загальна кількість 

публічно 

розміщених 

(простих) акцій 

1,1 0,6 2,5 

Кількість 

власників повних 

лотів 

2000 1200 5000 

 

Крім цього, на Нью-Йоркській біржі для проходження лістингу треба 

мати показники не нижче: 

1)  дохід до виплати податків за останній рік - $2,7 млн.; 

2)  прибуток за 2 попередніх роки - $3,0 млн.; 

3) курсова вартість акцій - $19,0 млн.; 

4) середньомісячний обсяг торгівлі акціями емітента повинен 

становити не менше $100 000 протягом останніх 6 місяців [2, с. 234]. 

Зараз на ринку NYSE зосереджені великі компанії, такі, як наприклад 

Juniper Networks - лідер в області високопродуктивних мереж або ж Banco 

Santander (Brasil) SA  - один з провідних банків Бразилії. 

Не можливо не згадати про високотехнологічність NYSE. Завдяки 

плідній співпраці, зокрема недавні контракти з SFTI (послуги зв'язку), або ж 

Standard Chartered PLC (банківська установа), NYSE розробляє складні 

торговельні операції з валютою, дає можливість учасникам ринку покращити 

зв'язок з NYSE Liffe (посередниками) та запровадила ряд інших рішень, 

об'єднань для максимізації якості праці. SFTI знижує витрати і ризики, 

пов'язані з підключенням і керуванням декількома мережами третього 

учасника. Це дозволяє компаніям скоротити час виходу на ринок, підвищити 

їхню ефективність і значно знизити витрати на їх торговельну 

інфраструктуру.  

NYSE Euronext є провідним оператором глобальних фінансових ринків 

і постачальник інноваційних технологій торгівлі. Компанія зосереджена в 

галузі торгівлі акціями, ф'ючерсами, опціонами, фіксованим доходом і 

біржовими продуктами в Європі та Сполучених Штатах. The New York Stock 

Exchange, NYSE Euronext, NYSE  Amex,  NYSE Alternext а також NYSE Arca 

-  на них припадає майже 40 відсотків акцій торгового світу, найбільш 

ліквідних будь-якого глобального обміну групи, це без урахування NYSE 

Liffe - провідні європейські бізнес похідні і другі у світі найбільші похідні 

значення бізнес торгівлі [3]. 

Отже, NYSE - це могутня фондова біржа , в якій зосереджено більше 

40% світових інвестицій. Завдяки новітнім технологіям, плідній співпраці 
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навіть найменших її структурних ланок, сучасним засобам зв'язку та 

висококваліфікованому персоналу вона здатна швидко відповідати на зміни 

ринку та створювати необхідні умови для постійно діючої централізованої 

торгівлі цінними паперами шляхом об'єднання попиту і пропозиції на них, 

надання місця, системи та засобів для їх обігу. 
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КОМПЛЕКСІ РЕГІОНУ 

 

   Під час економічної кризи питання залучення істотних обсягів 

інвестицій для організаційних трансформацій у господарському комплексі 

будь-якого регіону не може бути вирішено у найкоротший час, тому головна 

увага повинна бути приділена розв'язанню організаційно-економічних 

проблем та адаптованості підприємств господарського комплексу до умов 

зовнішнього середовища, зокрема залежність від інтенсивності кооперованих 

зв'язків з постачальниками різного роду ресурсів з точку зору їх якості, 

повноти та своєчасності постачань. Звідси постає завдання створення 

ефективної системи стратегічного управління корпоративними структурами. 

   Питання теорії та практики вертикальної інтеграції знайшли 

відображення в роботах відомих вітчизняних та зарубіжних вчених-

економістів: С. Архієреєва, О. Вільямсона, В. Захарченко, Г. Козаченко, Р. 

Коуза, Д. Норта та ін. Проте існуючі положення потребують подальшого 

розвитку з точки зору організаційного забезпечення змін у господарському 

комплексі регіону. 

   В науковій літературі вертикальна інтеграція розглядається в рамках 

неокласичних традицій та з позиції інституційної теорії. Підхід з позиції 

неокласичної економічної теорії розглядає вертикальну інтеграцію з точки 

зору факторів ринкової структури . Двома основними напрямками впливу 

вертикальної інтеграції на структуру ринку є нейтралізація горизонтальних 

та вертикальних негативних зовнішніх ефектів та підвищення ринкової влади 

фірми шляхом розширення її на ринок, що знаходиться вище або нижче у 

технологічному ланцюжку. 

   Горизонтальні та вертикальні негативні зовнішні ефекти створюються 

в системі відносин фірм уздовж технологічного ланцюжка внаслідок рішень 

http://www.nyx.com/
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незалежного агента щодо максимізації прибутку, що негативно впливає на 

прибуток інших учасників вертикального ланцюжка. Прикладами 

негативного зовнішнього ефекту є: так звана «подвійна надбавка», коли для 

отримання максимального прибутку кожний агент обмежує обсяг продажу, 

але в підсумку послідовне обмеження продажу знижує сумарний прибуток; 

витрати на рекламу, здійснюючи які дистриб'ютор враховує вплив реклами 

тільки на власний прибуток, в той час як реклама впливає на попит для всіх 

дистриб'юторів даного виробника; вибір дистриб'юторів між ціновою 

конкуренцією та конкуренцією послуг[2,c.52].  

   Модель «подвійної надбавки» в початковому вигляді була 

сформульована Дж. Шпенглером , сутність якої зводилась до того, що 

обмеження вертикальної інтеграції в рамках антимонопольного 

законодавства може виявитися невиправданим.  

Ефект створення перепон входження на ринок завдяки вертикальній 

інтеграції чи використанню вертикальних обмежень розглянуто в низці робіт 

,де аналізують два типи ефектів - коли ринковий агент обмежує для свого 

конкурента доступ до наступної стадії технологічного процесу або обмежує 

доступ до попередньої стадії процесу[1,c.126]. 

Таким чином,  дослідження показують, що обидва напрямки розвитку 

вертикальної інтеграції в рамках неокласичних традицій використовують 

поняття вертикальної інтеграції в широкому розумінні: використання 

вертикальних обмежень дозволяє досягнути таких же результатів, як і 

об'єднання виробників на послідовних етапах технологічного ланцюжка в 

межах єдиної фірми. Критеріями ефективності вертикальної інтеграції є такі: 

вертикальна інтеграція сприяє збільшенню добробуту в короткостроковому 

періоді в умовах дуже високої концентрації різні вертикальні обмеження 

підвищують добробут на ринку товару, який відчувається, коли сам попит 

залежить від підтримки репутації виробника; певний рівень вхідних бар'єрів, 

які вертикальна інтеграція створює для нових конкурентів, може бути 

необхідною умовою здійснення масштабних інвестицій; деякі вертикальні 

обмеження дозволяють підвищити добробут шляхом стимулювання збуту в 

умовах невизначеності. 

Підхід з позиції інституційної теорії розглядає залежність різних форм 

вертикальної інтеграції від різних можливих шляхів вирішення проблеми 

координації в економічних системах. Ідея розгляду можливих форм 

організації в інтервалі між ринковою угодою та фірмою належить Р. Коуз. На 

думку вченого, укладанню та виконанню угод або зниженню їх ефективності 

впливає ряд перешкод, характер яких істотно залежить від використовуваних 

організаційних форм. Аналізуючи два найважливіших інститути, 

центральних для економічної науки, - фірми та ринок, які становлять 

«інституційну структуру економічної системи», він вводить в економічний 

аналіз нову категорію, що отримала назву «трансакційні витрати», яку 

вчений спочатку назвав «витрати ринкових трансакцій» або «витрати 

здійснення трансакційного обміну на відкритому ринку» . Під 
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трансакційними витратами Р. Коуз розумів витрати збору і обробки 

інформації, витрати проведення перемовин і прийняття рішення, витрати 

контролю і юридичного захисту виконання контракту[3.c.15]. 

У рамках сучасної інституційної теорії дискусійним є питання про вплив 

державного регулювання в широкому сенсі на вибір моделі контрактів 

незалежними підприємствами. Традиційна точка зору полягає у тому, що 

ефективне виконання контрактів вимагає сильних правових інститутів. Так, 

дослідники структури власності у вертикально-інтегрованих компаніях 

розглядають в якості оптимального такий спосіб вибору структури власності 

у вертикально інтегрованій групі, при якій держава забезпечує сприятливі 

організаційно-економічні умови для вертикальної інтеграції та приймає 

стратегію формування корпоративного сектора . Альтернативна точка зору 

базується на теорії трансакційних витрат та теорії ігор і полягає у тому, що 

роль правових інститутів у забезпеченні контрактів переоцінюється.  

Вивченню впливу трансакційних витрат на вертикальну інтеграцію 

виробництва присвячена ціла низка робіт вітчизняних економістів, причому в 

них знайшли відображення як намагання уточнити зміст трансакційних 

витрат , показати відмінність між ними, трансформаційними та 

інформаційними витратами , так і визначити причини зростання впливу 

трансакційних витрат на вертикальну інтеграцію ,а також зроблені спроби 

оцінити рівень трансакційних витрат підприємства. 

Таким чином, можна виділити найважливіші характеристики, що 

визначають сутність фірми в рамках інституційної теорії. Це формування 

складної мережі контрактів, довгостроковий характер ділових відносин, 

виробництво єдиною «командою», інвестування в специфічні активи, 

адміністративний механізм координації за допомогою наказів. Всі пояснення, 

що розвивали ідеї Р. Коуза, виходили з загального уявлення про фірму як 

засіб економії трансакційних витрат. Причинами високих трансакційних 

витрат контрактації можуть бути: опортуністична поведінка контрагентів, 

значні витрати на ведення переговорів, недофінансування, складність активу, 

що купується, невизначеність політико-економічної ситуації та інші фактори, 

які роблять отримання необхідних активів через контракти дуже дорогою, 

навіть нездійсненою процедурою. Тому єдиною можливістю у компаній 

становиться формування власних структурних підрозділів, які займатимуться 

виробництвом необхідних ресурсів. 

За результатом  проведеного теоретичного аналізу можна зробити 

висновок, що велику роль в організаційному забезпеченні змін відведено 

створенню вертикально інтегрованих структур як формі територіальної 

організації суспільного виробництва, яка передбачає відновлення 

ланцюгових зв'язків типу сировина - виробництво - збут. В економічній теорії 

існує два підходи щодо вертикальної інтеграції: з позиції неокласичної теорії 

та з позиції інституційної теорії. Перший підхід розглядає вертикальну 

інтеграцію з точки зору факторів ринкової структури, а другий -залежність 

різних форм вертикальної інтеграції від можливих шляхів вирішення 
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проблеми координації в економічних системах. Теоретичні узагальнення 

дозволять визначитися, що найбільш прийнятними є положення 

інституційної теорії, ключовим принципом якої є економія трансакційних 

витрат, що пояснює не тільки сам факт існування фірм, але й численні окремі 

аспекти їх функціонування - фінансову структуру, форми управління, 

організацію трудового процесу та ін.  
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ РІВНЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Глобалізація  економічного  простору,  ринкова  лібералізація  та  

збільшення  відкритості  економіки України актуалізують необхідність 

адекватної оцінки поточного рівня та тенденцій розвитку процесів у сфері 

зовнішньоекономічної безпеки держави, на ос нові застосування  системи  

науково  обґрунтованих  показників (індикаторів) економічної безпеки. 

Проблеми  забезпечення  зовнішньоекономічної  безпеки  держави  є 

предметом  досліджень  багатьох  вітчизняних і зарубіжних вчених: Л. 

Абалкіна, А. Барановського, З. Варналія, В. Вітлінського, О. Власюка, В. 

Гейця, Е. Долана, А. Качинського, К. Кемпбелла, Р. Кемпбелла, П. Пашка, А. 

Сухорукова, Ю. Харазішвілі, Л. Чекаленко та  інших. 

Характерною ознакою сучасної світової економіки є безумовне 

переважання тенденції до відкритості  національних  економік. У  

дослідженні  Е.  Долана, К. Кемпбелла і Р. Кемпбелла [1, с. 381] політика 

«відкритої економіки» трактується як система, в якій поряд із діловими 

операціями всередині країни значно активізуються міжнародні  

зовнішньоекономічні  зв’язки,  а  розрахунки здійснюються  за  допомогою  

іноземної  валюти.  Водночас,  слід  зазначити,  що  надмірна  відкритість  

економіки країни робить її вразливою до зовнішніх ризиків. 

Оцінка  стану  зовнішньоекономічної  безпеки України повинна бути 

комплексною, що передбачає  використання  саме  системи  індикаторів,  а  

не  певних  окремих  показників,  виявлення  їх  взаємного  впливу,  якісних  
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характеристик,  тенденцій  та  порівняння з нормативними (критичними, 

небезпечними, оптимальними)  значеннями. 

Різке  підвищення  показника  відкритості  економіки в 2014 р. у першу 

чергу пов’язано з підписанням Угоди про асоціацію з ЄС. МВФ відкрив 

дворічну кредитну програму на 17, 1 млрд. дол. США, з яких 4,6 млрд. дол. 

США Україна отримала в 2014 р., а інші будуть виділені протягом 2015 р. 

Фінансову допомогу державі також надавали Світовий банк, Європейський 

банк реконструкції та розвитку, Європейський Інвестбанк і ряд країн: США, 

Японія, Канада, країни Євросоюзу. У цілому в 2014 р. Україна отримала 

фінансову допомогу на суму близько 9 млрд. дол. США. За домовленістю  з  

кредиторами  ці  кошти  повинні  піти  на  економічні  та  судові  реформи,  

покращення  інвестиційного клімату,  подолання  корупції.  Отже,  поряд  з  

перевагами «відкритої економіки» є і зворотній, негативний бік. 

Підтримуючи політику інтеграції національної економіки у світове 

господарство, слід поєднувати прагматичну відкритість із розумним 

протекціонізмом [4]. 

Згідно  з  Методичними  рекомендаціями  [3]  можемо  підрахувати  

рівень зовнішньоекономічної безпеки України і порівняти його  з  

оптимальним  рівнем.  Як  бачимо  з  рис.  1,  рівень ЗЕБ  знаходиться  нижче 

порогового  рівня.  У  досліджуваному  періоді  показник  не  досягнув  

нижнього  оптимального  рівня  в  жодному  році.  Це  свідчить  про  

неефективність існуючої моделі ЗЕБ та макроекономічної політики в цілому. 

 
Рис. 1 Динаміка рівня Зовнішньоекономічної безпеки 

 

Економіка  України  є  надмірно відкритою, що робить її чутливою до 

зовнішніх ризиків, переважна більшість показників зовнішньоекономічної 

безпеки  є  незадовільними,  рівень  зовнішньоекономічної безпеки України 

знаходиться нижче критичного порогового значення. Прогноз рівня 

економічної безпеки до 2020 р., за збереження наявних тенденцій, теж є 

негативним [2, с. 117]. 

Головними загрозами ЗЕБ і причиною низького інтегрального показника 

ЗЕБ є високий рівень імпортної залежності України, переважно від’ємний 

коефіцієнт покриття  експортом  імпорту,  вкрай  низький  рівень  
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інноваційної продукції в товарному експорті, значна частка імпорту товарів у 

внутрішньому споживанні. 

Для підвищення рівня ЗЕБ на сучасному етапі розвитку  України  

необхідно  розробити  і  втілити  в  життя Концепцію ЗЕБ держави з 

урахуванням ратифікованої в вересні  2014  р.  Угоди  про  асоціацію  з  ЄС;  

нарощувати експорт  інноваційної  продукції  за  рахунок  підвищення 

науково-технологічного рівня підприємств-експортерів; прагнути до 

збалансування торгівельного балансу за рахунок  розвитку  внутрішнього  

ринку  та  виробництва, орієнтованого  на  імпортозаміщення;  створити  

пільгові  умови  для  іноземного  капіталу,  який  вкладається  в пріоритетні  

галузі  економіки;  розробити  заходи  щодо державної  підтримки  

експортноорієнтованих  галузей економіки;  диверсифікувати  шляхи  

постачання  енергетичних  ресурсів;  здійснювати  пошук  альтернативних 

джерел енергії; впроваджувати державні програми енергозбереження; 

стабілізувати курс національної валюти. 

Таким чином, зовнішньоекономічна безпека України  повинна  

забезпечуватися  шляхом  застосування  стратегічних,  тактичних  та  

оперативних заходів, які повинні ґрунтуватися на результатах комплексної 

оцінки сучасного стану та перспектив розвитку процесів у сфері 

зовнішньоекономічної безпеки. 
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АНАЛІЗ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБОРОТУ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Актуальність теми обумовлена важливою роллю обороту роздрібної 

торгівлі підприємства. Оборот роздрібної торгівлі належить до числа 

найважливіших показників в економіці. Він відображає економічні та 

соціально-економічні процеси, що відбуваються в житті країни. Динамічне 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246819122&cat
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зростання товарообороту роздрібної торгівлі, що випереджає за темпами 

свого зростання валовий внутрішній продукт, характеризує масштаби 

залучення грошових доходів споживачів у сферу товарного обігу. Оборот 

роздрібної торгівлі тісно пов'язаний з багатьма показниками розвитку 

народного господарства, з державним бюджетом, грошовим обігом. У сфері 

товарного обігу оборот роздрібної торгівлі впливає на інші показники 

торгівлі, зокрема на товарні запаси та їх оборотність праці в торгівлі і т.д. 

Разом з тим він сам відчуває вплив товарних запасів, трудових і грошових 

витрат, стану матеріальної бази торгівлі, тощо. 

Дослідженням роздрібного товарообороту займалися такі вчені, як 

Бланк І.О, Жеккер О., Козін С.В, Кравченко Л.І., Лебедєва С.М., Марцин 

В.С., Терещенко Н.М., Щур Д.Л., Яковлєв Ю.П. 

Метою є визначення сутності роздрібного товарообороту та факторів, 

що на нього впливають. 

Оборот роздрібної торгівлі - складний і багатогранний показник. Він 

характеризує обсяг товарної маси, яка перейшла зі сфери товарного обігу в 

сферу особистого споживання. Рівень і якість планування обороту роздрібної 

торгівлі визначаються наступними найважливішими умовами: 

компетентністю керівництва організації на всіх рівнях управління; 

кваліфікацією фахівців, що працюють в функціональних підрозділах; 

наявністю інформаційної бази та забезпеченістю комп'ютерною технікою [2, 

с.103]. 

Аналіз товарообігу – важлива ланка процесу управління діяльністю 

підприємства роздрібної торгівлі. Його мета полягає у виявленні тенденцій 

розвитку товарообороту, в оцінці повноти задоволення платоспроможного 

попиту населення на товари та можливостей отримання підприємством 

роздрібної торгівлі необхідного прибутку. Аналіз товарообігу проводиться 

протягом року з метою здійснення контролю за перебігом виконання плану й 

аналітичного забезпечення оперативного управління цим процесом, так і по 

закінченню року з метою оцінки досягнутого обсягу товарообігу. 

Планування обороту роздрібної торгівлі передбачає обґрунтований 

вибір цілей, визначення політики, розробку заходів, методи досягнення 

цілей, забезпечення основи для ухвалення подальших довгострокових 

рішень. Планування закінчується перед початком дій з реалізації плану. 

Одним із принципів розробки плану є оптимізація їх показників. 

Зменшення витрат обігу є однією з умов зниження роздрібних цін, посилення 

своїх позицій на ринку в умовах конкуренції. Підприємства повинні 

виконувати розрахунки очікуваних змін витрат обігу в майбутньому періоді. 

Товарообіг характеризує процеси, що розвиваються в сфері товарного 

обігу, і фактори, що впливають на формування попиту і пропозиції, і 

відображає економічні відносини між виробниками та споживачами. 

Товарообіг дозволяє визначити умови, за яких розвивається 

співвідношення між попитом і пропозицією на ринку. Це дозволяє 

встановити, як реалізуються на конкретному ринку відносини між 
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виробниками і споживачами товарів, які умови визначають тенденції 

формування та розвитку попиту та пропозиції в наступний період і на 

перспективу. 

Товарообіг є макроекономічним показником. Держава веде збір і 

обробку даних про товарообіг на різних рівнях управління з метою виявлення 

загальних закономірностей і тенденцій, виявлення місця окремих ринків, 

аналізує міжрегіональний обмін і соціальні та регіональні відмінності 

душового рівня товарообігу [1, с. 344]. 

Роздрібний товарообіг є кінцевою стадією руху товарів від 

виробництва до споживача. Роздрібна торгівля завершує процес обігу 

товарів: товар зі сфери обігу переходить у сферу споживання. Роздрібний 

товарооборот - це кількісний показник, що характеризує обсяг продажів. 

Відмітимо, що роздрібний товарообіг характеризує обсяг продажу 

товарів населенню для особистого, сімейного, домашнього використання; він 

означає завершення процесу обігу товарів на споживчому ринку і перехід 

товарів у приватне або колективне користування. Його величина 

враховується в роздрібних цінах, тобто у цінах фактичної реалізації, 

включаючи всі податки, що входять до складу роздрібної ціни. 

Економічна сутність роздрібного товарообігу проявляється в обміні 

грошових доходів споживачів на товари і послуги в процесі купівлі-продажу 

і в економічних відносинах, пов'язаних з цим обміном. 

Основними завданнями обороту роздрібної торгівлі є: 

- перевірка ступеня виконання прогнозних продажів за обсягом і 

структурою, задоволення попиту покупців на окремі товари; 

- виявлення тенденції і закономірностей його розвитку в динаміці і 

змін, що відбуваються в них; 

- визначення чинників, що впливають на його зміну (кількісний вимір і 

узагальнення впливу факторів на виконання прогнозних показників і 

динаміку роздрібного товарообігу); 

- оцінка впровадження прогресивних методів торгівлі та їх 

ефективності; 

- виявлення резервів, шляхів і можливостей зростання обсягу продажів 

і поліпшення обслуговування покупців; 

- розробка заходів щодо усунення недоліків та підвищення 

ефективності господарсько-фінансової діяльності [4, с. 541]. 

На обсяг і структуру товарообігу впливають різні чинники, але, перш за 

все економічні, які впливають на величину попиту. 

Ціни на товари зростають з різною швидкістю, тому дуже важливо 

проаналізувати вплив різних показників інфляції на різноманітні типи 

товарів, які продає підприємство.  

Тенденції розвитку економіки (стабілізація, зростання або спад) 

матимуть визначальний вплив на ринок, на якому працює підприємство. 

Розвиток конкуренції, особливо в роздрібній торгівлі, призводить до 

того, що покупці стають все більш вибагливі при виборі магазину. 
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Незважаючи на те, що їх цікавлять передусім ціна і якість товарів, все більшу 

увагу покупці звертають на рівень і методи торговельного обслуговування, 

надані послуги, а також на стиль і дизайн торгових підприємств. 

Політичні фактори тісно переплетені як на загальнодержавному, так і 

на місцевому рівні. Особливо важливі для торгових підприємств податки, 

обмеження в ціноутворенні, перспективи житлового будівництва, комерційні, 

дорожньо-транспортні та інші проекти місцевих властей [2, с. 101]. 

Основний фактор успішного розвитку товарообігу - забезпеченість 

торгового підприємства товарними ресурсами та їх раціональне 

використання. Вплив ефективності використання трудових ресурсів на обсяг 

товарообігу оцінюють через показники продуктивності праці: 

середньогодинного виторгу на одного працівника; середньоденного виторгу 

на одного працівника; середньорічного виторгу на одного працівника. 

Відповідно є три моделі для факторного аналізу товарообігу. Обсяг 

роздрібного товарообігу залежить від періодичності надходження та вибуття 

товарів, стану товарних запасів [3, с.48]. 

Отже, роздрібний товарообіг є важливою і невід’ємною частиною 

ринкової системи. Роздрібний товарообіг є основним показником, що 

характеризує торгову діяльність торговельних підприємств. Він відображає 

одночасно вартість реалізованої покупцям торговельної маси, а також 

грошову виручку продавців і витрати покупців на споживання товарів. 
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НАПРЯМИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

 

Одним з найважливіших показників ефективності діяльності 

підприємства, який комплексно характеризує використання всіх ресурсів, а 

саме, матеріальних, трудових та фінансових є собівартість продукції.Вона 

здійснює безпосередній вплив на величину прибутку, рівень рентабельності, 

а також на бюджет.Чим краще працює підприємство, інтенсивніше 
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використовує виробничі ресурси, успішніше удосконалює техніку, 

технологію і організацію виробництва, тим нижча собівартість продукції. 

Проблеми зниження собівартості продукції розглядали у своїх працях 

такі вчені: І.А. Басманов, Ф.Ф. Бутинець, М.А. Вахрушина, С.Ф. Голов, 

Н.М. Грабова, В.М. Добровський, К. Друрі,  В.Б. Івашкевич,  Т.П. Карпова, 

Л.В. Нападовська,  М.С. Пушкар, А.Ю. Соколов, В.В. Сопко, Дж. Фостер, 

Ч.Т. Хорнгрен, М.Г.Чумаченко, В.Г. Швець та інші. Аналіз результатів їх 

досліджень засвідчує різні підходи щодо висвітлення процесу формування 

собівартості та проблем її розрахунку. 

Собівартість продукції належить до найважливіших якісних 

показників, які в узагальненому вигляді відображають всі сторони 

господарської діяльності підприємств (фірм, компаній). Собівартість є 

основою визначення цін на продукцію. Зниження цього показника зумовлює 

до збільшення суми прибутку та рівня рентабельності. Для того, щоб досягти 

зниження собівартості продукції, треба знати її склад, структуру та фактори, 

які сприяють цьому зниженню. 

Собівартість продукції – це грошове вираження затрат підприємства на 

виробництво та реалізацію продукції. Собівартість продукції 

характеризує 

ефективність всього процесу виробництва на підприємстві, оскільки у 

ній відображаються: рівень організації виробничого процесу; технічний 

рівень; продуктивність праці та інше [3]. 

Перед тим, як визначити, які заходи прийняти для зниження 

собівартості, необхідно провести її аналіз, тобто:  

1) оцінити динаміку найважливіших показників собівартості та 

виконання плану по ним;  

2) оцінити обґрунтованість плану по собівартості продукції;  

3) визначити фактори, які вплинули на динаміку показників 

собівартості та виконання плану по ним, величини та причин відхилень 

фактичних витрат від планових;  

4) оцінити динаміку і виконання плану по собівартості по елементам і 

по статтям калькуляції;  

5) виявити втрачені можливості зниження собівартості продукції.  

Ціль кожного напрямку аналізу – це виявлення можливостей 

ефективного використання усіх видів ресурсів в процесі виробництва та 

збуту продукції [2, c. 114].  

У країнах з різним рівнем розвитку економіки структура собівартості 

представлена по-різному. В Україні найбільші витрати спрямовані на 

сировину і матеріали, в той час як в Німеччині та США даний показник є у 

два рази меншим. З іншої сторони, в розвинених країнах у два рази більшу 

частину, ніж в Україні, займають витрати на оплату праці, а відрахування на 

соціальні потреби у чотири рази перевищують українські показники (табл. 1). 

З цього випливає, що необхідно оптимізувати структуру собівартості так, 

щоб можна було знайти шляхи і резерви зниження собівартості [5]. 
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Таблиця 1 

Порівняльна структура собівартості продукції промислових 

підприємств України, Німеччини та США за 2012 рік, % 

Елементи витрат Україна Німеччина США 

1. Витрати на сировину та матеріали 67 36 34 

2. Витрати на оплату праці 13 25 26 

3. Амортизація  11 14 16 

4. Витрати на соціальні потреби 5 20 20 

5. Інші витрати 4 5 4 

 

З економічних і соціальних позицій значення зниження собівартості 

для 

підприємства полягає у наступному: 

 у збільшенні прибутку, що залишається у розпорядженні 

підприємства, а отже, у появі можливості не тільки в простому, але й 

розширеному відтворенні; 

 у появі більшої можливості для матеріального стимулювання 

робітників і рішення багатьох соціальних проблем колективу підприємства; 

 у поліпшенні фінансового стану підприємства і зниженні 

ступеню ризику банкрутства; 

 у можливості зниження ціни реалізації на свою продукцію, що 

дозволяє значною мірою підвищити конкурентоздатність продукції і 

збільшити обсяг продажів.  
Основним джерелом зниження собівартості продукції є зростання 

продуктивності праці. Це обумовлюється тим, що, по-перше, за рахунок 

зростання продуктивності праці досягається економія заробітної плати, так 

як зростання продуктивності праці призводить до скорочення витрат на 

виробництво продукції, а по-друге, завдяки зростанню продуктивності 

збільшується випуск продукції, за рахунок чого досягається зниження 

собівартості продукції шляхом економії непропорційних витрат [4, c. 284-

285]. 

Ще одним джерелом зниження собівартості продукції є застосування 

альтернативних видів сировини. Застосовуючи альтернативні види сировини, 

можна підвищити якість і конкурентоспроможність продукції і за рахунок 

цього досягти зниження витрат на матеріали. Це джерело має важливе 

значення для матеріалоємних галузей. Зменшення витрат матеріалів 

здійснюється різними шляхами: скороченням витрат, заміною дорогих 

матеріалів більш дешевими, зменшенням витрат на постачання матеріалів, 

покращенням нормування витрат матеріалів. 

Не менш важливим чинником, який сприяє скороченню витрат є 

дотримання всіх головних принципів ефективного розміщення продуктивних 

сил: це скорочення шляхів між виробником і покупцем, між 

виробництвом і сировинною базою [3].  
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Важливе значення у боротьбі за зниження собівартості продукції має 

збереження суворого режиму економії на всіх ділянках виробничо-

господарської діяльності підприємства. Поступове впровадження на 

підприємствах режиму економії проявляється перш за все в зменшенні  

затрат 

матеріальних ресурсів на одиницю продукції, зменшенні витрат по 

обслуговуванню виробництва і управління, в ліквідації втрат від браку та 

інших невиробничих витрат. 

Резерви зниження цехових та загальногосподарських витрат 

передбачають спрощення та здешевлення апарату управління, економію на 

управлінських витратах. Значні резерви зниження собівартості полягають і у 

зниженні втрат від браку. Тому підприємству необхідно зводити ці втрати до 

мінімального рівня [1, c. 102].  

Отже, собівартість продукції відображає значну частину вартості 

продукції і залежить від зміни умов виробництва та реалізації 

продукції.Найбільш ефективними шляхами зниження собівартості продукції 

є впровадження економних технологій виробництва, використання світового 

досвіду щодо зменшення собівартості. Систематичне зниження собівартості 

забезпечує не тільки зростання прибутку підприємства, але і дає державі 

додаткові засоби як для подальшого розвитку суспільного виробництва, так і 

для підвищення матеріального добробуту працівників. 
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ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Рушійною силою розвитку економіки будь-якої країни є людина, 

здатна до інноваційної діяльності. Сьогодні людина розглядається як один із 

видів капіталу і водночас як основний фактор ефективного використання 

будь-якого капіталу взагалі – людського у тому числі. Інвестиції у розвиток 

людських капітал є одним із основних чинників збільшення продуктивності, 

подолання кризових явищ та досягнення високих темпів економічного 

зростання. 

Значення інвестування в людський капітал розглядали у своїх працях 

такі вітчизняні вчені: В. Антонюк,Д. Богиня, В. Близнюк, І. Петрова, 

В. Куценко, О. Добринін, Л. Тертична, С. Дятлов. Проте, зважаючи на їх 

значні наукові здобутки, дослідження процесу інвестування в людський 

капітал як багатогранного та складного явища не втрачає своєї актуальності. 

Згідно з теорією людського капіталу людський капітал в умовах ринку 

– це індивід і його здібності до праці. Оскільки здібності до праці мають 

властивістю накопичуватися, соціальні складові (демографічні, 

характеристики фізичного і психічного здоров’я, освіта і виховання, 

культура) також мають капітальну природу, бо вони визначають ступінь 

затребуваності індивіда на ринку праці. Величина вкладень (інвестицій) у 

людський капітал, тобто в забезпечення здоров’я, освіту і культуру, прямо 

впливає на зростання продуктивності праці і одержувані доходи працівника. 

У свою чергу, це веде до зростання суспільного багатства, тобто призводить 

до підвищенню конкурентоспроможності країни. 

Інвестиції у людський капітал передбачають, що працівник протягом 

певного часу має оволодіти новими знаннями, інформацією, досвідом 

навичками, після чого вони мають бути усвідомленими та сприятимуть 

якісній зміні професійних підходів і виконуваних завдань. 

Досягнення необхідного рівня кваліфікації, досвіду, вмінь відбувається 

протягом більш-менш тривалого часу залежно від багатьох умов. Водночас, 

навіть при досягненні бажаного рівня професіоналізму працівників, 

підприємство може не мати умов для його повної реалізації. Внаслідок дії 

об’єктивних (тривалість періоду розвитку працівника) та суб’єктивних 

(особистість самого працівника) чинників та відповідних умов підприємства 

інвестиції у людський капітал завжди мають довгостроковий характер [2, с. 

139]. 

Протягом життя людини інвестування в її професійне становлення та 

розвиток здійснюється поетапно з різних джерел, тобто спостерігається 

диверсифікація джерел інвестування у людський капітал. Так, на етапі 
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загальноосвітнього та професійного навчання домінуючим джерелом 

інвестицій у людський капітал виступають державні кошти, інтенсивність 

залучення яких різко скорочується із початком трудової діяльності людини. 

На етапі активної трудової діяльності особистості поступово відбувається 

зміна пріоритетного джерела інвестування з державних коштів на кошти 

роботодавця та недержавних установ і фондів, інтенсивність залучення яких 

наприкінці трудової діяльності різко скорочується. 

Незалежно від домінуючого у певні періоди часу інвестиційного 

джерела власні кошти людини та її родини відіграють значну роль в 

інвестуванні у людський капітал та із часом мають тенденцію до поступового 

зростання.Виходячи з того, що період трудової діяльності є найбільш 

тривалим у житті людини, саме інвестиції за рахунок коштів підприємств є 

вирішальним чинником нарощування обсягу та якості людського капіталу, а, 

отже, й інструментом досягнення сталого інноваційного розвитку економіки 

країни [1, c. 49]. 

Виділяють наступні вигоди від інвестування в людський капітал : 

 інвестиції в напрямі зростання трудового потенціалу 

повертаються в декілька разів вищою віддачею, ніж вкладення в основний та 

оборотний капітали, адже в процесі формування та використання людський 

потенціал не зношується, а вдосконалюється за рахунок надбання людиною 

професійного досвіду; 

 незалежно від суб’єкта інвестування дохід від вкладень у 

людський капітал має тристоронній ефект: для працівника – зростання 

доходів, якості життя, задоволення від роботи та самоповага; для власника 

підприємства– підвищення продуктивності праці та конкурентоспроможності 

виробництва, скорочення втрат робочого часу та економія витрат; для 

держави– зростання ВВП, підвищення добробуту громадян, їхньої 

економічної активності; 

 кумулятивна (суспільна) вигода від інвестицій у вдосконалення 

трудового потенціалу перевищує суму тих вигод, які отримує кожен учасник 

окремо [3, c. 93]. 

На сучасному етапі держава є основним інвестором у людський 

розвиток. Тому необхідно створити умови для суттєвого збільшення 

інвестицій домогосподарствами та підприємствами. Це можливо здійснитина 

основі суттєвого зростання доходів населення, якості життя, доступності 

кредитних ресурсів, ефективної податкової політики, підвищення рівня 

ефективності підприємств та впровадження на них сучасного кадрового 

менеджменту, спрямованого на розвиток персоналу. 

Разом з тим інвестиції держави у людський розвиток та формування 

людського капіталу також мають бути суттєво збільшені. У розвинених 

країнах світу держава бере на себе все більшу частку витрат на людський 

розвиток. Це обумовлено надзвичайно важливим стратегічним значенням 
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таких інвестицій і тим, що вони мають значний позитивний зовнішній ефект 

для соціального та інноваційного розвитку. 

Для того, щоб забезпечити значний приріст людського капіталу 

України, інвестиції у нього мають бути збільшені в декілька разів. В першу 

чергу, це стосується витрат підприємств та домогосподарств, частка яких у 

загальних інвестиціях у людський капітал повинна суттєво зрости [4, c. 218]. 

Основними резервами підвищення ефективності інвестицій у людський 

капітал в Україні: забезпечення сприятливого інституційного середовища, 

передусім в сфері освіти та охорони здоров’я, яке забезпечить підвищення 

доступності та особливо якості освітніх та медичних послуг; підвищення 

ефективності інвестицій у людський капітал за рахунок об’єктивного 

визначення та цільової підтримки пріоритетних напрямів фінансування; 

підвищення ефективності використання людського капіталу на ринку праці 

України через цілеспрямоване подолання структурних дисбалансів ринку 

праці, забезпечення тісного взаємозв’язку між якістю робочої сили і рівнем 

доходів; підвищення попиту на висококваліфіковану робочу силу, поступове 

формування зайнятості інноваційного типу, державна підтримка інноваційної 

та дослідницької діяльності в Україні [5, c. 160]. 
Отже, розвиток людського капіталу відбувається протягом всієї 

суспільної діяльності людини шляхом постійного інвестування як на 

індивідуальному рівні, так і на рівні підприємства і держави. Від того, як 

держава буде фінансувати створення нового людського капіталу, отримуючи 

право на майбутні прибутки від його використання, залежить її соціальний, 

економічний, культурний розвиток у майбутньому. Сформований 

позитивний досвід розвинених країн світу у галузі державної політики 

інвестування у людський капітал має стати орієнтиром для України. 
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Надзвичайно важливе  місце і значення в діяльності будь – якого 

підприємства в умовах ринкової економіки є отримання доходу. Дохід є 

узагальнюючим показником роботи підприємства, що виражає результати 

його виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності. Від отримання 

доходів в кінцевому підсумку залежить можливість функціонування 

підприємства, його конкурентоспроможність та фінансовий стан. Розмір 

отриманих доходів визначає економічну стратегію підприємства. 

Враховуючи значення доходу, одним з найважливіших напрямів організації 

ведення діяльності підприємства, має бути оптимізація обсягів, джерел 

формування, структури та напрямів використання доходу, в тому числі 

максимізація їх обсягів. 

Велику роль в розкритті суті, необхідності, ролі доходів в діяльності 

підприємства становлять наукові праці наступних дослідників: Поддєрьогін 

Я.В. Нусінова, В.Г. Андрійчука, К.Д. Гордієнка, Г.В. Осовської, Шелудько 

В.М. Дерій В.А. вважає, що дохід – це частина додаткової вартості, 

виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує дохід 

після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і 

набере грошової форми [2]. 

Дохід – головний показник, який відображає фінансові результати 

діяльності підприємства, мету його діяльності. Дохід є основним фінансовим 

джерелом розвитку підприємства. І одним з головних питань економіки та 

фінансів є визначення фінансового результату діяльності підприємства. 

Дохід виступає головною рушійною силою економічних процесів та 

основною метою діяльності підприємства. Він є джерелом забезпечення не 

лише внутрішньогосподарських потреб підприємства, а і джерелом 

формування бюджетних ресурсів держави [3,с.365]. 

Слід сказати що роль доходу в економіці підприємства  надзвичайно 

важлива, адже він є найважливішим фінансовим показником, який виступає 

джерелом покриття поточних витрат, сплати ПДВ та формування прибутку 

підприємства. Від його розміру залежить оплата праці, формування 

чисельності та складу працівників, податкова політика, можливість розвитку 

матеріально технічної бази, фінансування відтворювальних процесів, 

виплати дивідендів. 

Роль доходу полягає в наступному:  

1) дохід підприємства являється головною метою підприємницької 

діяльності, основним спонукальним мотивом здійснення будь – якого виду 

діяльності, а відтак - росту благополуччя підприємства;  
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2) дохід підприємств створює базу економічного розвитку держави в 
цілому. Механізм перерозподілу доходу підприємств через податкову 
систему дозволяє „наповнювати‖ доходну частину бюджетів всіх рівнів, що 
дає можливість державі виконувати покладені на неї функції. Крім того, 
реалізація відомого принципу – «добробут держави характеризується рівнем 
добробуту його громадян» – теж пов’язана з ростом прибутку підприємств, 
який забезпечує ріст доходів власників і персоналу підприємства;  

3) дохід являється критерієм ефективності конкретної виробничої 
діяльності. Індивідуальний рівень доходу підприємства, порівняно з 
галузевим, характеризує рівень вміння (досвіду, ініціативності) менеджерів 
успішно здійснювати господарську діяльність в умовах ринкової економіки;  

4) дохід є основним внутрішнім джерелом формування фінансових 
ресурсів підприємств, що забезпечують його розвиток. Чим вищий рівень 
генерування прибутку підприємств у процесі його господарської діяльності, 
тим менша його потреба у залученні фінансових ресурсів із зовнішніх джерел 
і за інших рівних умов – тим вищий рівень самофінансування його розвитку, 
забезпечення реалізації цілей діяльності, підвищення конкурентної позиції на 
ринку;  

5) дохід підприємств є важливим джерелом задоволення соціальних 
потреб суспільства. Соціальна роль прибутку проявляється, перш за все, в 
тому, що засоби, які перераховуються у бюджети різних рівнів у процесі 
оподаткування, стають джерелом реалізації різних загальнодержавних і 
місцевих соціальних програм, які забезпечують „виживання‖ окремих 
соціально не захищених верств населення. Крім цього за рахунок отриманого 
прибутку підприємств задовольняються соціальні потреби персоналу 
[1,с.126]. 

 Для власників важливою є інформація про прибутковість окремих 
видів діяльності, величину доходу, який йде на розвиток підприємства та 
виплату дивідендів. Для потенційних інвесторів та власників простих акцій 
важливою є інформація про суму чистого та розподіленого доходу, оскільки 
від цих показників залежить величина дивідендних виплат. 

 Зацікавленість державних органів в інформації про дохід підприємства 
визначається необхідністю сплати податків та статистичним спостереженням 
за економічними процесами. До інших кредиторів можна віднести фінансові 
установи та контрагентів підприємства. 

 Отже, економічна суть категорії «дохід підприємства» полягає у 
відшкодуванні витрат на ведення діяльності й отримання відповідної суми 
прибутку, яка забезпечує досягнення стратегічної мети підприємства - 
приріст власного капіталу. А логічна та структурована класифікація доходів 
дає можливість ефективно ними управляти, та бути складовою сучасної 
системи управління, враховуючи вплив зовнішніх та внутрішніх чинників. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВАЛЮТНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 

        Особливістю механізму нормативно – правового регулювання 

валютних відносин є їх особлива природа, яка визначається розробленою 

державою моделлю функціонування національного валютного ринку 

України, формами участі резидентів в іноземних та міжнародних валютних 

ринках. Валютні відносини в цілому регулюються за допомогою трьох 

засобів правового регулювання: припису, дозволу і заборони. 

В умовах посилення процесів глобалізації фінансових ринків, 

відкритості економік та їх взаємозалежності, що обумовлюють зростання 

нестабільності національних валют, роль механізму валютного регулювання 

постійно зростає. Глобальна фінансова криза, яка призвела до девальвації 

сильних та слабких валют, виявила фундаментальні проблеми у механізмах 

такого регулювання. Швидке розповсюдження кризи з обмеженого кола 

розвинених країн на світову економіку у цілому стало яскравим свідченням 

низької ефективності всього спектра інструментів і методів, якими 

користуються центральні банки для регулювання валютних курсів [1,с.206]. 

Призначення механізму валютного регулювання як важливої складової 

державного регулювання економічних процесів полягає у вирішенні ряду 

важливих завдань розвитку як суто економічного, так і соціального 

характеру. Високі девальваційні очікування, зростання рівня доларизації, 

необхідність зміни курсового режиму та розвитку валютного ринку – це 

далеко не повний перелік проблем, сприяти вирішенню яких можна шляхом 

формування ефективного механізму валютного регулювання.  

В Україні механізм валютного регулювання, хоча й зазнав істотних 

реформаційних змін, втім і сьогодні недостатньо сприяє вирішенню 

зазначених проблем. Внаслідок цього в Україні погіршується ситуація на 

валютному ринку, зростає його тіньовий сегмент, катастрофічно 

зменшуються обсяги валютних резервів НБУ [2,с.236]. 

Питання розробки ефективних механізмів валютного регулювання 

впродовж останніх десятиліть перебувають у центрі уваги зарубіжних і 
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вітчизняних дослідників. Вагомий внесок у теорію валютних курсів і 

практику їх регулювання в умовах різних курсових режимів зробили такі 

вчені: О. Барановський, Я. Белінська, Т. Вахненко, А. Вожжова, 

А. Гальчинський, В. Геєця, А. Гриценко, О. Дзюблюка, В. Козюка, 

С. Корабліна, Т. Кричевська.  

Основним обмежуваним фактором підвищення ефективності механізму 

валютного регулювання в Україні є високий рівень доларизації, який 

деформує фінансову і грошово – кредитну систему, сприяє високим 

девальваційним та інфляційним очікуванням, створює ризики для 

банківського бізнесу. Для його суттєвого зниження запропоновано комплекс 

заходів, спрямованих на удосконалення бюджетної та грошово – кредитної 

політики. Обґрунтовано, що основні заходи з доларизації фінансового 

сектору повинні застосовуватися у банківській системі України [3,с.181]. 

Визначальною рисою механізму валютного регулювання, 

сформованого в Україні, є домінування інструментів фінансових репресій 

(валютні обмеження), що поєднуються з проведенням валютних інтервенцій 

та управлінням міжнародними резервами. У результаті аналізу виявлено, що 

валютні обмеження виконують покладену на них функцію забезпечення 

балансу попиту і пропозиції валюти на внутрішньому ринку, проте є 

недостатньо ефективними у стримуванні відпливу капіталу з України. Аналіз 

управління валютними резервами НБУ та рівня їх достатності засвідчив 

недостатню ефективність резервів як інструменту монетарного регулювання. 

Характеризуючи напрями розвитку механізму валютного регулювання, 

встановлена необхідність задіяти потенціал процентної політики. На підставі 

аналізу досвіду зарубіжних країн запропоновано у як ключову ставку обрати 

короткострокову проценту ставку, формування якої потребує введення 

системи коридору процентних ставок. Для її ефективної дії НБУ має 

зосередити зусилля на таких трьох основних напрямах:  

1. зменшити кількість інструментів грошово – кредитної і 

валютної політики з відповідним обранням одного – короткострокової 

процентної ставки;  

2. сприяти розвитку та поглибленню фінансового ринку;  

3. посилити контроль за формуванням усіх процентних ставок 

грошового ринку України [1,с.200]. 

Таким чином встановлено, що у механізмі валютного регулювання 

переважають обмеження на проведення операції за фінансовим рахунком 

платіжного балансу і це обумовлює його репресивний характер. Доведено, 

що розв’язання проблеми скорочення валютних обмежень на проведення 

валютних операцій за фінансовим рахунком має здійснюватись з позиції 

скорочення переліку операцій, що підлягають валютному контролю та 

супроводжуватися прийняттям нового законодавства у сфері валютного 

регулювання та його адаптації до існуючого у сфері банківського і 

страхового бізнесу. 
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Перспективним напрямом розвитку механізму валютного регулювання 

є його лібералізація в частині скорочення валютних обмежень на проведення 

операцій за фінансовим рахунком платіжного балансу.  

Встановлено, що наявність великої кількості обмежень, їх низька 

прозорість, прогалини у законодавстві, існування подвійної асиметрії, 

відсутність єдиного регулятора створюють складний та заплутаний механізм 

регулювання фінансових операцій та додаткові можливості для корупції.  

Отже, для успішного результату лібералізації механізму валютного 

регулювання необхідно прийняти закон про валютне регулювання і 

валютний контроль, в основу якого має бути покладений принцип вільного 

руху капіталу і відсутність будь – яких валютних рестрикцій з терміном 

повної реалізації не більше трьох років. Лібералізація механізму валютного 

регулювання передбачає суттєве зменшення видів операцій, які підлягають 

валютному контролю. 
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ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

Банки складають невід'ємну рису сучасного грошового господарства. 

Знаходячись у центрі економічного життя, обслуговуючи інтереси 

виробників, банки виступають зв’язною ланкою між виробником і 

споживачем. 

В умовах ринку неминуче банки виходять в число основних, ключових 

елементів економічного регулювання. У цьому плані особливу роль 

відіграють кредити, перетворюючись, власне кажучи, у єдине джерело, що 

галузі національної економіки додатковими грошовими ресурсами. 

Проте, в часи інвестиційної непривабливості  виробництва для 

інвесторів, обмеженості бюджетних засобів фінансування, саме кредити 
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банків є реальним і поки що безальтернативним джерелом покриття потреб 

підприємств в джерелах фінансування [1]. 

Актуальність цієї теми полягає в тому, що кредити є основним 

джерелом прибутку для українських банків, які є невід'ємною частиною 

економічної системи країни. Купуючи ресурси на вільному ринку кредитних 

ресурсів і продаючи їх підприємствам, комерційні банки здійснюють прямий 

вплив на розвиток національної економіки. Для фізичних осіб кредитування - 

це можливість задовольнити свої потреби, придбати предмети побуту, 

покращити умови проживання, придбати житло, а також ще багато іншого 

для чого на даний момент не має грошей. Для юридичних осіб - це може бути 

придбання основних засобів, ремонт, реконструкція, добудова, будівництво 

нерухомого майна, а також кредит може передбачати інвестиційні цілі. 

Проблемам банківського кредитування присвячено праці вітчизняних і 

зарубіжних авторів, зокрема: Е. Долана, О. Заруби, С. Ілляшенка, О. 

Кириченка, І. Лютого, Ю. Масленченкова, М. Пуховкіної, П. Роуза, К. 

Садвокасової, І. Осадчого та інших. 

Банківський кредит — а) це економічні відносини між кредитором 

(комерційним банком) і позичальником з приводу надання коштів 

останньому на умовах платності, строковості, обов'язкового повернення та 

матеріального забезпечення; б) це основна форма кредиту, який надається 

комерційними банками у грошовій формі господарським органам у 

тимчасове користування за оплату на умовах повернення і цільового 

використання[4]. 

Основними джерелами формування банківських кредитних ресурсів є 

власні кошти банків, залишки на розрахункових і поточних рахунках, 

залучені на депозитні рахунки кошти юридичних і фізичних осіб, 

міжбанківські кредити, та кошти одержані від випуску цінних паперів [2]. 

При нестачі власних ресурсів, банки скорочують кредитування 

економічних суб’єктів. Скорочення кредитування економіки банківським 

сектором може негативно відбитись на розвитку практично усіх секторів 

економіки. 

Ускладнення доступу до кредитних ресурсів, невизначеність 

перспектив кон’юнктури ринків та економіко-правового середовища в 

Україні, значний рівень політичних ризиків відштовхують інвесторів з 

України, сповільнюють темпи кредитування економіки та погіршують якість 

кредитів, що посилює низхідну динаміку економічного зростання. 

Також важливим чинником, що обмежує обсяги кредитування, а також 

конкурентоспроможність банківської системи України за сучасних умов є 

недостатній рівень їх капіталізації, який проявляється у тому, що попри 

зростання капіталу, темпи збільшення капіталу банків не встигають за 

розширенням їх зобов’язань та активів. Низький рівень капіталізації також 

сприяє зростанню кредитних ставок та знижує конкурентоспроможність 

банків. 
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Найбільш значними проблемами банківського кредитування 

підприємств в Україні є:  

 нестабільність фінансової та політичної системи;  

 недосконале та непостійне законодавство; 

 надто високі кредитні відсотки, невигідні умови кредитних угод 

для позичальників; 

 підвищення фінансових ризиків, спричинене отриманням 

кредиту, у перспективі може призвести до втрати фінансової стійкості і 

навіть платоспроможності;  

 відсутність у позичальників ліквідного забезпечення кредитів; 

 високі кредитні відсотки; 

 надзвичайно довга процедура розгляду можливості отримання 

кредиту тощо [3]. 

З метою вивчення та систематизації існуючих у даній сфері проблем, є 

доцільним класифікувати їх за рівнями виникнення: проблеми, що виникають 

на макро- та мікроекономічному рівні. 

До проблем, які виникають на макроекономічному рівні, необхідно 

віднести проблеми законодавчого та нормативного забезпечення фінансової 

діяльності суб’єктів підприємницької діяльності в Україні. Комплекс 

чинників, закладених на законодавчому рівні, стримує темпи та процедури 

здійснення банківських операцій. Бракує надійної системи страхування 

кредитних ризиків, за якою банки отримували б право в беззаперечному 

порядку списувати суми неповернених кредитів із рахунків страхових 

компаній [2]. 

Аналізуючи проблеми банківського кредитування в Україні видно, що 

банківська система України потребує значного реформування, направленого 

на здешевлення кредитів, їх доступності, економічно обґрунтованих 

кредитних ставках, вдосконалення законодавчої бази, переймання досвіду 

іноземних держав. 

Отже, кредитування підприємств є важливою та невід’ємною частиною 

його розвитку при здійснені господарської діяльності. Кредитування в 

Україні потребує значних реформ, як у банківській системі, так і у 

фінансовому секторі в цілому.  
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В кожній країні є своя валюта. Вони є засобом обміну, або платежу, 

одиницею розрахунку, мірою вартості та засобом накопичення. Так як між 

країнами світу існують міжнародні економічні зв'язки (міжнародна торгівля 

товарами та послугами, міжнародний рух капіталу та інше) у всіх галузях, то 

і відбувається рух грошей між цими країнами. У світі не існує єдиної 

грошової одиниці, в якій би відображалися всі грошові операції, тому, 

проведення розрахунків між національними грошовими одиницями країн 

встановлюється відношення, яке називається валютним курсом і він визначає 

перебіг комерційних відношень та їх рентабельність. 

Постійні коливання курсу, нестабільність економічних відносин, 

неврегульований перебіг різного роду операцій стають причиною 

виникнення ризиків. 

Дослідження проблеми виникнення валютних ризиків та їх страхування 

стає дедалі більш актуальним в економічній думці. В умовах інтеграції у 

світовий фінансовий ринок питання правильної оцінки та правильної 

побудови системи управління валютним ризиком для вітчизняних банків, а 

також підприємств, які купують чи продають товари за іноземну валюту в 

Україні або за кордоном чи здійснюють операції з валютою є надзвичайно 

важливим завданням. 

Дослідженню валютних ризиків присвячені праці таких вчених, як: 

Коцовська Р. Р., Слав'янська Н. Г., Волицька А. А., Л. Примостка, Біла О. Г., 

Юсипович О. І., Кірієнко О. Е., Сільченко М. В. 

Під ризиком у банківській діяльності розуміють можливість втрати 

ліквідності або отримання фінансових збитків. Одним із основних ризиків під 

час здійснення валютних операцій є валютний ризик. 

Валютний ризик (foreign exchange risk) – наявний або потенційний 

ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання 

курсів іноземних валют і цін на банківські метали [2]. 
Валютний ризик є специфічним видом ринкового ризику. Його сутність 

полягає в можливості фінансових втрат за балансовими та позабалансовими 

http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/58653.doc.htm
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статтями у зв'язку зі зміною ринкових умов і, відповідно, з рухом ринкових 
валютних курсів. Ці фінансові втрати можливі в разі переоцінювання 
відкритих валютних позицій або проведення операцій на ринку. 

Існують такі види ризиків: 

 валютні ризики; 

 комерційні ризики; 

 ризик втрати товару від пожежі та іншого стихійного лиха; 

 ризик знищення або псування вантажу при транспортуванні; 

 ризик втрати товару від недбалості працівників підприємства 
(бій); 

 ризик від ймовірної нечесності службовців, що може нанести 
матеріальний збиток фірмі; 

 ризик невиконання договірних зобов'язань партнера 
(контрагента), від чого залежить прибуток підприємства; ризик припинення 
ділової активності підприємства [3]. 

При здійсненні валютних операцій важлива роль відводиться валютним 
ризикам. Неврахування валютних ризиків може звести нанівець всі 
сподівання очікуваного прибутку, або ж зовсім призвести до значних втрат і 
збитків. 

Під валютним ризиком розуміють можливість грошових втрат в 
результаті коливань валютних курсів. Розрізняють «конверсійний» 
(готівковий) ризик валютних збитків за конкретних операцій в іноземній 
валюті і «трансляційний» (бухгалтерський) ризик збитків при переоцінці 
активів і пасивів, прибутку закордонних філій в національну валюту. 

   Проблема валютного ризику в 80-х роках перетворилась у невід'ємну 
частину щоденної діяльності банків і корпорацій, що орієнтуються на 
міжнародні операції. Виникла ціла індустрія управління валютним ризиком - 
спеціальні установи, інструменти, методи, системи. 

Головними чинниками валютних ризиків є коротко- та довгострокові 
коливання обмінних курсів, що залежать від попиту й пропозиції валюти на 
національних і міжнародних валютних ринках. У довгостроковому періоді 
визначальну роль відіграє загальний економічний стан країни, рівень 
виробництва, збалансованість основних макроекономічних пропорцій, обсяги 
зовнішньої торгівлі тощо, а в короткостроковому - збалансованість окремих 
ринків і загальний стан ринкового й конкурентного середовища.  

Оцінка ризику завжди включає величину ризикового періоду, суму під 
ризиком, а також ризик втрат за зобов'язаннями, які можуть виникнути в 
майбутньому. В короткостроковому плані корпорації оцінюють ризик кожної 
конкретної товарної або іншої угоди, при цьому стан сумарного балансу не 
відіграє великого значення. 

Станом на сьогодні, прийняття будь-яких комерційних рішень 
обумовлено фактором валютного ризику, тому управління ними – це 
трудомісткий і важливий процес у діяльності. 

Управління валютним ризиком завжди полягає у виборі одної з 
декількох альтернативних стратегій. Більшість організацій і банків віддають 
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перевагу проведенню селективного управління валютним ризиком, тобто 
страхувати тільки «неприйнятний» ризик (ризик, вірогідність якого досить 
велика). Після того як прийнято рішення про необхідність захисту, 
організація обирає відповідний метод управління валютним ризиком. Ці 
методи в практиці прийнято підрозділяти в першу чергу на «внутрішні» – 
міри по запобіганню виникненню валютного ризику і «зовнішні» – 
впливають головним чином не на процес виникнення ризику, а на його 
наслідки шляхом їх усунення. «Внутрішні» і «зовнішні» методи можуть бути 
короткострокового (тактичного) або довгострокового (стратегічного) 
характеру. Серед найбільш часто використовуваних «внутрішніх» методів 
управління валютним ризиком слід, перш за все,  відмітити прискорення і 
уповільнення плетежів в іноземній валюті як в по відношенню зовнішніх 
партнерів, так і в середині монополістичної групи (так названі операції «лідз 
енд легз»). Ще більш важливим і відносно довгостроковим «внутрішнім» 
методом управління валютним ризиком є правильний вибір валюти 
відфактурування товарної операції [1]. 

Для зменшення валютного ризику використовуються строкові валютні 
операції: форвардні, ф'ючерсні, опціонні (на міжбанківських ринках і на 
біржах). Серед методів «зовнішнього» управління валютним ризиком 
використовується ведення рахунків в іноземній валюті. Широкого 
використання знаходить запозичення  інвестиції в іноземних валютах на різні 
терміни [4, c. 278]. 

Отже, уміле маніпулювання валютними ризиками значно знижує рівень 
ризикованості валютних операцій. Одного найбільш ефективного методу не 
існує, в різних випадках використовуються різні способи, а також 
використовують їх у сукупності. Страхування валютних ризиків повністю не 
усуває ризик, але значно зменшує його вплив і є ефективним способом 
захиститу від непередбачувальних та неконтрольованих ринкових змін. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗЕРНА (НА 

МАТЕРІАЛАХ ТОВ «ВІНІНВЕСТСЕРВІС», М. ВІННИЦЯ) 

 
Першочерговими завданнями в галузі економічного сприяння експорту 

зерна підприємства з урахуванням сучасного стану економіки України й 
актуальних проблем у розвитку її загальноекономічного комплексу є: 
надання урядом гарантійних зобов'язань під кредитні ресурси, залучені 
уповноваженими банками для забезпечення оборотними коштами 
експортоорієнтованих виробництв; сприяння гарантуванню і страхуванню 
експортних кредитів для забезпечення захисту як експортера від комерційних 
і політичних ризиків [1, с. 39]. 

Дослідженнями встановлено, що серед заходів економічного сприяння, 
здатних стимулювати зовнішньоекономічну діяльність ТОВ 
«ВІНІНВЕСТСЕРВІС», можливі такі: 

 забезпечення державних гарантій банкам, що фінансують експортні 
поставки комерційного довгострокового кредиту; 

 забезпечення державних гарантій по кредитах на участь у 
міжнародних торгах; 

 страхування операцій по опануванню зовнішніх ринків. 
Фінансування капітальних вкладень, враховуючи гострий дефіцит 

коштів у бюджетах на найближчі роки, реально може здійснюватись у межах 
Державної програми економічного і соціального розвитку. В цьому зв'язку 
ефективним є проведення конкурсів з розміщення на підприємствах 
централізованих інвестиційних ресурсів і наступним відбором інвестиційних 
пропозицій для забезпечення виробництва експортних товарів і послуг на 
рівні кращих світових зразків. Державна підтримка мала б скласти до 40% від 
вартості зовнішньоекономічних контрактів. 

Підвищення рівня конкурентоспроможності ТОВ 
«ВІНІНВЕСТСЕРВІС» і розширення його доступу на зовнішні ринки 
пов'язано із створенням ефективної системи сертифікації експортованих 
видів зерна, у тому числі з відтворенням державної інспекції якості 
експортних товарів. Важливим аспектом цієї діяльності є участь України в 
роботі міжнародних і регіональних організацій по сертифікації [3]. 

Процеси стандартизації зараз охоплюють не тільки сферу 
матеріального виробництва, але й сферу документообігу в зовнішній торгівлі. 
Використання прогресивних форм оформлення зовнішньоторговельної 
документації і листування дозволяє скоротити передпродажні витрати і 
заощадити час. У цьому зв'язку треба активізувати роботу з популяризації і 
широкого впровадження відповідного стандарту в діловодство і практику 
контрактної роботи експортерів. 
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Однією з функцій державної підтримки експорту ТОВ 

«ВІНІНВЕСТСЕРВІС» є сприяння в просуванні його товарів (зерна) на 

зовнішні ринки. Вдосконалення реклами експортних товарів є необхідною 

органічною частиною політики стимулювання експорту. Особливо 

сконцентрованою формою експортної реклами виступають торговельні 

виставки і ярмарки. Перспективними формами просування експортної 

продукції нашого підприємства є проведення специфічних виставкових 

заходів, ярмарок, міжнародних контактів, виставок ідей і технологій, а також 

організація під егідою держави спеціалізованих торговельних делегацій для 

ознайомлення з ситуацією па зовнішніх ринках і встановлення ділових 

зв'язків.  

Здійснення вищенаведених організаційно-правових і спеціальних 

заходів стимулювання експорту ТОВ «ВІНІНВЕСТСЕРВІС» потребує нових 

витрат, їх сума незначна, оскільки відповідні заходи, як правило, не є 

високовитратними і можуть здійснюватися поетапно. Заходи зі 

стимулювання зовнішньоекономічної діяльності нашого підприємства 

повинні включати розвиток зовнішньоекономічної освіти та наукових 

досліджень у сфері ЗЕД, а також створення необхідних організаційних умов. 

Важливо закріпити і надалі розвивати механізм консультацій, взаємної 

узгодженості інтересів та обговорення перспектив ЗЕД підприємства за 

участю представників органів влади й інших експортерів [4, с. 201]. 

Наше підприємство має надавати послуги клієнтам на різних етапах їх 

діяльності в Україні і за кордоном, починаючи з етапу, пов`язаного з 

вивченням можливостей для ведення бізнесу в Україні або іншій конкретній 

країні.  

На початковому етапі розгортання діяльності компанії в Україні або за 

кордоном ТОВ «ВІНІНВЕСТСЕРВІС»:  

– оцінює ризики компанії щодо розгортання бізнесу в Україні та за 

кордоном;  

– визначає потреби в конкретній продукції (послугах) на ринках, 

можливі обсяги її реалізації;  

– досліджує можливості із закупівлі конкретної продукції в Україні та 

за кордоном;  

– розробляє рекомендації з організації ефективного і безпечного бізнесу 

в Україні та за кордоном за різними напрямами діяльності.  

На етапі підготовки та укладання контрактів та угод підприємство:  

– виконує представницькі функції;  

– сприяє в укладанні контрактів з українськими та закордонними 

компаніями;  

– проводить всебічну експертизу проектів контрактів і угод стосовно 

їхньої відповідності вимогам українського та зарубіжного законодавства та 

інтересам компаній;  

– сприяє участі компаній у тендерах, конкурсах, аукціонах, тощо.  
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На етапі виконання договірних зобов`язань:  
– надає комплексні та окремі послуги з реалізації контрактів та угод;  
– здійснює супровід діяльності клієнтів в Україні та за кордоном;  
– захищає інтереси клієнтів, у тому числі в різних інстанціях.  
– компаніями і представниками з високою кваліфікацією.  
Надаючи послуги замовникам  ТОВ «ВІНІНВЕСТСЕРВІС» на 

світовому ринку зерна може виступати в ролі: експортера; імпортера; 
продавця; покупця; комісіонера; комітента; посередника; агента; довірителя; 
повіреного; експедитора; вантажоодержувача; вантажовідправника; митного 
брокера; дистриб`ютора; дилера.  

Замовниками комплексних та окремих послуг нашого підприємства 
можуть бути компанії, пов`язані з зовнішньоекономічною діяльністю, 
реалізацією міжнародних економічних проектів в торгівлі зерном, у тому 
числі інвестиційних. Серед замовників – можуть бути відомі як в Україні, так 
і у світі компанії, що ведуть зерновий бізнес в Україні та за кордоном.  
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ 
 

Інтеграція України до світогосподарської системи й налагодження 
багатосторонньої міжнародної кооперації визначено головними пріоритетами 
зовнішньоекономічної політики держави. На сучасному етапі найбільш 
оптимальною формою участі національної економіки в міжнародних 
інтеграційних процесах є розвиток вільної торгівлі з окремими країнами та 
економічними угрупованнями.   

Одним з основних суб’єктів лібералізації світової торгівлі є 
Європейський Союз (ЄС), який стає генератором інновацій у розгортанні 
інтеграційних процесів. Комунітарна зовнішньоекономомічна політика ЄС 
спрямована на формування зон вільної торгівлі з третіми країнами з метою 
зменшення асиметричності у світі. 

http://www.uaan.gov.ua/sites/default/files/zerno.doc
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Дослідження проблеми інтеграції та співпраці України з ЄС знайшли 

своє відображення у роботах таких авторів, як І. Бережнюк, С. Боротничек, 

А.С Гальчинський, О.А. Корнієвський, В. Опришко, Н. Пирець, П. Пашко, В. 

Посельський, М. Тонєв, Є.Д.Холстініна, О.Дугіна, З.Бжезинський, О.Лєдяєва, 

С.Хантінгтона. 

Метою даного дослідження є визначення основних проблем  інтеграції 

України до ЄС. 

Європейське інтеграційне об’єднання – це об’єднання груп розвинутих 

країн, які взаємодіють, торгують та переміщають всередині 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 [3, с. 111].  

Взагалі відносини України ЄС були започатковані після здобуття 

незалежності України. Позиція України щодо Євросоюзу була сформована 

вперше на законодавчому рівні в Основних напрямках зовнішньої політики 

України, що були схвалені Верховною Радою України 2 липня 1993 р. Ось 

починаючи із цього моменту Україна почала тяжіти до європейського 

інтеграційного об’єднання і з того моменту намагалась все ж таки 

приєднатись до ЄС. Ці прагнення ми можемо спостерігати і до 

сьогоднішнього дня. 

На наш погляд, Україна зробила свій європейський вибір, але щоб він 

став реальним, необхідно чітко розуміти, що в основі розвитку європейського 

світу лежить інноваційність економічного, соціального, політичного та 

культурного спрямування. А тому Україна повинна стати інноваційною 

нацією, щоб ЄС сприйняв її як дійсно європейську державу. 

Відмітимо, що виділяють  такі перспективи та можливості від вступу 

України до ЄС: 

1. Політичні перспективи – передбачають стабільність політичної 

системи, сприйняття України як важливого суб’єкта політичних відносин; 

2. Економічні перспективи – передбачають забезпечення розвитку 

малого та середнього бізнесу, а також впровадження стандартів ЄС у 

виробництві; 

3. Соціальні перспективи – мають на меті формування середнього 

класу та проведення реформування освіти, охорони здоров’я, соціального 

захисту. 

Експерти і населення, вважають, що головними перешкодами на шляху 

України до ЄС є:  

1) неспроможність влади здійснювати євроінтеграційний курс;  

2) проблема співробітництва між гілками влади:  

3) неготовність владної еліти здійснювати контроль за нормами і 

стандартами ЄС; 

4) надзвичайно складна економічна ситуація (окупація АРК, 

проведення АТО) [2]. 
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Зауважимо, що вітчизняні науковці виділяють такі недоліки 

євроінтеграційних процесів: 

1. Політичні недоліки несуть із собою часткову втрату суверенітету 

та підпорядкування територій органам ЄС, невизначеність стратегії розвитку, 

що також не дуже добре вплине на економічний стан, оскільки між країнами 

ЄС існує в деякій мірі висока конкуренція в деяких галузях, тому потрібно 

буде переорієнтовуватись на менш конкурентні галузі, а також негативним 

чинником буде погіршення взаємин із країнами СНД, а особливо із Росією, 

оскільки на сьогоднішній день перед Україною стоїть також питання про 

співпрацю із Митним Союзом Росії, Білорусії та Казахстану; 

2. Економічні недоліки – передбачають втрату 

конкурентоспроможності певних галузей, складність переходу на 

європейський рівень цін, квотування певних видів товарів; 

3. Соціальні недоліки ‒ це ускладнення візового режиму із східними 

сусідами [1, с. 68]. 

За прогнозами економістів, наша країна до 2020 року не стане членом 

ЄС, оскільки на даний момент ЄС переживає кризу. Також вступ України до 

цього інтеграційного об’єднання унеможливлюється тим, що до ЄС 

приєднається країна, яка потребуватиме дуже серйозних компенсацій від 

закриття цілих галузей промисловості. Оскільки в ЄС є строго квотована 

планова економіка, яка передбачає, що кожна держава, яка вступає в 

Європейський Союз, повинна включатись у спільний ринок і відповідно вона 

повинна запроваджувати квоти на виробництво тієї чи іншої продукції, тому 

для ЄС на даному етапі не вигідно приймати Україну до себе і це і є однією із 

проблем інтеграції України. 

Ще однією проблемою інтеграції України до ЄС є не гармонізоване до 

європейських стандартів українське законодавство. Повинна здійснитись 

адаптація українського законодавства із європейським, це має здійснюватись 

за рахунок реформування української правової системи та поступове 

приведення її у відповідність із європейськими стандартами. Ця адаптація 

повинна охопити приблизно усі сфери права, такі як: приватне, митне, 

трудове, фінансове, податкове законодавство, законодавство про 

інтелектуальну власність, охорону праці, життя та здоров’я, навколишнього 

середовища та багато іншого. Але на даному етапі для України здійснення 

таких заходів є неможливими. 

Таким чином, перспектива інтеграції у ЄС України залежить значною 

мірою від вирішення ряду економічних проблем. Тільки в результаті 

успішного здійснення ринкових реформ, стабілізації ситуації на Сході і 

досягнення високого рівня розвитку економіки Україна може претендувати 

на членство у ЄС. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  

 

В епоху глобалізації та інтеграції національних економік в світову 

економічну систему значна увага приділяється інвестиційним процесам, які 

покликані  забезпечити розвиток окремо взятого національного виробництва 

за рахунок передачі технологій, оновлення основних фондів, надання та 

вкладення капіталів, інновацій і, безперечно, управлінського досвіду. Сам 

процес корегування інвестиційної діяльності залежить від політики уряду, а 

також геополітичної ситуації. 

Так як  інвестиційна діяльність в сучасному виробничому та 

суспільному укладі відіграє важливу роль в фінансово розвинутих країнах, 

які мають високий рівень доходів населення та значний інноваційний та 

виробничий фонд ключових світових галузей промисловості, то Україна, 

враховуючи застарілі технології виробництва, аварійність промислових 

підприємств стратегічного значення та відсутність необхідних обсягів 

державного фінансування даних галузей, є зацікавленою в розвитку 

інвестиційної діяльності на її території, залучаючи як іноземних, так і 

внутрішніх інвесторів з метою розвитку економіки.  

Але відсутність  сприятливих факторів для процесів інвестування 

спричиняє слабку інвестиційну активність як в середині, так і ззовні країни, 

тому дослідження негативних факторів впливу на інвестиційну діяльність та 

способів їх подолання є пріоритетним та першочерговим завданням на шляху 

розвитку економіки України.     

Проблемами інвестиційної діяльності в Україні займалися багато 

вітчизняних вчених-економістів, таких як: Коваль Н., Терпель Л., Головня О., 

Кукса І., Онікієнко С.  та інші.  

Коваль Н. визначає інвестиційну діяльність як процес організації 

інвестування в реально існуючих умовах господарювання окремо взятої 

країни, де акцентується увага на організаційних засадах реалізації та 

управління інвестиційним процесом [2, c. 57].  
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Як стверджує Онікієнко С., «…під інвестиційною діяльністю слід 

розуміти будь-які операції, в результаті яких створюються активи, або 

операції з активами, в результаті яких зростає їх вартість» [4, c. 62].  

Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні 

залишається питанням стратегічної важливості, від реалізації якого залежить 

соціально-економічна динаміка, ефективність залучення в світовий поділ 

праці, можливості модернізації на цій основі національної економіки. Проте 

прозорість  руху іноземних інвестицій як і з України, так і в Україну можна 

поставити під сумнів. Це насамперед пов’язано із функціонуванням 

корупційних схем олігархічних структур, які полягають у недекларованості 

економічного прибутку від обігу інвестицій. Отже, інвестиції набувають 

«тіньового» характеру. Як наслідок – держава прямо не отримує призначені 

для неї кошти. Проте статистика інвестиційного процесу свідчить про 

позитивну динаміку, а саме  прямих іноземних інвестицій в Україну  в 2012 

році становили 48991,4 млн. дол., в 2013 році – 53679,3 млн. дол., в 2014 році 

– 57056,4 млн. дол., за перший квартал 2015 року – 45916 млн. дол.. Прямих 

іноземних інвестицій з України  в 2012  –  6878,9 млн. дол., в 2013 – 6462,6 

млн. дол., в 2014 – 6397,4 млн. дол., за перший квартал 2015 – 6252, 2 млн. 

дол.. Таким чином прямі іноземні інвестиції в Україну зростають, а  прямі 

іноземні інвестиції з України  знижуються [6]. 

Основними причинами, які стримують активний розвиток 

інвестиційної діяльності, є наступні:високі ставки мита, непорозуміння при 

визначенні митної вартості товарів та інших митних бар’єрів;відсутність 

ефективної стратегії та планів щодо стимулювання інвестицій;економічна, 

політична та законодавча нестабільність в країні;відсутність певних гарантій 

захисту для іноземних інвесторів від боржників і недобросовісних партнерів, 

впевненості у подальшому співробітництві під час економічних змін в 

законодавстві або під час кризи;низький рівень розвитку 

інфраструктури;продуктивність економіки знаходиться в незадовільному 

стані;відсутність сприятливого інвестиційного клімату;наявність 

корупційних схем в державних органах України та рейдерства на 

підприємствах [1, c. 257]. 

Проблеми, що виникають при залученні інвестицій не єдині, тому що 

існують вони і при розподілі інвестицій у промисловому секторі України. Їх 

суть полягає у структурних диспропорціях (технологічних, галузевих, 

регіональних, за джерелами інвестування), що загрожують поглибленням 

дисбалансів товарних і фінансових ринків, консервацією неефективної 

структури виробництва, монополізацією окремих стратегічно важливих або 

соціально значущих галузей економіки, нераціональним використанням 

сировинно-ресурсної бази та виробничих потужностей  [2, c. 58]. 

 Також важливий стримуючий фактор інвестиційної діяльності – 

інвестиційний клімат, який обумовлений наступними причинами: 

недосконалість законодавства; відсутність стабільністі вітчизняного 

податкового законодавства; високий рівень податкового тиску на капітал 
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підприємств; різні умови та уклади  господарювання іноземних та 

вітчизняних інвесторів; недоліки в системі страхування іноземних інвестицій; 

низький рівень національного менеджменту в інвестиційні сфері; 

нерозвиненість вітчизняної інвестиційної інфраструктури; низька 

ефективність функціонування національного фондового ринку; високий 

рівень інфляції; негативний міжнародний імідж України; недостатня 

інформованість потенційних інвесторів у багатьох країнах про стані 

перспективи розвитку України; відсутність гарантій щодо забезпечення прав 

власності іноземних інвесторів [5, c. 37]. 

На думку Кукса І., можливими напрямами активізації іноземної 

інвестиційної активності могли б стати наступні: створення стабільного 

законодавства, яке має забезпечувати державні гарантії захисту вітчизняних 

та іноземних інвестицій протягом тривалого часу; створення сприятливого 

інноваційно-інвестиційного клімату для реалізації пріоритетних державних 

програм та інвестиційних проектів; сприяння залученню продуктивного 

прямого іноземного капіталу в сферу матеріального виробництва та 

встановлення державного контролю за його використанням; заборона 

ввезення спільними підприємствами застарілої продукції та технологій, які в 

розвинених країнах вважаються вичерпаними; розробка та прийняття законів 

щодо страхування [3, c. 76]. 

 Також при залучені іноземних інвестицій значну роль відіграє 

створення спільних підприємств, які займаються виробництвом, а саме 

створення спільних підприємств за так званою «китайською схемою», 

яка передбачає з самого початку володіння контрольним пакетом акцій 

підприємства українською стороною, а згодом, за 5–7 років, українськими 

мають бути 75% акцій, а ще за 10–12 років спільне підприємство стає 

повністю українським [3, c. 77].  

Отже, для того, щоб вирішити всі проблеми інвестиційної діяльності в 

Україні потрібно розділити дані способи на  першочергові (внести відповідні 

законодавчі зміни, впровадження інвестиційних програм державного 

значення з відповідними гарантіями, створення обов’язкових інвестиційних 

фондів на підприємствах із внутрішнього капіталу) та стабілізуючі 

(створення сприятливого інвестиційного клімату, наявність інвестиційних 

гарантій, надання податкових пільг при модернізаційних процесах).  
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СТАН РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ПОЛЬЩЕЮ  

 

Одним із найважливіших стратегічних партнерів України є Республіка 

Польща. Безпосередня географічна близькість, наявність спільного кордону, 

тісні зв’язки протягом усього історичного розвитку, подібність за величиною 

території, чисельністю населення, мовною групою, ментальністю, схожість 

природно-географічних умов та ресурсів уможливлюють використання 

Україною європейського цивілізаційного підходу і досвіду Польщі в 

досягненні повного членства у Європейському Союзі. Польща приєдналася 

до ЄС у 2004 р. і головувала в ньому у другому півріччі 2011 р. Адаптація 

законів Польщі до вимог законодавства ЄС зумовила широкомасштабні 

реформи в економічній політиці держави і значно зменшила втручання уряду 

в приватний сектор [1]. 

Експерти загалом позитивно оцінюють торговельні відносини України 

та Польщі, вказуючи на великий потенціал їх розвитку. Водночас вони 

звертають увагу на те, що протягом багатьох років в Україні зберігається 

від’ємне сальдо взаємної торгівлі з Польщею. До того ж, реальне від’ємне 

сальдо ще більше з урахуванням недостовірного декларування суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності імпортованих товарів, заниження митної 

вартості, зокрема, з застосуванням схем подвійних інвойсів, контрабандного 

ввезення товарів та «човникової» прикордонної торгівлі [3]. 

Республіка Польща є найбільшим торговельним партнером України 

серед країн Центрально-Східної Європи та займає за результатами 8 місяців 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615382
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615382
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2014 року четверте місце,  за результатами 2013 року – четверте, та 2012 року 

– п’яте  місце серед країн світу. 

Динаміка експорту-імпорту товарів і послуг між Україною та 

Республікою Польща відображена в табл. 1. 

Таблиця 1 

Торгівля товарами та послугами між Україною та Республікою 

Польща 
Рік 

  
  

Обсяги, млн. дол. США 
Імпорт 

в        Україну 
Експорт в 

РП 
Взаємні обсяги 

торгівлі товарами і послугами 
2010 2 924,4 1 878,7 4 803,1 
2011 3 321,4 2 927,7 6 249,1 
2012 3 743,5 717,6 6 461,1 
2013 4 234,3 2 761,1 6 995,4 

8 міс. 2014* 2 044,2 1 995,6 4 039,8 

 

Примітка.* - містять дані торгівлі послугами за 6 місяців 2014 року 

Джерело: дані Держкомстату України. 

За результатами 2012 року обсяги зовнішньої торгівлі товарами 

України з Республікою Польща склали 6 143,3 млн. дол. США та у 

порівнянні з 2011 роком збільшилися на 2,8 %.  При цьому рівень 

українського експорту до РП становив 2 576,2 млн. дол. США та у порівнянні 

з аналогічним періодом 2011 року зменшився на 7,8%, на фоні падіння 

загального експорту з України до країн Європи на 5,5%. Рівень польського 

імпорту до України склав 3 567,1 млн. дол. США та у порівнянні з 2011 

роком збільшився на 12,1 %, на фоні зростання загального імпорту до 

України з країн Європи на 1,8%. Негативне сальдо у зовнішній торгівлі з РП 

за  2012 рік склало  990,9 млн. дол. США. 

Обсяги зовнішньої торгівлі послугами України з Республікою 

Польща  за результатами  2012 року зросли на 17,0% від аналогічного рівня 

2011 року і склали 317,8  млн. дол. США. Рівень українського експорту 

послуг до РП за 2012 р. склав 141,4 млн. дол. США, а рівень польського 

імпорту послуг до України – 176,4 млн. дол. США. 

За 2013 рік обсяги зовнішньої торгівлі товарами України з Республікою 

Польща склали 6 616,5 млн. дол. США та у порівнянні з аналогічним 

періодом 2012 року збільшились майже на 7,8 %.  При цьому рівень 

українського експорту  становив 2 547,8 млн. дол. США та у порівнянні з 

аналогічним періодом 2012 року зменшився на 1,1 %, загальний експорт з 

України до країн Європи зменшився на 2,1%. Обсяг польського імпорту до 

України склав  4 068,7 млн. дол. США та у порівнянні з аналогічним 

періодом 2012 року збільшився на 14,1 %, на фоні збільшення загального 

імпорту до України з країн Європи на 3,6 %. Негативне сальдо у зовнішній 

торгівлі з Республікою Польща  за  2013 рік  склало  1 520,9 млн. дол. США. 

Обсяги зовнішньої торгівлі послугами України з Республікою Польща 

за результатами  2013 року зросли на 19,2% від аналогічного рівня 2012 року 
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і склали 378,9  млн. дол. США. Рівень українського експорту послуг до РП за 

2013 р. склав 213,3 млн. дол. США (зростання на 50,4%), а рівень польського 

імпорту послуг до України – 165,6 млн. дол. США (зменшення на 5,8%). 

За 8 місяців 2014 року обсяги зовнішньої торгівлі товарами України з 

Республікою Польща склали 3 863,2 млн. дол. США та у порівнянні з 

аналогічним періодом 2013 року зменшились на 6,8%.  При цьому рівень 

українського експорту до РП становив 1 890,7 млн. дол. США, та у 

порівнянні з аналогічним періодом 2013 року збільшився на 18,5%. Рівень 

польського імпорту до України склав  1 972,5 млн. дол. США, та у порівнянні 

з аналогічним періодом 2013 року зменшився на 22,6%. 

Обсяги зовнішньої торгівлі послугами України з Республікою Польща 

за результатами  ІІ кв. 2014 року (дані публікуються на квартальній основі) 

впали на 4,3% від аналогічного рівня 2013 року і склали  176,6  млн. дол. 

США. Рівень українського експорту послуг до РП за ІІ кв. 2014 року склав 

104,9 млн. дол. США (зростання на 3,3%), а рівень польського імпорту 

послуг до України – 71,7 млн. дол. США (зменшення на 12,4%). 

За попередніми даними Міністерства економіки Республіки Польща, за 

результатами 8-ми місяців 2014 р. обсяги зовнішньої торгівлі товарами 

України з Республікою Польща склали 3 181,7 млн. євро (4 237,9 млн. дол. 

США). Обсяги українського експорту до РП склали 1 179,7 млн. євро (1 571,3 

млн. дол. США) та збільшились на 12,2 % у порівнянні до аналогічного 

періоду минулого року. Обсяги польського імпорту в Україну склали  2 002,0 

млн. євро (2 666,6 млн. дол. США) та зменшились на 28,6% по відношенню 

до аналогічного періоду минулого року. Від’ємне для України сальдо 

торговельного балансу склало 822,3 млн. євро (1 095,3 млн. дол. США). 

За даними Міністерства економіки Республіки Польща, за 

результатами  2013р. обсяги зовнішньої торгівлі товарами України з 

Республікою Польща склали   5 982 млн. євро (8 198 млн. дол. США). Обсяги 

українського експорту до Республіки Польща  склали 1 671 млн. євро (2 290 

млн. дол. США) та збільшились на 1,1 % у порівнянні до аналогічного 

періоду минулого року. Обсяги польського імпорту в Україну склали  4 311 

млн. євро (5 908 млн. дол. США) та збільшились на  2,8 % по відношенню до 

аналогічного періоду минулого року.  Від’ємне для України сальдо 

торговельного балансу склало 2 641 млн. євро (3 618 млн. дол. США). 

За даними Міністерства економіки Республіки Польща, за 

результатами  2012 р. обсяги зовнішньої торгівлі товарами України з 

Республікою Польща склали 6 079,4 млн. євро (7 969,2 млн. дол. США). 

Обсяги українського експорту до РП склали 1 977,0 млн. євро (2 591,6 млн. 

дол. США) та зменшились на 1,7% у порівнянні до аналогічного періоду 

минулого року. Обсяги польського імпорту в Україну склали  4102,4 млн. 

євро (5 377,6 млн. дол. США) та збільшились на  21,5% по відношенню до 

аналогічного періоду минулого року. Від’ємне для України сальдо 

торговельного балансу склало 2 125,4 млн. євро (2 786,0 млн. дол. США). 
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Отже, Республіка Польща виступає стратегічно важливим партнером 

України у торгівлі товарами і послугами, а також в усіх інших формах 

міжнародних економічних відносин. З огляду на це Україні важливо 

підвищити рівень співпраці з митними органами Польщі, підкреслюють 

експерти. Необхідно також стимулювати диверсифікацію експорту до 

Польщі, збільшити в ньому частку товарів із високою доданою вартістю. 
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Вaлepія Вapaниця  

Нaукoвий кepiвник: Oсiпoвa Л. В.,к.e.н., дoцeнт 

Вiнницький тopгoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ 

 

МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ І ЇЇ ВПЛИВ НА РИНОК 

ПРАЦІ УКРАЇНИ 

 

Трудова міграція в Україні − це одна з найсерйозніших державних 

проблем. В нашій країні, на сьогодні, відсутні чіткі засади державної 

міграційної політики, не розширено коло країн, з якими укладено угоди про 

взаємне працевлаштування громадян, недостатньо вживається заходів щодо 

соціального захисту наших заробітчан тощо. На державному рівні не 

ухвалюються ефективні заходи, спрямовані на те, щоб українці не тільки не 

виїздили за кордон, а, навпаки, поверталися на батьківщину. 

Протягом останніх років дослідження проблем трудової міграції та її 

впливу на людські ресурси України зaлишaється aктуaльниміпepспeктивним. 

В укpaїнській нaукoвій літepaтуpі poзвитoк pинку праці та вплив на нього 

трудової міграції вивчaли нaступні нaукoвці: Голубєва Т., Петрова І., 

Ульяницька О., Щерба Г., Стаканов Р. 

Особливістю розвитку світової економіки є глобалізація, що 

проявляється у вільному переливанні капіталів, матеріальних і трудових 

ресурсів. Міжнародна трудова міграція, масштаби та інтенсивність якої у цих 

умовах є значною, здійснює перерозподіл робочої сили між країнами, що 

впливає на ситуацію на ринках праці кожної з країн, рівень зайнятості, 

безробіття, розмір заробітної плати, розподіл доходів. Враховуючи 

несприятливу демографічну ситуацію, старіння населення, збільшення 

http://export.gov/Poland/%20doingbusinessinpoland/index.asp
http://www.tradingeconomics.com/poland/balance-of-trade%5d
http://uanews.dp.ua/politics/2013/10/09/22903.html
http://poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-pl/trade
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тривалості життя, і як наслідок збільшення витрат на пенсії, які в свою чергу 

вплинуть на бюджети промислово-розвинутих країн і призведуть до 

збільшення іммігрантів, в т.ч. і з України. В той же час, чисельність українців 

також зменшується, а соціально-економічні умови змушують шукати роботу 

за кордоном. Таким чином виникає проблема забезпеченості ринку праці 

України висококваліфікованими працівниками, що здатні розвивати бізнес і 

сприяти економічному зростанню України. 
Пpичинaми міжнародної трудової мігpaції є чинники як eкoнoмічнoгo, 

тaк і нeeкoнoмічнoгo хapaктepу. Дo нeeкoнoмічних пpичин віднoсяться: 
пoлітичні, нaціoнaльні, peлігійні, paсoві, poдинні та ін. Poбoчa силa 
пepeміщується внaслідoк нaціoнaльних відміннoстeй в pівні зapoбітнoї плaти, 
a тaкoж з кpaїн із низьким pівнeм життя в кpaїни з вищим. До економічних 
чинників належить нерівномірність економічного розвитку країн, 
прискорення інтернаціоналізації виробництва, нерівномірність процесів 
накопичення капіталу у різних країнах і кон’юнктура ринків праці [5, c.169]. 

Тpудoвa мігpaція мaє і пoзитивні нaслідки: спpияє змeншeнню pівня 
бeзpoбіття для кpaїни-eкспopтepa poбoчoї сили, збільшeнню вaлютних 
нaдхoджeнь дo кpaїни, зpoстaнню дoхoдів сім’ї, підвищeнню знaнь і дoсвіду 
пpaцівникa, знaйoмству з більш високотехнологічною opгaнізaцією пpaці та 
ін. Пo пoвepнeнню дoдoму ці пpaцівники пoпoвнюють pяди сepeдньoгo 
клaсу, вклaдаючи зaсoби у влaсну спpaву, ствopюючи пpи цьoму дoдaткoві 
poбoчі місця. 

Дo нeгaтивних нaслідків експорту poбoчoї сили слід віднeсти відтік 
учeних, висoкo квaліфікoвaних інжeнepів, винaхідників, тeхнoлoгів, 
ініціaтивних пpaцівників та ін. Тoму пpoцeси тpудoвoї мігpaції діють як 
пoзитивнo тaк і нeгaтивнo нa кpaїни-eкспopтepи і кpaїни-імпopтepи poбoчoї 
сили [6, c.168]. 

Для знижeння нeгaтивних нaслідків і пoсилeння пoзитивнoгo 
peзультaту від тpудoвoї мігpaції нeoбхіднo пpoвoдити eфeктивну дepжaвну 
пoлітику. Пpopaхунки у встановленні міграpaційнoї пoлітики викликaють 
зpoстaння нeлeгaльнoї мігpaції, щo нeгaтивнo пoзнaчaється нa 
пepспeктивнoсті poзвитку кpaїни. 

Укpaїнa йдe шляхoм пoсилeння співпpaці зі світoвoю eкoнoмічнoю 
спільнoтoю в сфері міжнapoднoгo pинку пpaці. Тpудoвa мігpaція стaлa 
нeвідʼ ємнoю частиною функціoнувaння укpaїнськoгo pинку пpaці, 
нaбувaючи усe більш стaбільнoгo і мaсoвoгo хapaктepу. Згіднo з oцінкaми 
експертів станом на 2014 рік зa кopдoнoмпpaцює дo 7 млн. гpoмaдян Укpaїни 
[2]. Нaшa кpaїнa є одним із нaйбільших пoстaчaльників тpудoвих мігpaнтів дo 
Пoльщі, Ітaлії, Іспaнії, Пopтугaлії та Poсії. 

Укpaїнськoму pинку пpaці, притаманні наступні тeндeнції: 

  зpoстaючі пoтoки мігpaції; 

 зaгoстpeння міжнapoднoї кoнкуpeнції, як нaслідoк — зpoстaння вимoг 
дo кoмпeтeнтнoсті пpaцівників; 

 пoшиpeння нoвітніх виpoбничих тa упpaвлінських тeхнoлoгій нa фoні 
стapіння нaсeлeння; 
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 вплив сoціaльних, глoбaльних тa лoкaльних клімaтичних змін нa 

стpvктуpу зaйнятих [1, c. 210]. 

Характерним для нашої держави залишається виконання ролі 

постачальника робочої сили на європейський і світовий ринок праці. 

Згідно даних, опублікованих на сайті державниого комітету статистики 

Україна посідає 5 місце у світі серед країн з найбільшою кількістю 

емігрантів. За даними 2014 р. за кордоном знаходилися близько 6,6 млн. 

українців, які виїхали у різні роки (це майже 15% населення країни). 

Українські емігранти за кордоном в основному працюють у сфері 

будівництва, сільського господарства, побутових послуг і в галузі 

медицини. За кількістю емігрантів попереду лише Мексика (11,9 млн.осіб), 

Індія (11,4 млн.), Росія (11,1 млн.) та Китай(8,3 млн.) [2]. 

Через міграцію зменшується чисельність населення країни в цілому і 

в окремих регіонах, оскільки значна частина мігрантів – це молоді жінки 

дітородного віку, які найближчим часом не збираються повертатися 

додому. Зберігається несприятливеспіввідношення між чисельністю 

працездатного інепрацездатного населення. Зокрема, частка 

непрацездатного населення у 2013 р. становила 36,7%, а у 2014 р. – 36,3%. 

Нині з 45,7 млн. населення 13,72 млн. – пенсіонери. Якщо ж додати до 

останніх ще кількість дітей, то виходить, що чверті населення необхідно 

виплачувати пенсії і забезпечити соціальні гарантії [3, с.51]. 

Позитивними ознаками трудової міграції можна вважати економічні 

фактори, зокрема, додаткові валютні надходження в економіку України. За 

неофіційними даними, щомісяця кожен заробітчанин передає своїй сім’ї в 

середньому $100.У 2010 році до України надійшло $5,3 млрд. Більше 

всього коштів надійшло з Росії – $1,25 млрд [4, c.79]. 

Отже,трудова міграція – закономірне явище для країн на 

перехідному етапі розвитку, викликане низьким рівнем доходів значної 

частини населення. Стан національного і регіонального ринків не дозволяє 

поки  що працевлаштовуватися більшості незайнятих громадян на 

відповідну роботу з належною оплатою праці, тому чимало з них 

обирають зміну місця роботи в межах держави або поза нею. Актуальними 

проблемами щодо міграції населення України є: підвищення економічної 

активностінаселення, недопущення зростання безробіття, обмеження 

сфери застосування праці під натиском фінансово-економічної кризи, 

забезпечення відповідності між попитом і пропозицією робочої сили. 

Вирішення цього завдання потребує формування виваженої державної 

політики з урахуванням регіональної специфіки тенденцій трудової 

міграції, в тому числі, підвищення конкурентоспроможності робочої сили, 

забезпечення високого рівня зайнятості, соціального захисту, заробітної 

плати і доходів населення, їх наближення до аналогічних параметрів 

економічно розвинутих країн світу. Таким чином, вирішення 

питань,пов’язаних із міграцією населенняє необхідною передумовою 

впровадження ефективної державної політики щодо зайнятості населення. 
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Інвестиційна активність є першочерговою потребою розвитку будь-якої 

економіки. Все це зумовлює необхідність визначення сутності інвестицій, а 

також визначення їх форм та видів, визначення умов створення сприятливого 

інвестиційного клімату, залучення інвестицій та їх ефективне використання 

[1, с.448]. 

Особливе значення економічного розвитку України відіграє 

інвестиційна діяльність, яка потребує, пошуку шляхів та способів оптимізації 

інвестиційної діяльності в умовах розвитку ринкових відносин в Україні, що 

являється на сьогодні актуальною проблемою. 

Вивченню даної проблеми присвячені праці таких вчених, як В.П. 

Александрової, Л.А. Бланка, А.С. Гальчинського, С.А. Захарін, В.М. Геєць, 

О.Д. Даниленка, І.Ю. Єгорова, A.M. Мороза та ін.  

Метою дослідження є оцінка проблем розвитку інвестиційної 

діяльності в Україні та визначення шляхів і способів їх вирішення. 

Україна хронічно відстає від більшості країн майже за усіма 

макроекономічними критеріями та оцінками і залишається на периферії 

інвестиційних потоків.  
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На наш погляд, основними причинами виникнення проблеми низької 

інвестиційної активності є: 

− несприятливий інвестиційний клімат, тобто несприятливі умови 

інвестування, зокрема недосконале законодавство щодо захисту прав 

власності, адміністрування податків, отримання у власність земельних 

ділянок, вимог до здійснення та контролю підприємницької діяльності; 

− нерозвиненість інвестиційного ринку та інвестиційної 

інфраструктури; 

− недостатня державна підтримка інвестиційної діяльності, неналежна 

система підготовки програм і проектів для державного інвестування;  

− відсутність правових засад та дієвих механізмів державного-

приватного партнерства в інвестуванні. 

Виходячи з потреби поліпшення соціально-економічного становища 

країни, необхідно провести комплекс цілеспрямованих заходів для 

стабілізації виробництва і досягнення економічного зростання на якісно 

новій науково-технічній базі. Тому акценти інвестиційної політики слід 

зосередити на сприянні реалізації основних пріоритетних напрямів 

реформування економіки країни і державного регулювання економічних 

процесів [2, с.55]. 

До 2010 року обсяг інвестицій в основний капітал щороку 

збільшувався. У 2011 році намітилася тенденція до зменшення обсягу 

зазначених інвестицій, зокрема, за підсумками року їх обсяг становив 97,4 

відсотка обсягу  за попередній період. У 2011 році обсяг інвестицій в 

основний капітал становив лише 58,5 відсотка обсягу за попередній рік. 

Динаміка обсягу залучення прямих іноземних інвестицій також не є сталою. 

Починаючи з 2011 року в Україні спостерігається зниження темпів зростання 

прямих іноземних інвестицій, що призвело до погіршення міжнародної 

інвестиційної позиції України. Загалом капітальні інвестиції за джерелами 

фінансування від 2010р.до 2011р. зменшились, і навпаки від 2012 по 2013, 

спостерігається стабільне зростання інвестицій (табл. 1)[3]. 

Таблиця 1 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 

  2010 2011 2012 2013 

Кошти державного 

бюджетумлн.грн. 10952,2 18394,6 17141,2 6497,8 

Кошти місцевих бюджетів 

млн.грн. 6367,7 8801,3 9149,2 7219,2 

Власні кошти підприємств та 

організацій млн.грн. 114964 152279 175424 170676 

Кредити банків та інших 

позикмлн.грн. 23336,2 42324,4 50104,9 40878,3 

Кошти іноземних 

інвесторівмлн.грн. 4067,7 7196,1 5040,6 4881,2 
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Кошти населення на 

будівництво власних 

квартирмлн.грн. 4654,2 4470 3651 6574,9 

Кошти населення на 

індивідуальне житлове 

будівництвомлн.грн. 16176 15102,9 21975,1 21770,1 

Інші джерела фінансування 

млн.грн. 8543 11363,9 11206 9230 

 

За підрахунками  Європейського банку реконструкції та розвитку, 

кумулятивний показник обсягу прямих іноземних інвестицій в Україні на 

початок 2010 року становив 1000 доларів США на душу населення, тоді як у 

Чехії - 7418 доларів США, Болгарії - 6226, Казахстані - 3706, Польщі - 3155, 

Румунії - 2350 доларів США [3]. 

Проблему розвитку інвестиційної діяльності передбачається розв'язати 

за допомогою створення умов для переходу до інвестиційно-інноваційної 

моделі розвитку економіки, стимулювання залучення приватних інвестицій, 

удосконалення законодавства, що регулює інвестиційну діяльність, зняття 

перешкод в інвестуванні; розбудови системи державного інвестування за 

такими напрямами:  

- удосконалення методології розроблення, оцінювання та відбору 

інвестиційних проектів, а також визначення принципів та механізмів 

державного інвестування для реалізації проектів, які потребують державної 

фінансової підтримки; 

- забезпечення розвитку системи прямих державних інвестицій, 

зокрема на умовах спільного фінансування; 

- розроблення чітких критеріїв відбору інвестиційних проектів, які 

потребують державного інвестування або державної фінансової підтримки, з 

урахуванням особливостей галузей економіки;  

- запровадження державного моніторингу інвестиційної діяльності та 

визначення функцій і встановлення відповідальності державних органів і 

установ, уповноважених реалізувати державну політику у цій сфері; 

Відмітимо, що виконання запропонованих шляхів та способів дасть 

змогу: покращити інвестиційний клімат України, змінити відношення до неї 

стратегічних партнерів на позитивне, а також підвищити позиції України в 

міжнародному рейтингу Всесвітнього банку «Ведення бізнесу».  

Отже, можна зробити висновок, що розглянуті шляхи та способи 

розв’язання проблем розвитку інвестиційної діяльності в Україні позитивно 

впливатимуть на економічну позицію України в міжнародних рейтингах, 

суттєво збільшать обсяг інвестицій в основний капітал, забезпечать 

постійний приріст прямих іноземних інвестицій. Слід зазначити, що 

практична реалізація шляхів і способів активізації інвестиційної діяльності 

зможе сприяти розвитку інвестиційної діяльності в ринкових умовах, а також 
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підвищити активізацію інвестиційного процесу, що забезпечить реальні 

зрушення в економічній структурі суспільства. 
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ – ШЛЯХ ДО СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 

 

Сучасна економіка все більше втягується в новий, глобально-

постіндустріальний етап суспільного розвитку. У ньому спостерігається 

зростання ролі соціальної сфери та результатів її діяльності. Причиною 

розвитку соціальної сфери є те, що поряд з матеріальними потребами з 

розвитком суспільства все більше зростають потреби в суспільних і духовних 

благах, які саме створюються в соціальній сфері. Чим повніше насичуються 

потреби в матеріальних благах, тим більше попит переміщується на соціальні 

та культурні блага. Поєднання матеріального виробництва й соціальної 

сфери дає змогу забезпечувати відповідність між матеріальним добробутом і 

духовним розвитком людини. Адже науково - технічна революція, якісно 

нова техніка вимагають підвищення рівня освіти, кваліфікації, загальної 

культури людини, її дисциплінованості та відповідальності за доручену 

справу. Усе це визначає зростаючу роль й активний зворотний вплив 

соціальної сфери на розвиток суспільного виробництва[2]. 

На початку XXI ст. людство постало перед складними проблемами 

розвитку, які не можна вирішити в межах окремих держав. Дедалі чіткіше 

виявляються ознаки кризи розвитку цивілізації, спричинені екологічними, 

соціальними та економічними чинниками. Катастрофічні зміни у системі 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Upsal_2011_8_76.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Upsal_2011_8_76.pdf
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―природне середовище–суспільство‖ є наслідком інтенсифікації виробництва, 

зростання населення, підвищення температури атмосферного повітря, 

падіння рівня ґрунтових вод, зменшення посівних площ і площ лісів тощо. 

Сталий розвиток – це напрямок подолання глобальної проблеми 

людства - безмежності потреб суспільства та обмеженості природних 

ресурсів Землі, це розвиток, що відповідає потребам теперішнього часу і 

забезпечує майбутнім поколінням можливість задовольняти їхні власні 

потреби. 

Сталий соціально-економічний розвиток будь-якої країни означає, 

зрештою, таке функціонування її народногосподарського комплексу, коли 

одночасно забезпечуються: задоволення зростаючих матеріальних і духовних 

потреб населення; раціональне та екологобезпечне господарювання й 

високоефективне використання природних ресурсів; підтримання 

сприятливих для здоров'я людини природно-екологічних умов 

життєдіяльності, збереження, відтворення і примноження якості довкілля та 

природно-ресурсного потенціалу суспільного виробництва. Інакше кажучи, 

сталий розвиток — це насамперед економічне зростання, за якого ефективно 

розв'язуються найважливіші проблеми життєзабезпечення суспільства без 

виснаження, деградації і забруднення довкілля.  

Роль соціальної політики, яка охоплює охорону здоров'я, гарантію 

доходу й забезпечення послуг, полягає в тому, щоб створити систему, яка 

давала б змогу громадянам брати якомога активнішу участь у всіх аспектах 

суспільного життя, підтримуючи їх у прагненні зрівноважити роботу, 

навчання, турботу про утриманців та дозвілля протягом усього життя. Щоб 

досягти цієї мети, Соціальний захист має залишатися адекватним, особливо 

для тих, хто не може досягнути самостійності через оплачувану роботу й для 

кого державні джерела підтримки є й будуть основними засобами існування. 

В узгодженні цілей соціальної політики з бюджетними обмеженнями 

пріоритетними повинні бути гарантії того, що найуразливіші члени 

суспільства належно захищені[1]. Сьогодні соціальна сфера перетворюється 

на наукомістку сферу, а низка її галузей – інформаційно-комп’ютерні, 

науково-дослідні, телекомунікація, торгівля – за рівнем технічної 

оснащеності перевищують рівень цього показника в обробній промисловості. 

Водночас можна сказати, що соціальна сфера стає виробником знань, 

які потім поширюються на всі сегменти економіки, відкриваючи перед нею 

нові перспективи зростання, підвищення якості й ефективності. Цьому 

сприяє й глибока інтеграція послуг в інвестиційний процес. Важливим 

кроком у цьому напрямі є включення витрат на програмне забезпечення 

комп’ютерної техніки до складу загальних капіталовкладень в економіку. 

З соціальної точки зору сталий розвиток передбачає об’єднання всіх 

соціальних, етнічних, вікових груп для участі в управлінні розвитком 

території, справедливий розподіл роботи, соціальних благ, доходу, 

забезпечення благополуччя та безпеки. За визначенням Б.Є. Большакова, 

стійкий соціальний розвиток – це хроноцілісний процес управління 
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збереженням неспадаючих темпів зростання якості життя (включаючи 

тривалість життя, сукупний рівень життя і якість навколишнього 

середовища) на основі законів збереження і розвитку життя. Нинішній стан 

глобальної соціо-еколого-економічної системи характеризується багатьма 

вченими як нестабільний. Щодо соціальної підсистеми стверджується, що в 

ній панує філософія антропоцентризму, не сформована ідеологія захисту 

довкілля, національні, групові інтереси переважають над 

загальнолюдськими, продовжується зростання населення, особливо в країнах 

з низьким рівнем розвитку, що породжує збільшення розриву в рівні життя, 

зростання чисельності бідного населення, захворюваності тощо. 

Ступінь здатності соціально-економічної системи до сталого розвитку 

можна визначити за допомогою системи індикаторів. Існує велика кількість 

концептуальних підходів до дослідження сталості соціально-економічної 

системи: багатофакторні динамічні моделі, динаміка відносних показників, 

показники економічної безпеки, математичні моделі прогнозування ризику 

розвитку. Найбільш розповсюдженою є методика індексної оцінки рівня 

сталості економічної системи, яку запропоновано Комісією ООН зі сталого 

розвитку, яка передбачає розрахунок економічних, соціальних, екологічних 

та інституціональних індикаторів, що узагальнюються за допомогою 

інтегрального показника, але вона потребує вдосконалення. 

Центральним поняттям концепції сталого розвитку, на думку Ж.Н. 

Казієвої, повинна бути якість життя. Тому ефективність промислового 

виробництва згідно з принципами сталого розвитку, повинна вимірюватися, 

насамперед, соціальними показниками. О.В. Корчагіна в соціальний блок 

індикаторів сталого розвитку включає демографічні характеристики, 

показники організації охорони здоров’я, освіти, соціального розшарування, 

рівня криміногенності суспільства, забезпеченості житлом тощо. 

Система соціальних показників сталого розвитку, запропонована 

Інститутом прикладного системного аналізу НАН України і МОН України, 

зводиться до індексу соціального виміру, який формується як усереднене 

значення індексу якості і безпеки життя, індексу людського розвитку та 

індексу суспільства, заснованого на знаннях . Успіх групи країн, що входять 

в першу десятку рейтингу в досягненні найвищих соціальних стандартів 

життя, визначається не тільки за рахунок високого добробуту. Більш 

важливим є те, що ці країни здійснюють послідовну політику, спрямовану на 

гармонізацію основних факторів, які впливають на соціальний розвиток [3]. 

   Отже, реалізація стратегії сталого розвитку на практиці вимагає 

участі широких мас населення, більшої концентрації знань, інтелекту, 

культури і солідаризації всіх народів, соціальних груп, членів суспільства, 

узгодження їх дій з інтересами майбутніх поколінь. З метою активізації, 

згуртування населення в справі реалізації сталого розвитку необхідно 

створення відповідних соціально-економічних, політико-правових, духовно-

моральних умов.  
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Соціальна сфера – це каталізатор розвитку цивілізації, чинник 

формування духовно зрілої, компетентної, соціально активної людини, яка 

комфортно себе почуває в умовах будь-якої професійної діяльності. Саме 

соціальна сфера забезпечує зниження тиску соціально-економічних потрясінь 

на людину й суспільство, їй належить значна роль у підвищенні ефективності 

суспільного виробництва, економії живої праці, здійсненні ринкових 

перетворень. 
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АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО 

СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Розвиток  економіки України значно залежить від результатів 

діяльності аграрного сектору, оскільки він є однією з найперспективніших 

експортних галузей. Загалом, вітчизняні сільськогосподарські виробники 

мають великий потенціал, який не має реалізації через певні перешкоди, 

однією з яких є відсутність конкурентоспроможності аграрного сектору 

економіки України. 

Вагомий внесок у розробку теоретико-методологічних і практичних 

основ розвитку аграрного сектору внесли такі вчені, як В.Гаєць, 

Б.Данилишин, М.Малік,  Ю.Жулавський, І.Титарчук та ін. Водночас 

проблеми конкурентоспроможності аграрного сектору в Україні ще 

недостатньо досліджені. 

Загалом, вчені виділяють ряд найвагоміших факторів, які впливають на 

конкурентоспроможність галузі. До них відносять: 

- позиціонування на світовому ринку, тобто ступінь експортної 

орієнтованості виробництва; 

- позиціонування на внутрішньому ринку в порівнянні з іноземними 

конкурентами; 

- досягнутий технологічний рівень галузі, що виражається в обсязі 

накопичених інвестицій і якісних характеристиках потужностей; 



98 

 

- рівень концентрації на ринках, достатній для конкуренції зі світовими 

компаніями-лідерами у відповідних галузях; 

- забезпеченість сировинною базою, розвиненість коопераційних 

зв'язків;  

- масштаби тіньового сектора і рівень правозастосування. 

Також, одним  з факторів забезпечення високої 

конкурентоспроможності, в умовах, коли аграрна сфера зазнає дискримінації 

з боку переробної і торгової галузей та за наявності підвищених ризиків 

через невизначеність погодних умов, є диверсифікація 

сільськогосподарського виробництва. Її використання можливе в двох 

напрямках: 

- здійснення переробки продукції безпосередньо в аграрних 

підприємствах; 

- оптимізація структури виробництва з метою вирощування 

найбільш прибуткових культур та розширення номенклатури послуг, які 

надаються аграрними підприємствами. 

На сьогоднішньому етапі розвитку аграрного сектору економіки 

підприємства, з метою зміцнення позицій в жорсткій конкурентній боротьбі, 

в повній мірі мають використовувати об’єктивні переваги, якими володіють 

внаслідок свого географічного положення, територіальних та кліматичних 

особливостей. Це перш за все сприятливі кліматичні умови та родючі 

чорноземи [4, с.24-27]. 

Український аграрний  сектор з потенціалом виробництва, що значно  

перевищує потреби внутрішнього рину, є ланкою, яка , з одного боку, може 

стати локомотивом розвитку національної економіки та її ефективної 

інтеграції в світовий економічний простір, а з іншого – може являтися 

фактором зростання доходів та дати мультиплікативний ефект у розвитку 

інших галузей національної економіки. 

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України спрямована 

на формування ефективного соціально спрямованого сектору економіки 

держави, що здатний задовольнити потреби внутрішнього ринку та 

забезпечити провідні позиції на світовому ринку сільськогосподарської 

продукції. 

Зауважимо, що у подальшому розвиток аграрного сектора в Україні 

буде здійснюватися з метою: 

- гарантування продовольчої безпеки держави; 

- забезпечення  прогнозованості розвитку та довгострокової 

стійкості аграрного сектору на основі його багатоукладності; 

- сприяння розвитку сільських поселень та формування середнього 

класу на селі через  забезпечення зайнятості сільського населення та 

підвищення їх доходів; 

- підвищення інвестиційної привабливості галузей аграрного 

сектору та фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств; 
- підвищення конкурентоспроможності продукції, ефективності 
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галузей, стабільність ринків; 
- розширення участі України у забезпеченні світового ринку 

продукцією сільського господарства та продовольства; 
- раціональне використання сільськогосподарських земель та 

зменшення техногенного навантаження аграрного сектору на довкілля [1]. 
Отже, підвищенню конкурентоспроможності аграрних підприємств 

сприятиме впровадження на державному рівні заходів, які дозволяють 
товаровиробникам пристосуватися до змін, що виникають в умовах загрози 
руйнування ресурсної бази аграрної економіки, її технологічної деградації, 
фізичного та морального зносу основних засобів. Стратегія 
реалізовуватиметься шляхом розроблення, ухвалення та запровадження 
Державної програми розвитку аграрного сектору економіки, яка визначатиме 
шляхи та способи реалізації її завдань по кожному із пріоритетних напрямів, 
міститиме перелік заходів, обсягів і джерел фінансування, очікуваних 
результатів. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНИХ 

ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 
В умовах глобалізації світового господарства, коли поступово 

згладжуються економічні кордони між країнами, особливого значення для 
розвитку вітчизняних підприємств набуває зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства у контексті здійснення експортних операцій. Адже просування 
вітчизняних товарів на світовий ринок дає можливість розширити ринки 
збуту для українського товаровиробника та збільшити його дохід, що матиме 
позитивні зміни як для самого суб’єкту господарювання, так і для держави в 
цілому. 
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На сьогоднішній день ринкова економіка створила широкі можливості 

для здійснення зовнішньоекономічної діяльності. На відміну від 

зовнішньоекономічних зв’язків, зовнішньоекономічна діяльність 

здійснюється на рівні виробничих структур з повною самостійністю у виборі 

іноземного партнера, номенклатури товару для експортно-імпортної угоди, 

визначенні ціни, обсягу і термінів постачання.  

Проблеми щодо удосконалення експортно-імпортних операцій 

досліджувалися багатьма  вченими-економістами, такими як Зінь Е.А.,  

Казанцев С.К., Макогон Ю.В., Мамутов В.К., Новицький В.Е. та інші. 

Експортні операції – це операції з продажу товарів українськими 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам 

господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів або 

послуг за межі митного кордону України, включаючи реекспорт товарів 

через митний кордон України [1, с. 421]. 

За перше півріччя 2014 року експорт товарів з України склав $28,62 

млрд. Понад 40% цього обсягу генерували 25 українських компаній. 

Основна експортна категорія України − чорні метали, яких за перше 

півріччя 2014 року було вивезено на $7,3 млрд. Друга і третя за обсягом 

експортні групи товарів – зерно та олійно-жирова продукція, яких було 

експортовано в першому півріччі на $2,96 млрд і $2,06 млрд відповідно [3]. 

Слід відзначити, що сучасний стан зовнішньої торгівлі зумовлений 

впливом таких економічних факторів: 

− суттєве зростання цін на імпортовані енергоносії; 

− скорочення світового попиту на українську продукцію та 

обвальне падіння цін на сировинних ринках; 

− падіння промислового виробництва та скорочення будівельних 

робіт, що вплинуло на зниження потреби вітчизняних підприємств у 

сировині, матеріалах та напівфабрикатах; 

− падіння інвестиційної активності, що позначилось на зниженні 

потреби вітчизняних товаровиробників в імпорті машин та устаткування, а 

також інших інвестиційних товарів; 

− обмеження доступу до фінансових ресурсів, порушення рівноваги 

банківської системи та відтік капіталу; 

− недоліки у системі прав власності, макроекономічна 

нестабільність та високі граничні ставки податків; 

− низький рівень показників створення спільних підприємств між 

українськими та іноземними партнерами, що гальмує передачу технологій; 

− звуження споживчого попиту в умовах зниження заробітної 

плати та споживчого кредитування, що позначилось на зменшенні обсягів 

імпорту споживчих товарів. 

Український експорт є важливим елементом у системі функціонування 

національної економіки. Його частка становить понад 50 відсотків валового 

національного продукту України. 
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Особливістю сучасного розвитку вітчизняних експортоорієнтованих 

галузей є їх сировинний характер та досить високий рівень залежності від 

кон’юнктурних коливань на світових ринках. Україна продовжує 

експортувати на міжнародні ринки товари сировинної групи (зерно, 

металопродукцію), які є найбільш підвладні впливу зміни цінової 

кон’юнктури на світових ринках. Проте виробничі потужності та потенціал 

вітчизняних підприємств дозволяють виробляти продукцію, аналогічну тій, 

що становить значну частку в структурі імпорту товарів. Відсутність чіткої 

політики, спрямованої на підтримку виробництва таких товарів, робить 

українську економіку вразливою та залежною від кон’юнктури на основних 

світових товарних ринках [2]. 

Необхідно звернути увагу на те, що Україна має потужний науково-

промисловий потенціал, який, на відміну від більшості країн світу, не має 

відповідної інституційної та фінансової державної підтримки для просування 

на світові ринки, через що, незважаючи на наявні цінові та технічні переваги, 

не використовується повною мірою експортний потенціал 

високотехнологічних товарів українського виробництва на зовнішніх 

товарних ринках. 

Таким чином, на сьогодні існує нагальна необхідність створення 

інституційної основи для запровадження державної підтримки упровадження 

фінансових інструментів розвитку експорту, що забезпечить подальший 

розвиток і нарощування вітчизняного економічного потенціалу та 

закріплення на традиційних і нових ринках збуту. 

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 [2, с. 88]. 

Елементами системи зовнішньоекономічної стратегії України слід 

вважати:  

− створення потужного експортного сектору; 

− зміцнення і забезпечення конвертованості національної валюти; 

− лібералізацію імпорту; 

− здійснення закордонної підприємницької діяльності; 

− гнучку податкову, цінову, депозитну, кредитну, фінансову і 

валютну політику, що стимулює диверсифікацію експортно-імпортних 

операцій; 

− поступову інтеграцію економіки в європейські і світові 

господарські об’єднання та організації; 

− кадрове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. 
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За допомогою існуючих методів можна розрахувати наскільки 

ефективною є операція, але ці підходи не враховують особливості операції 

та не враховують кожен крок та елемент системи. Цю деталізацію та 

пошаговість забезпечує логістика та системний підхід. 

Зовнішньоекономічній операції властива етапність, її необхідно розглядати 

як сукупність підсистем та операцій, як систему, до якої необхідно 

застосовувати логістику: маркетингове дослідження ринку; вибір форм та 

методів роботи на зовнішньому ринку; розробка організаційних та 

комерційних заходів; проведення ринкової кампанії; підготовка до укладання 

зовнішньоекономічного контракту; укладання зовнішньоекономічного 

контракту; організація контролю за виконанням зовнішньоекономічного 

контракту, тощо. Таке структурування та розподілення 

зовнішньоекономічної операції на елементи дозволяє більш детально 

аналізувати окремі підсистеми та впливати на їх результативність. 

Таким чином, для реалізації запропонованого комплексу заходів щодо 

удосконалення зовнішньоторговельного потенціалу України будуть потрібні 

щорічні бюджетні асигнування, об’єми котрих доцільно визначати виходячи 

з існуючої світової практики, відкоригувавши їх з урахуванням сучасного 

стану української економіки і сформованої структури українського експорту. 
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ПРОБЛЕМИ ТА НАСЛІДКИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ДЛЯ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Трудова міграція відіграє на сьогодні важливу роль соціального 

амортизатора, є чинником зменшення безробіття, джерелом значних 

додаткових ресурсів.  Водночас, з нею пов’язані численні проблеми, 

найсерйозніша з яких - втрата значного трудового та інтелектуального 

потенціалу, особливо в тих випадках, коли тимчасова трудова міграція 

трансформується в тривалу, переселенську. В зв’язку з цим виникає потреба 

у дослідженні особливостей трудової міграції в Україні. 

Проблему трудової міграції в Україні досліджували: Єчина Л.В., Звірід 

Н.В., Халак С.Г., Чайка Г.В., Жибак М.М. та ін. 

http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/
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Метою даної роботи є визначити, що таке трудова міграція, які фактори 

спричиняють еміграцію українців за кордон, які позитивні та негативні 

наслідки еміграції для населення України. 

Трудова міграція - це переміщення у просторі, яке здійснюють індивіди 

для підвищення рівня життя на основі вигіднішого використання власної 

робочої сили без зміни постійного місця проживання [2, c.140]. 

Враховуючи негативні наслідки світової кризи для України можна 

говорити, що трудова еміграція може стати ще більш загрозливим фактором, 

що призведе до скорочення населення в Україні та, можливо знелюднення 

деяких місцин. Українці відправляються на заробітки до Польші, Росії, 

Португалії, Чехії, Франції, Австрії, Великої Британії [5, c.177]. 

Причини еміграції в Україні: 

- високий рівень безробіття в країні, у тому числі прихованого; 

- різниця в умовах життя і рівні заробітної плати в Україні та країнах 

Заходу; 

- відсутність перспектив професійного зростання для багатьох 

обдарованих людей; 

-  економічна нестабільність в країні та невизначеність шляхів виходу з 

неї; 

-  відсутність безпеки громадян тощо. 

Як будь яке економічне явище, міграція робочої сили є детермінуючим 

чинником, тобто має різноманітні наслідки, що проявляються як в країнах-

експортерах, так і в країнах-імпортерах. У країнах-експортерах втрати 

перевищують вигоди. Обсяг та динаміка трудової міграції істотно впливають 

на економіку України. Звідси випливає, що негативними наслідками трудової 

міграції є: 

- помітне зменшення конкурентоспроможної частини робочої сили, що 

спричинює уповільнення темпів науково – технічного процесу; 

- скорочення кількості молодих освічених людей, що зумовлює 

старіння нації та погіршення трудоресурсного потенціалу; 

- збільшення кількості дітей, залишених батьками на родичів або на 

близьких знайомих; 

- зростання рівня злочинності та соціального напруження у суспільстві 

через міжнаціональні конфлікти. 

Серед позитивних наслідків трудової міграції слід зазначити такі: 

- одержання від трудових емігрантів іноземної валюти у формі 

грошових переказів, що у свою чергу зумовлює підвищення 

платоспроможного попиту та стимулювання виробництва; 

- створення спільних підприємств з іноземними засновниками і на цій 

основі – додаткове інвестування коштів в економіку; 

- зниження безробіття на національному ринку робочої сили; 

- можливість для працеспроможного населення реалізувати свої 

здібності за кордоном, підвищити рівень кваліфікації. 
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За підсумками 2014 року з України вибуло 519914 осіб, що на 101928 

осіб менше в порівнянні з 2013 роком. Міграційний приріст у 2014 році 

становив 22592 осіб. У січні 2015 року з України вибуло 26853 осіб, без 

урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції [6]. 

Проте дані офіційної статистики навіть приблизно не відображають дійсні 

масштаби трудової міграції за кордон. 

 Найбільше мігрантів у 2014 році було з таких регіонів: Донецька 

область – 39602 особи, Харківська область – 35875 особи, Одеська область – 

27070 особи, м. Київ – 34909 особи. Найголовнішими причинами можуть 

бути такі:  недостатній розвиток виробництва, господарства, дуже мала 

кількість робочих місць [6]. 

Аналізуючи наслідки  трудової міграції для України важливо 

пам’ятати, що вона є вкрай мінливим процесом, чутливим до економічних та 

політичних змін. Нинішній переломний момент в українській історії 

безумовно відіб’ється на її динаміці. Причому вплив сучасних подій – 

неоднозначний. З одного боку, демократизація суспільного життя, 

реформування економіки, на які очікують громадяни після «революції 

гідності», мали б зменшити міграційні настрої, спонукати заробітчан 

повертатися додому. Водночас, економічна криза, воєнні дії на Сході країни 

змушують прогнозувати збільшення відпливу населення за кордон. 

Вірогідність такого висновку, крім внутрішньої економічної ситуації та 

напруженості українсько-російських відносин, вмотивована успіхами 

євроінтеграційних зусиль України, перспективою отримання від ЄС 

безвізового режиму. Розвиток трудової міграції в найближчому майбутньому, 

очевидно, буде відзначений подальшою переорієнтацією міграційного потоку 

із Сходу на Захід. Покращання правового становища українців на території 

Євросоюзу може призвести до орієнтації частини трудових мігрантів з 

України до продовження свого перебування в зарубіжних державах, 

возз’єднання там сімей заробітчан. 
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА 

ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

В умовах ринкових трансформаційних перетворень в Україні виникла 

необхідність врегулювання проблем тінізації економіки країни як не 

контрольованого суспільством виробництва, розподілу, обміну й споживання 

товарно-матеріальних цінностей і послуг, тобто приховуваних від органів 

державного управління й громадськості соціально-економічних відносин між 

окремими громадянами та соціальними групами.  

Тіньова економіка це — результат системної кризи економіки, що 

виникла через невідповідність методів здійснення ринкових перетворень. 

Поширення тіньової економіки в Україні відбулося на базі руйнації діючих 

розподільних відносин і побудови нових, які істотно порушили усталений 

баланс інтересів суб'єктів економіки, паритетність розвитку окремих її сфер, 

мотивацію ефективного господарювання.  

У сучасному світі з проблемою тінізації економічних процесів ведуть 

боротьбу майже всі країни. Обсяги тіньового сектору в економічно 

розвинених країнах світу утримаються на рівні, що не має суттєвого впливу 

на соціально-економічні процеси у суспільстві (5-12 % ВВП). При розмірах 

тіньового сектору у 30 % ВВП виникає критична межа, перевищення якої 

свідчить про функціонування у країні відтворювальної системи тіньових 

економічних відносин [3, с.49]. 

За даними  Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

рівень тіньового сектору економіки України за підсумками І кварталу 2014 

року становить 68% від офіційного ВВП.  

На сьогодні Україна перебуває в умовах економічної, політичної і 

соціальної кризової ситуації: 

 зростання реального внутрішнього  валового продукту  (ВВП) за  

два 

останні роки – незначне. Дефіцит державного бюджету у 2014 р. склав 

72 млрд. грн., з урахуванням усіх зобов’язань уряду. 
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 сукупний   зовнішній    борг  на   лютий   2015 р.   досяг    $58,11 

млрд. 

Державний зовнішній борг на кінець лютого 2015 року становив 

$30,336 млрд., державний внутрішній борг - 529,981 млрд. грн. 

Основними причинами поширення тіньової економічної діяльності в 

Україні стали: 

 нестабільність податкового законодавства, високий податковий 

тиск і 

нерівномірність податкового навантаження на суб'єкти 

господарювання, низький рівень податкової дисципліни; надмірне 

регулювання підприємницької діяльності;  

 низький рівень заробітної плати в державному секторі економіки;  

 корупція в державних органах та органах місцевого 

самоврядування;  

 високий рівень злочинності; 

 неефективність функціонування судової та правоохоронної 

системи; 

 недостатньо прозора процедура приватизації державного майна 

[4]. 

Значний рівень тінізації економічної діяльності в Україні призвів до 

структурних зрушень в економіці та ринкової кон'юнктури. З найбільшою 

гостротою проблема тінізації проявились в сфері підприємництва. Розвиток 

підприємництва в Україні відбувався стихійно, випереджуючи формування 

юридичної бази. У результаті багато форм і видів підприємницької діяльності 

не обліковувалось офіційною статистикою. Основними факторами, що 

сприяли розвитку тіньової економіки в сфері підприємництва, є такі, як: 

високий рівень податкового тиску; відсутність законодавчої бази, яка б 

спонукала підприємців до функціонування в офіційній економіці; наявність 

недосконалого чинного законодавства; високий рівень корумпованості, яка 

ускладнює умови функціонування підприємницьких структур в офіційній 

економіці; можливість збагачення, використовуючи для цього недоліки 

чинного законодавства, непідготовленість до протидії шахрайству і обману 

покупців; відсутність достатньої кількості державних і громадських установ, 

основними функціями яких є захист від неякісних товарів і протиправних дій 

тіньовиків [1, с. 23]. 

На основі соціологічних досліджень встановлено, що понад 60 % 

зареєстрованих підприємств повністю або частково ухиляються від сплати 

податків.  

Найбільш високий рівень незареєстрованих суб’єктів підприємницької 

діяльності в сфері дрібного бізнесу, включаючи індивідуальну діяльність 

підприємців як фізичних осіб (75,3 % від загальної чисельності зайнятих в 

цій сфері) та дрібні підприємницькі структури з чисельністю зайнятих 1–5 

осіб (62,4 % від чисельності зайнятих). На основі аналізу інформації, яка 



107 

 

нагромаджується в правоохоронних та контролюючих органах, встановлено, 

що типовими видами тіньової економічної діяльності слід вважати операції із 

державним і колективним майном (27,8 % від загальної кількості 

зареєстрованих злочинів економічного характеру), порушення правил 

торгівлі, обман покупців, порушення чинного законодавства в операціях з 

готівкою тощо. 

Неоднозначними є думки з приводу впливу тіньового сектора на 

національне господарство, він відіграє конструктивну роль, що проявляється 

в стабілізуючій і компенсуючій функціях в перехідному періоді. Тіньова 

економіка характеризується більшою гнучкістю та динамічністю, ніж 

легальна. Вона має здатність швидко заповнювати ніші (що виникають в 

економічному просторі) та створювати додаткові робочі місця.  

Особливостями та соціально-економічними передумовами посилення 

тіньової економічної діяльності в сфері підприємництва України в умовах 

становлення перехідної економіки є: непідготовленість і необізнаність 

основної частини населення з формами економічних злочинів, які можуть 

проявлятися для вітчизняних виробників і споживачів; недосконалість 

правової основи для розвитку цивілізованих форм ринкової економіки; 

невідпрацьованість механізмів захисту прав споживачів з боку держави; 

корумпованість та безвідповідальність державної влади за результати 

прийняття управлінських рішень [2, с. 26].  

Отже, для вирішення зазначених протиріч необхідно постійно 

проводити вдосконалення правових механізмів детінізації економіки, 

створювати сприятливі умови для функціонування різноманітних форм 

бізнесу на законодавчому рівні та здійснювати гармонізацію суспільних 

відносин на основі усунення суперечностей економічної моделі, які 

порушують паритетність розвитку окремих сфер і сегментів ринку, 

пригнічують інтереси суб’єктів господарювання. 
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УКРАЇНА У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ  ГОЛОВНІЙ ФОРМІ 

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

 

Однією з основних рушійних сил економічного розвитку виступає 

міжнародна торгівля. Вона посідає особливе місце в складній системі світо-

господарських зв'язків. Хоча в сучасних умовах головною формою 

міжнародних економічних відносин є не вивіз товарів, а зарубіжне 

інвестування, все ж міжнародна торгівля за своїми масштабами й функціями 

в загальному комплексі міжнародних економічних відносин зберігає 

винятково важливе значення. Вона опосередковує практично всі види 

міжнародного співробітництва, включаючи спільну виробничу діяльність 

різнонаціональних суб'єктів, міжнародний трансфер технологій тощо. 

Актуальність досліджуваної нами теми полягає в тому, що участь 

країни в міжнародній торгівлі приводить до збільшення експортних 

постачань, а також сприяє підвищенню зайнятості; міжнародна конкуренція 

викликає необхідність удосконалення підприємств; експортна виручка слугує 

джерелом накопичення капіталу, який спрямований на промисловий 

розвиток; інтенсифікація відтворювального процесу в національних 

господарствах є наслідком посилення спеціалізації, створення можливості 

для зародження і розвитку масового виробництва, підвищення міри 

завантаженості устаткування, зростання ефективності впровадження нових 

технологій.  

Питаннями міжнародної торгівлі займаються такі економісти, як: 

Вознесенський А. С., Дежньов Н. Б., Вишняков В. М. 

Міжнародна торгівля – це форма міжнародних економічних відносин, 

що відображає товарно-грошові відносини купівлі-продажу між суб’єктами 

міжнародних економічних відносин стосовно товарів матеріального 

виробництва і базується на міжнародному поділі праці [1, с.222-246].  

Міжнародна торгівля – це обмін товарами й послугами між різними 

країнами. Вона охоплює сферу світової торгівлі товарами, послугами, 

технологіями, досягненнями науково-технічного прогресу. Таким чином, 

предметом міжнародної торгівлі виступають різноманітні товари та послуги, 

а її суб’єкти функціонують в різних країнах. Ними можуть виступати 

держави, фізичні, юридичні особи, міждержавні та міжнародні організації. 

Поряд із поняттям міжнародна торгівля існує термін «зовнішня 

торгівля» – це торгівля між країнами, яка складається з вивезення (експорту) 

та ввезення (імпорту) товарів та послуг, тобто це торгівля будь-якої країни з 

іншими країнами [2, с.356]. 

Міжнародна торгівля є однією з найбільш розвинених і традиційних 

форм зовнішньоекономічних відносин, сучасний етап розвитку яких 
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характеризується поглибленням процесів регіонального міждержавного 

співробітництва й інтеграції окремих країн у світове господарство.  

Зовнішня торгівля як вид діяльності надає можливість різним країнам 

продемонструвати свої переваги; за цих умов споживачі мають великий вибір 

товарів, ціна та якість яких варіюється. В сучасних умовах 

зовнішньоекономічні зв’язки виступають засобом прискорення науково-

технічного розвитку України.  

Міжнародну торгівлю зазвичай можна розглядати як вид 

взаємовідносин між країнами, що являє собою обмін товарів та послуг між 

різними державами, зокрема, між товаровиробниками та споживачами. 

Більшість країн залежить від міжнародної торгівлі прямо пропорційно своїй 

ресурсозабезпеченості та обсягу внутрішнього ринку [3, с.182]. 

За роки незалежності Україна, як самостійний суб’єкт міжнародних 

економічних відносин, опанувала нові в її зовнішньоекономічній практиці 

механізми національного і міжнаціонального регулювання 

зовнішньоторговельних операцій.  

Ступінь активності у міжнародній торгівлі є однією з головних ознак 

участі України у міжнародних економічних відносинах. Для її оцінки 

використовуються такі показники, як експорт та імпорт товарів (Таблиця 1).  

Таблиця 1.  

Товарна структура зовнішньої торгівлі України  

за січень-лютий 2015 року, тис. $ 

Назва товарів Експорт Імпорт 

Недорогоцінні метали та вироби 

з них 

1619140,9 268442,6 

Продукти рослинного 

походження 

1266747,6 330683,2 

Машини, обладнання та 

механізми, електротехнічне 

обладнання 

539128,5 790037,1 

Мінеральні продукти 523140,9 1994890,0 

Жири та олії тваринного та 

рослинного походження 

513623,2 29702,4 

Готові харчові продукти 382685,9 264510,9 

Продукція хімічної та пов’язаних 

з нею галузей промисловості 

356750,3 813345,6 

Деревина і вироби з деревини 160474,8 23302,4 

Живі тварини; товари 

тваринного походження 

100780, 6 104635,0 

Текстильні матеріали та 

текстильні вироби 

99029,5 203307,9 

Полімерні матеріали, пластмаси 

та вироби з них 

50751,6 352657,4 
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Отже, за даними таблиці 1 можна зробити висновок, що Україна 

найбільше експортує: недорогоцінні метали та вироби з них – на 1619140,9 $, 

продукти рослинного походження – на 1266747,6 $, машини, обладнання та 

механізми, електротехнічне обладнання – на 539128,5 $; імпортує: мінеральні 

продукти – на 1994890,0 $, продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей 

промисловості – на 813345,6 $, машини, обладнання та механізми, 

електротехнічне обладнання – на 7900371 $ [4]. 

Оскільки до країн ЄС Україна експортує в основному сировину, а  

імпортує готові товари, то завдяки різниці у вартості даних товарів Україна, 

на жаль, має переважно від’ємне сальдо зовнішньо-торгівельного балансу. 

Розглянемо 10 найбільших експортних країн ЄС за 2014 рік (таблиця 2). 

Таблиця 2. 

Зовнішня торгівля України з країнами ЄС за 2014 рік, тис. $ 

Країна Експорт Імпорт Сальдо 

Італія 185401,6 51982,5 133419,1 

Польща 159323,8 139105,3 20218,5 

Нідерланди 109490,0 28585,3 80904,6 

Німеччина 104419,9 295888,2 - 191468,3 

Іспанія 89832,4 44375,6 45456,8 

Угорщина 64691,9 189459,7 - 124767,8 

Словаччина 44568,0 23707,9 20859,1 

Чехія 39917,8 29000,5 10917,3 

Португалія 37669,8 2525,1 35144,7 

Румунія 37316,4 29414,9 7901,5 

 

За даними таблиці 2 можна зробити висновок, що Україна найбільше 

експортує товарів до Італії – на 185401,6 $, Польщі – на 159323,8 $, 

Нідерландів – на 109490,0 $, Німеччини – на 104419,9 $, а імпортує з 

Німеччини – на 295888,2 $, Угорщини – на 189459,7 $, Польщі – на 139105,3 $. 

Негативне сальдо спостерігається при торгівлі України з Німеччиною –    

у - 191468,3 $ та Угорщиною – у -124767,8 $. Це показує те, що Україна 

більше купує товарів ніж продає [4]. 

Для України активізація зовнішньої торгівлі являється не лише 

способом 

отримання необхідної продукції або можливістю знайти ринки збуту 

для продукції власного виробництва. Розвиток експортних галузей створює 

сприятливі умови для подолання відносної вузькості внутрішнього товарного 

ринку, величина якого визначається кількістю населення країни та його 

доходами.  

Отже, на основі аналізу можна стверджувати, що оптимізація 

структури експортно-імпортних товарних потоків, удосконалення 

зовнішньоторговельної політики і розвиток імпортозаміщення сприятиме 

розвитку міжнародної торгівлі. В Україні очевидна тенденція експортної 

спеціалізації у виробництві праце- та енергоємких товарів. Економічна 
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політика уряду повинна скеровуватись на створення інституціональних умов 

для стимулювання розвитку зовнішньої торгівлі, підтримці її високого рівня 

та збільшення частки у валовому нагромадженні капіталу. 
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ПРИБУТОК ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Важливою економічною категорією та головною метою здійснення 

підприємницької діяльності є прибуток. Як економічна категорія, прибуток 

підприємства характеризує фінансовий результат підприємницької 

діяльності, від якого залежить фінансово-майновий стан та ефективність 

діяльності суб'єкта господарювання. Саме розмір та динаміка фінансових 

результатів дають змогу проаналізувати ефективність економічних 

взаємозв'язків, які формуються у процесі відтворення, а також забезпечують 

економічний та соціальний розвиток підприємницьких структур. 

Актуальність дослідження. Прибуток є також важливим джерелом 

задоволення соціальних потребсуспільства. Його соціальне значення полягає 

насамперед в тому, що кошти, які перераховуються у бюджет різних рівнів у 

процесі оподаткування прибутку, є джерелом реалізації різних 

загальнодержавних і місцевих соціальних програм, які забезпечують 

фінансову підтримку окремих соціально незахищених верств населення. 

Соціальне значення прибутку проявляється також в тому, що він є джерелом 

зовнішньої благодійницької діяльності підприємства, спрямованої на 

фінансування окремих неприбуткових організацій, установ соціальної сфери, 

наданням матеріальної допомоги окремим категоріям громадян. 

Однак, роль прибутку для підприємств в умовах вітчизняної економіки 

традиційно зводиться до проблеми отримання власної вигоди підприємця, що 

на сьогодні не дає змоги стабільного росту економіки та забезпечення 

добробуту суспільства в цілому. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Проблеми визначення фінансових результатівдіяльності та 

дослідження його функцій займалися такі вітчизняні вчені, якВ. І. Блонська, 

О. І. Вужинська, О. Р. Кривицька, О. І. Олексюк, Л. М. Дзюбенко, Ф. Ф. 

Бутинець, З. В. Задорожний, Н. П. Кондраков, П. А. Костюк, В. Г. Лінник, В. 

В. Сопко, М. Г. Чумаченко та інші. 

Головною метою створення та подальшого розвитку будь-якого 

суб'єкту господарської діяльності, не залежно від виду його діяльності чи 

форми власності, є отримання кінцевого фінансового результату, тобто 

прибутку. 

Прибуток – це важливий показник оцінки ефективності 

функціонування кожного суб’єкта господарювання, оскільки в прибутку 

акумулюються резерви всіх сторін діяльності підприємства [1]. 

Прибуток характеризує ефективність господарювання підприємства за 

всіма напрямками його діяльності: виробничої, збутової, постачальницької, 

інвестиційної, фінансової. Прибуток становить основу економічного 

розвитку підприємства, так як зміцнює його фінансовий стан та фінансові 

відносини з партнерами. 

Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) 

готової продукції (послуг, товарів). Крім того, підприємство може продавати 

(реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв і 

господарств [2]. 

Так як прибуток являє собою різницю між сумою доходів і збитків, 

отриманих від різних господарських операцій, тому він характеризує 

кінцевий фінансовий результат діяльності підприємств. 

Головне призначення прибутку в сучасних умовах господарювання – 

відбиття ефективності виробничо-збутової діяльності підприємства. Це 

обумовлено тим, що у величині прибутку повинне знаходити висвітлення 

відповідність індивідуальних витрат підприємства, пов'язаних з 

виробництвом і реалізацією своєї продукції й виступаючих у формі 

собівартості, суспільно необхідних витрат, непрямим вираженням яких 

повинна з'явитися ціна виробу. Збільшення прибутку в умовах стабільності 

оптових цін свідчить про зниження індивідуальних витрат підприємства на 

виробництво й реалізацію. 

За умов ринкової економіки отримання максимально можливої суми 

прибутку є метою будь-якої підприємницької діяльності, таке бажання  

Використання прибутку в якості основного оціночного показника 

сприяє росту обсягу виробництва й реалізації продукції, підвищенню його 

якості, поліпшенню використання наявних виробничих ресурсів. Посилення 

ролі прибутку обумовлено також діючою системою його розподілу, 

відповідно до якої підвищується зацікавленість підприємств у збільшенні не 

тільки загальної суми прибутку, але й особливо тієї його частини, що 

залишається в розпорядженні підприємства й використається як головне 

джерело засобів, що направляють на виробничий і соціальний розвиток, а 
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також на матеріальне заохочення працівників відповідно до якості затраченої 

праці [3]. 

Таким чином, прибуток відіграє вирішальну роль у стимулюванні 

подальшого підвищення ефективності виробництва, посилення матеріальної 

зацікавленості працівників у досягненні високих результатів діяльності свого 

підприємства. 

Прибуток підприємства є найважливішою економічною категорією і 

основною метою його діяльності. Як економічна категорія прибуток 

відображає чистий дохід, створений у сфері матеріального виробництва. Від 

розміру отриманого прибутку залежить поповнення фондів, матеріальне 

заохочення працівників, сплата податків. За рахунок відрахувань від 

прибутку до бюджету формується основна частина фінансових ресурсів 

держави, регіональних і місцевих органів влади, і від їх збільшення значною 

мірою залежать темпи економічного розвитку країни, окремих регіонів, 

примноження суспільного багатства і в остаточному підсумку підвищення 

життєвого рівня населення. 
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

Об’єктивна необхідність інтеграції України у світове господарство і 

розвитку її міжнародних економічних відносин випливає передусім з потреб 

використання у національній системі відтворення міжнародного поділу праці 

для прискорення переходу до ринкової економіки країни з метою її розвитку 

і зростання багатства суспільства. Така необхідність сприяє формуванню 

ефективної структури економіки країни. Зовнішньоекономічні зв’язки в 

процесі інтеграції України у світове господарство охоплюють також 

комплекс екологічних проблем, що розв’язуються спільними зусиллями. 

Нарешті, розвиток зовнішньоекономічних відносин відкриває додаткові 

можливості у створенні належних умов для задоволення життєвих потреб 

народу України. 

Дослідженням основних аспектів інтеграції України до системи 

світового господарства присвячено роботи українських учених: 
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Б.Данилишина, В. Веклича, О.О. Дяченка, О.П. Пристайка, Г.П. Дедеркала, 

Н.К. Черкашиної-Нагорної та інших. Проте досліджуване нами питання не є 

достатньо вивченим у науковій літературі і потребує подальшого аналізу. 

Метою нашого дослідження є з’ясування основних чинників інтеграції 

України у світове господарство. 

Закономірним результатом розвитку міжнародної торгівлі й 

міжнародного руху факторів виробництва стала економічна інтеграція, тобто 

процес економічної взаємодії країн, який спричиняє зближення 

господарських механізмів, у формі міждержавних угод й регулювання 

міждержавними органами. 

На сьогоднішній час торговельно-економічні зв’язки України  

здійснюються більш як із 150 країнами світу, з неоднаковими масштабами й 

ефективністю. Досягнення позитивного балансу зовнішньої торгівлі 

здійснюється за рахунок товарообігу з країнами Азії, Африки й Америки.  

Основними напрямками зовнішньої економічної та інтеграційної 

діяльності України є: Азіатський вектор (АРЕС, Індія), Східноєвропейський 

вектор (СНД, Чорноморське товариство), Західноєвропейський вектор (ЄС), 

Африканський вектор («Велика африканська п’ятірка») та Американський 

вектор (США, Латинська Америка). Водночас значно зменшились 

зовнішньоекономічні зв’язки України з Російською Федерацією. Причина 

усієї тенденції полягає у незаконній анексії РФ Криму та проведення бойових 

дій на Сході України. 

 Українська зовнішня політика чітко визначена. Одним із 

найважливіших її пріоритетів визначено інтеграцію в європейські структури 

та входження до Європейського Союзу. Разом з тим Україна дотримується 

гармонійних двосторонніх відносин зі своїми сусідами та активної участі в 

регіональних організаціях. Також очевидною є нагальна необхідність заходів, 

спрямованих на підвищення конкурентоздатності української продукції. 

Адже для реалізації стратегічних планів наша держава має бути активним 

експортером товарів та послуг, надійним і передбачуваним партнером [1, с. 

25]. 

У червні 2000 року Україна підписала з країнами Європейської 

асоціації вільної торгівлі декларацію про торговельно-економічну співпрацю, 

в якій уперше проголошувалась перспектива створення зони вільної торгівлі. 

Згодом був створений спільний комітет Україна – ЄАВТ. 

Першою преференційною угодою, укладеною після вступу України до 

СОТ, стала Угода про вільну торгівлю між Україною та державами — 

членами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), підписана 24 червня 

2010 року в Рейк'явіку.  

Проте основними споживачами українських товарів залишається 

Єгипет (питома вага якого становить 33,66 % усього українського експорту в 

країни Африки), Нігерія (23,41 %), Алжир (19,47 %), Марокко (8,44 %), 

Туніс (5,08 %) [4]. 
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Україна посідає значне місце у сільськогосподарському світовому 

секторі, володіє торговими морськими шляхи та газотранспортними вузлами. 

Таким чином, Україна має чимало позитивних факторів для входження в 

світове господарство. 

До сприятливих факторів входження України у світове  господарство 

можна віднести: геополітичне розташування між Західною Європою і Азією; 

наявність дешевої робочої сили, здатної до кваліфікованої й  наукоємної 

праці; сприятливі природно-кліматичні умови , багаті природні ресурси; 

потенційно великий ринок збуту товарів і послуг;значний науково-технічний 

потенціал. 

До факторів, що гальмують процеси інтеграції України у світову 

економіку  

відносять: певну відірваність від головних напрямів сучасного науково-

технічного і економічного розвитку;нераціональну участь України в 

міжнародному розподілі праці;велику енергозалежність від інших 

країн;нераціональну структуру експорту й імпорту;не адаптованість 

вітчизняного законодавства до європейського  й світового;залежність від 

міжнародних фінансових організацій та наявність значного зовнішнього 

боргу;внутрішню (політичну) нестабільність;кризовий стан 

економіки;проведення Антитерористичної операції [3, с. 11]. 

На теперішній час переважають фактори, що гальмують інтеграційні 

процеси України у світове господарство. Це зумовлено рядом як 

суб'єктивних, так і об'єктивних причин, серед яких передусім слід зазначити: 

падіння обсягів виробництва, що є наслідком загальної кризи; переорієнтація 

України на інтеграцію з країнами Європи й розрив об'єктивно зумовлених 

економічних зв'язків з країнами СНД, внаслідок чого були втрачені 

традиційні ринки на Сході, а доступ на західні ринки так і залишився 

проблематичним; низька якість і висока собівартість продукції, що 

випускається вітчизняним виробником, і в результаті її низька 

конкурентоспроможність. Отже, на західні ринки доступ для неї закритий; 

недосконалість системи управління зовнішньоекономічними відносинами [2, 

с. 92]. 

Загалом зовнішньоекономічні зв'язки України на сучасному етапі 

характеризуються негативними тенденціями. Особливо це проявляється у 

сфері міждержавної торгівлі. По-перше, істотно скоротилися обсяги експорту 

України. По-друге, у вітчизняному експорті переважають паливно-сировинні 

товари, а питома вага машин та обладнання мала. По-третє, в експорті майже 

відсутня продукція, що виробляється згідно з договорами про міжнародну 

спеціалізацію та кооперування виробництва, що свідчить про низький рівень 

участі України в міжнародному поділі праці. По-четверте, незначна частка в 

експорті виробів сучасної техніки, технологій, ліцензій. По-п'яте, велика в 

експорті питома вага належить бартерним операціям. Також слід зауважити, 

що бартерні угоди, як правило, здійснюють приватні фірми й особи на 

невигідних для держави умовах. Це практично форма первісного 
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нагромадження капіталу, в результаті якого, з одного боку, йде розкрадання 

національного багатства, а з іншого, - кримінальне збагачення окремих осіб. 

Таким чином, об'єктивна необхідність інтеграції України у світове 

господарство і розвитку її міжнародних відносин безпосередньо випливає 

передусім з потреб використання у національній системі відтворення 

міжнародного поділу праці для прискорення переходу до ринкової економіки 

країни з метою її розвитку і зростання багатства суспільства. Така 

необхідність сприяє формуванню ефективної структури економіки країни. 
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ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах ринкових відносин велике значення має управлінська 

діяльність суб’єктів господарювання, спрямована передусім на побудову 

раціональної системи виробництва та реалізації продукції, що має 

забезпечувати постійне зростання прибутковості підприємств. Відповідно до 

цього менеджментом всіх рівнів ведуться активні дії щодо розробки нових та 

поліпшення існуючих механізмів управління прибутком, в тому числі і за 

рахунок реалізації систем якісного інформаційно-аналітичного забезпечення 

менеджменту.  

Значну увагу питанню формування прибутку підприємств приділили 

такі  вчені-економісти,  як М.Т.Білуха, І.А.Бланк, Ф.Ф.Бутинець, 

О.Д.Гудзинський, Й.С.Завадський, І.І.Каракоз, Г.Г.Кірейцев, Т.М.Ковальчук, 

І.Д.Лазаришина, В.Г.Лінник, А.О.Міцкевич, П.Т.Саблук, В.К.Савчук, 

В.В.Сопко та інші. Проте дане питання не є достатньо вивченим у науковій 

літературі і потребує подальшого розгляду. 
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Метою даного дослідження є визначення сутності прибутку та факторів, 

які впливають на його формування. 

Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності торговельного 

підприємства. 

Прибуток в узагальненому вигляді відображає результати 

господарювання, продуктивність витрат живої і матеріалізованої праці і тому 

служить важливою економічною характеристикою ефективності роботи 

підприємства. Він займає центральне місце у загальній системі вартісних 

інструментів і важелів управління економікою. Це виражається в тому, що 

фінанси, кредит, ціни, собівартість й інші економічні важелі прямо чи 

опосередковано пов'язані з прибутком. 

Найбільш повно економічна суть прибутку торговельного підприємства 

проявляється через виконання конкретних функцій: 

1. Оціночна функція. Прибуток підприємства використовується як 

показник, що характеризує ефект його господарської діяльності. 

Використання цієї функції повною мірою можливе тільки в умовах ринкової 

економіки, яка передбачає свободу встановлення цін, вибору постачальника і 

покупця. Прибуток - це головна мета підприємницької діяльності і фактор 

підвищення матеріальної зацікавленості працівників. 

2. Розподільча функція. Її зміст полягає в тому, що прибуток 

використовується як інструмент розподілу чистого доходу суспільства на 

частини, що акумулюється в бюджетах різних рівнів та залишається у 

розпорядженні підприємства. 

3. Стимулююча функція полягає в тому, що прибуток є джерелом 

формування різних фондів стимулювання (заохочення, виробничого та 

соціального розвитку, виплати дивідендів, пайового тощо) [3, с. 35]. 

Відмітимо, що роль прибутку торговельного підприємства можна 

сформулювати таким чином: 

- прибуток виступає головною ціллю підприємницької діяльності і є 

основним спонукальним елементом для ведення господарської діяльності; 

- прибуток служить основним критерієм оцінки ефективності діяльності 

підприємства; 

- прибуток виступає захисним механізмом від загрози банкрутства; 

- прибуток є головним джерелом зростання вартості ринкової 

підприємства та приросту активів; 

- прибуток виступає джерелом подальшого розвитку підприємства; 

- прибуток є основним внутрішнім джерелом формування фінансових 

ресурсів; 

- прибуток є джерелом формування фондів стимулювання; 

- прибуток виступає критерієм доцільності при впровадженні нових 

бізнес-ідей; 

- прибуток виконує соціальну функцію, шляхом задоволення соціальних 

потреб суспільства; 
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- прибуток є інструментом розподілу чистого доходу суспільства між 

підприємством та бюджетом; 

- прибуток є основним економічним важелем при формуванні 

надходжень до бюджету країни; 

- прибуток підприємств створює передумови для економічного розвитку 

суспільства в цілому [2] 

Ефективність управління прибутком торговельного підприємства 

залежить від дотримання наступних принципів: 

- органічна інтеграція системи управління прибутком і загальної системи 

управління підприємством (будь-яке управлінське рішення прямо чи 

опосередковано впливає на прибуток підприємства); 

- системність як основа формування управлінських рішень (тільки 

комплексна система дій забезпечує розробку взаємопов’язаних 

управлінських рішень – реалізацію першого принципу); 

- гнучкість та динамізм розробки та прийняття управлінських рішень 

(при розробці відповідних рішень менеджмент повинен враховувати постійні 

швидкі зміни в зовнішньому середовищі, фінансовому стані підприємства 

тощо); 

- значна варіабельність управлінських рішень щодо формування, 

розподілу і використання прибутку; 

- орієнтованість менеджменту на визначений стратегічний вектор 

розвитку  підприємства [1, с. 82]. 

Процес накопичення прибутку торговельного підприємства  

відбувається під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього характеру. 

Внутрішні фактори впливу на прибуток підприємства - це фактори, які 

залежать від діяльності підприємства: 

- обсяг діяльності підприємства; 

- стан та ефективність використання ресурсів підприємства; 

- рівень доходів; 

- рівень витрат; 

- ефективність цінової та асортиментної політики. 

Зовнішні фактори впливу на прибуток підприємства - це фактори, які не 

залежать від діяльності підприємства: 

- державне регулювання цін в сучасних умовах на товари, які входять до 

споживчого кошика (хлібобулочні вироби, м'ясні та молочні продукти); 

- подорожчання послуг інших галузей народного господарства - 

зростання цін на електроенергію, тарифів на паливо-мастильні матеріали, 

теплову, парову енергію, транспортні послуги, послуги-зв'язку, що приводить 

до збільшення поточних витрат; 

- система оподаткування - залежність між прибутком та податками 

обернено-пропорційна: чим менше податків заплатить підприємство, тим 

більше прибутку залишиться в його розпорядженні; 
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- зміна нормативних документів по кредитуванню, збільшення облікової 

ставки за користування кредитними ресурсами збільшує поточні витрати та 

негативно впливає на формування прибутку; 

- політика держави по формуванню доходів, відсутність індексації 

доходів населення залежно від темпів інфляції впливає на зниження 

купівельної спроможності населення, що приводить до зниження обсягів 

реалізації продукції, а отже зниження прибутків [3, с. 35]. 

Отже, прибуток характеризує кінцевий результат діяльності 

торговельного підприємства. Прибуток - це частина додаткової вартості, 

виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство отримує 

прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде 

реалізована і набере грошової форми. 
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Формування конкурентоспроможного народногосподарського 

комплексу потребує значних затрат усіх видів ресурсів, при цьому держава 

не завжди може самостійно забезпечити їх наявність. Саме з цією метою 

проводиться процес залучення інвестиційних ресурсів, що дає змогу 

формувати необхідний обсяг ресурсного забезпечення, реалізувати 

виконання стратегічно важливих та пріоритетних завдань та сприяти 

подальшому розвитку економіки, виходячи з реалій сьогодення. 

Розвиток сфери інвестиційної діяльності в Україні нині проходить етап 

активного становлення, в процесі якого відбувається формування засад 

акумулювання інвестиційних ресурсів та розробка методології інвестування, 

відповідно до особливостей функціонування національного ринку. 

Проблема оптимізації інвестиційної діяльності як одного з ключових 

елементів загальної стратегії розвитку національної економіки є надзвичайно 
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актуальною, її розробкою займається велика кількість як зарубіжних, так і 

вітчизняних науковців. Серед іноземних авторів можна виділити праці таких 

вчених-економістів, як У. Шарп, Л. Гітман, М. Джонк, Дж. Кейнс. Значний 

внесок у вивченні проблематики інвестиційної діяльності зробили і 

українські науковці, а саме: С. О. Тульчинська, І. В. Лінтур, І. О. Бланк, 

А. А. Пересада, О. В. Мертенс, В. Г. Федоренко та ін. 

Метою даної роботи є дослідження сучасного стану інвестиційної 

діяльності в Україні, аналіз закономірностей розвитку інвестиційної 

діяльності на вітчизняному ринку та визначення ролі інвестицій у процесі 

реалізації стратегії розвитку національної економічної системи. 

Формування інвестиційного потенціалу країни є надзвичайно 

важливою складовою стратегічного розвитку економіки даної держави. Саме 

за рахунок залучення інвестиційних ресурсів країна може забезпечувати 

виконання надзвичайно важливих завдань, які, у майбутньому сформують 

низку конкурентних переваг в соціальному-економічно плані. 

За своєю суттю, інвестиції можна визначити як довгострокове 

вкладання різних видів ресурсів (матеріальні, фінансові, інтелектуальні та 

ін.), з метою подальшого як економічного, так і позаекономічного розвитку 

об’єкту інвестування, отримання прибутку від вкладання ресурсів та інших 

ефектів, що є наслідком процесу використання інвестиційних ресурсів. 

В період економічної кризи саме інвестиції сприяють вирішенню 

нагальних проблем, стабілізації економіки, активізації її процесів та 

підвищенню її активності, що відповідно підвищує загальний рівень 

привабливості економіки для інвесторів, а також визначає потенціальні 

можливості подальшого розвитку національної економіки. 

Стан інвестиційної діяльності в країні можна оцінити, проаналізувавши 

економічні показники, основними з яких є загальний обсяг інвестицій, частка 

інвестицій у ВВП, частка реальних інвестицій у загальному обсязі інвестицій, 

загальний розмір реальних інвестицій, частка реальних інвестицій, 

спрямованих в основний капітал, та інші 

В Україні найпоширенішими формами інвестицій є інвестицій в 

основний капітал та прямі іноземні інвестиції (табл. 1). 

Проаналізувавши наведені показники, можна сказати, що в Україні 

спостерігається стійка тенденція до нарощування обсягів залучених 

інвестицій, що звичайно є індикатором позитивних економічних та 

соціальних змін у національній системі господарювання. Адже тільки 

зростання економічних показників, а також рівня соціального забезпечення 

країни можуть бути тим базисом, на основі якого розвивається національний 

ринок інвестиційної діяльності. 
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Таблиця 1 

Обсяги залучення інвестицій в основний капітал та прямих 

іноземних інвестицій в Україну 

 

Рік Інвестиції в основний 

капітал (млн.грн.) 

Прямі іноземні інвестиції в 

Україну (млн.дол.США) 

2005 93069 16375,2 

2006 125254 21186,0 

2007 188486 29489,4 

2008 233081 35723,4 

2009 151777 40026,8 

2010 150667 44708,0 

2011 209130 49362,3 

2012 244215 54462,4 

2013 231323 58156,9 

2014 204062 45916,0 

Джерело: [3] 

 

Відмітимо, що інвестиційний процес повинен бути у сфері постійного 

державного впливу та становити об’єкт державного управління. 

До функцій держави стосовно залучення інвестицій належать: 

 формування державної політики щодо залучення інвестицій; 

 участь у міжнародному економічному співробітництві, роботі 

міжнародних економічних і фінансових організацій з метою залучення 

іноземних інвестицій, укладення міжнародних договорів з питань іноземного 

інвестування; 

 визначення пріоритетних напрямів структурно-інвестиційної 

політики, пріоритетних напрямів використання інвестицій; 

 здійснення обліку інформації стосовно джерел інвестицій, потреб 

їх залучення, напрямів та ефективності використання; 

 створення сприятливих умов для діяльності інвесторів на 

території України та ін. 

Виходячи з аналізу змісту положень про відповідні органи державної 

влади й інші установи, практики їх діяльності, можна зауважити, що 

зазначені функції належать до компетенції Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Міністерства закордонних справ, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України та 

Державного агентства України з інвестицій та інновацій. 

Основними перешкодами для іноземних інвестицій в Україну є: 

 нестабільне та надмірне державне регулювання; 

 нечітка правова система; 

 мінливість політичного й економічного середовища; 

 корупція; 

 великий податковий тягар; 
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 проблеми виходу на внутрішній і зовнішній ринки тощо. 

Підсумувавши усе вище сказане, можна зробити висновки, що 

інвестиційні процеси в Україні розвиваються досить активно. За роки 

незалежності, обсяги, залучених через інвестиції коштів в економіку нашої 

держави, стабільно зростають з року в рік. 

Проте ефективне використання вкладених ресурсів, стабілізація та 

пожвавлення економічного розвитку держави неможлива без докорінних змін 

ролі держави й оздоровлення економіки. Ситуація, що склалася, спонукає до 

пошуків дієвих господарських форм, які були б спроможні радикально і 

швидко змінити ситуацію в країні на краще. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

В умовах ринкової економіки переважна більшість суб’єктів 

господарювання є відносно самостійними у прийнятті економічних рішень та 

самі несуть відповідальність за наслідки їх реалізації. В діяльності кожного 

підприємства періодично виникають ситуації, коли необхідно вживати 

заходи, спрямовані на запобігання виникненню кризових явищ чи ліквідацію 

вже наявних ознак кризи. Вказані заходи в сучасній економічній науці 

прийнято відносити до системи антикризових заходів. 

В економічній літературі існують різні підходи до визначення поняття 

антикризових заходів. Одні дослідники вважають їх специфічним типом 

управління,  спрямованим на виявлення ознак кризових явищ та створення 

відповідних передумов для їх своєчасного запобігання, послаблення, 

подолання з метою забезпечення життєдіяльності суб'єкта підприємницької 

діяльності, недопущення ситуації його банкрутства [2].  

На думку інших авторів, антикризові заходи мають місце тоді, коли у 

підприємства вже виникли певні фінансово-економічні проблеми. Такі 

антикризові заходи розглядаються як сукупність форм і методів реалізації 

антикризових процедур щодо конкретного підприємства-боржника [3]. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Антикризові заходи - система заходів та засобів, спрямованих на 

недопущення банкрутства, забезпечення відродження підприємств, що 

потрапили у скрутне фінансове становище [1]. 

Зазвичай виділяють три напрямки виходу підприємства з кризової 

ситуації: 

1. налагодження стійких зв'язків із ринком щодо як ресурсного 

забезпечення, так і реалізації продукції; 

2. створення матеріальної основи для підвищення 

конкурентоздатності підприємства (удосконалення технологій, організації 

управління); 

3. розвиток соціальної сфери на основі збільшення доходів і 

прибутку. 

Останніми роками теорія та практика антикризового управління 

нагромадила певний досвід обґрунтування заходів із виведення організацій із 

кризи. Одночасно виявилися типові проблеми, притаманні підприємствам, 

які функціонують у різних постсоціалістичних країнах, а також у країнах із 

розвиненою економікою. Розкрито спільні механізми формування кризових 

явищ на підприємствах, а також підходи щодо їх подолання. 

Загальні причини виникнення кризи на підприємстві: 

1. некомпетентне керівництво; 

2. зміни кон'юнктури (попиту та пропозиції); 

3. недостатній контроль; 

4. неефективне планування; 

5. відсутність, або неефективність системи прийняття рішень; 

6. недосконалість маркетингової роботи; 

7. неузгодженість дій окремих функціональних підрозділів; 

8. брак фінансових ресурсів; 

9. високі витрати виробництва та обігу [2]. 

Успіх антикризових заходів визначається рівнем антикризової 

готовності підприємства ефективністю безпосереднього протистояння кризі 

та рівнем своєчасних профілактичних заходів, а також фактором часу: 

1. моментом, коли підприємство приступило до цієї роботи; 

2. тривалістю розробки. 

Концепція антикризових заходів, включає чотири блоки проблем. 

Перший блок - це проблеми, що стосуються управління на різних фазах 

циклічного прояву кризового розвитку, проблеми розпізнавання, запобігання, 

підтримки життєдіяльності, виходу з кризи і ліквідації наслідків. На кожній з 

цих фаз треба змінювати орієнтування, отже, використовувати різні 

механізми управління (мотивацію, установки, ціннісну орієнтацію, 

обмеження тощо) і організаційні форми - від жорстких до зм'якшених (у т.ч. 

неформальне управління). 

Другий блок проблем пов'язаний із сферами управління або сферами 

діяльності, функціонування об'єкта управління. Це проблеми методології й 

організації менеджменту, фінансово-економічні, правові і соціально-
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психологічні проблеми. Вони повинні постійно знаходитися в полі зору 

керівництва організації, і їхнє вирішення необхідно узгоджувати за такими 

критеріями кризи, як тип, особливість, причини, можливі наслідки тощо. 

Третій блок - проблеми процесуальності управління: 

1. прогнозування криз і оцінка кризових ситуацій; 

2. готовність до ризику і передбачення можливих його наслідків; 

3. розробка управлінських рішень в умовах ризику і ризикованого 

типу діяльності; 

4. розробка і здійснення інноваційних стратегій кризової поведінки. 

Адже опір кризі і вихід із неї завжди вимагають інновацій, нових підходів. 

Четвертий блок - це проблеми соціально-економічного характеру: 

поведінка фірми на ринку і управління персоналом. Тут важливу роль 

відіграє інвестиційне проектування, без якого неможлива модернізація і 

реконструкція фірми, вишукування нових варіантів її поведінки на ринку і 

добір персоналу за новими критеріями організації управління (функціональні 

вимоги, кваліфікація, освіта, умови діяльності, обмеження, мотивування 

тощо) [3]. 

Оскільки ми розглядаємо антикризові заходи на підприємстві як 

постійно діючу систему, то її функціонування пов’язане з прийняттям 

значної кількості управлінських рішень. Антикризові управлінські рішення, 

на думку дослідників, мають прийматися на основі достовірної інформації, їх 

масштаб і спрямованість мають відповідати типу кризи на підприємстві та 

швидкості її поширення, рішення різних суб’єктів антикризового управління 

мають узгоджуватися між собою, кожне рішення має обиратися як 

оптимальне з декількох можливих варіантів, спрямовуватися на конкретного 

виконавця і доводитися у зрозумілій для нього формі, прийняті рішення 

мають виконуватися в максимально можливому обсязі [4]. Порушення 

вказаних принципів не дозволить отримати очікуваних ефектів від 

антикризових заходів або навіть може призвести до поглиблення кризи на 

підприємстві. 

Необхідно визнати, що прийняття рішення про впровадження 

антикризових заходів у більшості випадків є достатньо болісним для 

менеджменту підприємства. По-перше, доводиться визнати наявність певних 

проблем у розвитку підприємства, а відповідно потрібно знайти і винуватих у 

їх виникненні. По-друге, впровадження антикризових заходів, як правило, 

потребує певних витрат, причому їх обсяг прямо пропорційний масштабу 

обраних заходів. По-третє, інтереси найманих менеджерів (навіть топ-рівня) 

не завжди співпадають з інтересами власників підприємства: зменшення 

обсягів прибутку підприємства чи погіршення інших фінансово-економічних 

показників його діяльності далеко не завжди автоматично відображається на 

заробітній платі менеджерів різних рівнів. Зазначені та інші причини часто 

призводять до того, що впровадження антикризових заходів на 

підприємствах починається із запізненням, суттєво знижується їх 

ефективність, поглиблюється ступінь прояву кризи тощо. 
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Серед антикризових заходів на підприємстві найменш дослідженим у 

вітчизняній економічній літературі залишається реінжиніринг. Недостатнє 

теоретичне осмислення переваг і можливостей даного інструменту 

антикризового менеджменту гальмує і практичне використання 

реінжинірингу в діяльності вітчизняних підприємств. Водночас, стрімке 

поширення принципів реінжинірингу у практиці діяльності багатьох 

провідних зарубіжних компаній, велика популярність публікацій з питань 

реінжинірингу серед теоретиків і практиків різних країн свідчать про 

доцільність ретельнішого дослідження та впровадження реінжинірингу як 

інноваційного інструменту антикризового управління на підприємстві [5]. 
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Проблема человека стала в последнее время преобладающей в системе 

социально-гуманитарных наук. Об этом свидетельствует весьма 

существенное расширение исследования в области одного из наиболее 

распространенных направлений экономической науки институционализма и 

его современного этапа - неоинституционализма. 

Одним из известных представителей неоинституционализма является 

Нобелевский лауреат Рональд Коуз (США). Крупными представителями 

неоинституционализма считаются Нобелевский лауреат Дуглас Норт и 

Оливер Уильянсон (оба - США). Признанным лидером второго этапа 

институционализма стал американский социолог и экономист Джон 

Гэлбрейт, автор нового направления «Социальная политическая экономия». 

В области классической философии проблема Человека глубоко 

исследована в капитальной монографии английского философа марксиста 

Мориса Корнфорта «Марксизм и личность». В СССР названная проблема 
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разрабатывалась в Институте философии Академии наук и на философских 

кафедрах ведущих университетов. Так, в монографии советских философов 

И.Т. Фролова и Б.Г. Юдина «Этика науки» Человек рассматривается как 

субъект и объект науки. Проблема активно освещается в научной и перио-

дической литературе, в частности, в журнале «Вопросы философии». В 

монографии В.Л. Иноземцева «За пределами экономического общества» 

подробно исследуются дихотомия труда и творчества, объективная и 

субъективная составляющие предпосылок творчества. 

Мировой финансово-экономический кризис продолжается. Об этом 

свидетельствуют официальные данные международных организаций. 

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует мировую экономическую рецессию на 

ближайшие 2-3 года. Бюджет США уже равен государственному долгу 

страны и составил 18 трлн. долл. Государственный долг ведущих стран мира 

непрерывно увеличивается. Всемирный банк предсказывает на ближайшие 

годы «долговой кризис», который перевернет всю мировую экономику. 

Кризис привел к появлению новых гигантских «мыльных пузырей», 

вызвал ложное псевдопотребительство. Разворачивается системный 

воспроизводственный кризис мирового капитализма как общественной 

формации. К этому надо добавить продовольственный, экологический, 

пресноводный кризисы. 

Не случайно в последнее время в экономической науке возник резкий 

поворот к институциональным, социальным, ноосферным подходам и 

принципам формирования антикризисных моделей. 

В условиях мирового финансово-экономического кризиса оптимальной 

моделью устойчивого, стабильного развития является экономическая 

интеграция стран, объединенных единой стратегической целью.  

В современных условиях важнейшим фактором социально-

экономического прогресса является максимальное использование 

институциональных факторов и категорий в рамках 

«неоинституционализма». 

По мнению известного российского экономиста Г. Клейнера, 

«экономический человек» - это модель неоклассической теории, в которой 

главным объектом исследования выступает «экономический агент», а 

предметом исследования являются его действия на рынке. Известно, что 

неоклассика, и в ней неолиберализм, переживают сейчас серьезный кризис. В 

то же время набирает силу парадигма «институциональной экономики» как 

новая ветвь институционализма, основанного Т. Вебленом (США) в конце 

XIX столетия в «Теории праздного класса». В процессе перехода от 

капитализма свободной конкуренции к монополистическому капитализму - 

империализму «экономический агент», т.е. человек, действует не в 

пространстве «свободного рынка с его невидимой рукой» (по Адаму Смиту), 

а в объективно сложившейся, гибкой, «диалектической», смешанной 

экономической системе, наполненной сложным комплексом самых 

разнообразных институтов, организаций, правил, форматов, традиций. 
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Предметом экономической науки становятся отношения агентов и 

институтов. Так возникает новая модель человека - «Человек 

институциональный». В этом заключается новая философско- 

социоэкономическая парадигма. 

В последнее время в мировой науке появились теории «самоотрицания 

капитализма». С резкой критикой финансово-экономической системы 

мирового капитализма выступает всемирно известный американский 

экономист, Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц. Даже активный апологет 

капитализма, американский финансист Джордж Сорос в последних работах 

весьма отрицательно характеризует мировую капиталистическую систему. 

Об этом говорят названия его книг: «Алхимия финансов», «Кризис 

глобального капитализма», «Мыльный пузырь американского 

превосходства». 

Концепции «самоотрицания капитализма», «декапитализации», 

«социализации капитализма» особенно ярко проявляются в понятийных 

определениях, в терминологии новых явлений и процессов. Так, М. Кастельс 

вводит понятие «информационный капитализм», П. Друкер определяет новое 

общество как «посткапиталистическое». 

Рассматриваемые проблемы активно обсуждаются в последнее время - 

в Украине. В расширенном заседании Ученого совета Института экономики 

и прогнозирования НАН Украины состоялось общественное обсуждение 

цикла научных трудов профессора Киевского классического национального 

университета академика НАН Украины А. А Чухно «Информационно-

инновационная экономика и еѐ становление в Украине» (в 5-ти томах). 

Ученый совет единогласно поддержал выдвижение цикла научных трудов А. 

А. Чухно на соискание государственной премии в области науки и техники. 

Почти 20 лет автор цикла доказывал, что нельзя ограничивать современную 

экономику рыночной формой, что вместе с ней происходят 

постиндустриальные процессы, и только сочетание индустриального, 

рыночного и информационного (знаниевого) постиндустриального типов 

развития, традиционных факторов производства с информацией и знанием 

как новым производственным ресурсом не только преодолевает 

одностороннее представление о современной экономике и дает его полную 

картину, но и открывает возможности для развития экономического 

образования и государственной экономической политики, для определения 

исторической перспективы и путей еѐ достижения. 

С большим интересом воспринята статья профессора А. Гальчинского 

«За пределами капитализма», опубликованная в сентябрьском номере 

журнала «Экономика Украины» за 2011 г. Статья носит дискуссионный 

характер и вызвала как положительные, так и отрицательные оценки. Автор 

определяет принципы историзма капитализма, становления 

посткапиталистического общества, преодоления его формационных 

признаков. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ 

ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 

Для формування ефективної стратегії розвитку суб’єктів 

господарювання на ринку туристичних послуг України необхідне здійснення 

об’єктивної оцінки конкурентного середовища. Аналізування конкурентного 

середовища туристичного ринку України дає змогу виявити можливості 

формування стійких конкурентних переваг. Це зумовлено нестабільним 

зовнішнім середовищем, недостатнім розвитком внутрішнього середовища 

ринку туристичних послуг. Інтеграція України у міжнародно-економічні 

зв’язки сприяє формуванню інтенсивного конкурентного середовища.  

Згідно з проведеним дослідженням ринку туристичних послуг України 

на основі показників за 2004-2014 рр., наша держава володіє значним 

природним, історико-культурним, рекреаційно-інфраструктурним 

потенціалом, що зумовлює формування значних конкурентних переваг в 

пропозиції турпродукту та послуг. Однак, на сьогоднішній день, цей 

потенціал недостатньо повно розкрито, про це свідчить частка туристичної 

галузі в структурі ВВП країни, яка протягом останніх років коливається в 

межах 2,0-2,5 % [2, c. 137]. 

Загальний внесок галузі туризму до ВВП України у 2014 р. складає 

114,2 млрд. грн. (8,6% ВВП): 30,8 млрд. грн. (2,3 %) – прямі витрати, 61,2 

млрд. грн. (4,8%) – непрямі внески та 22,2 млрд. грн. (1,5%) – індукований 

внесок[5].  

Аналізування динаміки туристичних потоків в нашій державі за 2000-

2013 рр. демонструє те, що середньорічний приріст кількості туристів 

обслугованих суб’єктами туристичної діяльності становить 6,2 %, що 

свідчить про відносно стабільний розвиток галузі туризму в Україні, але 
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прогнози у збільшенні туристичних потоків на 4,7 % на 2014 рік не 

справдились [2, c. 139]. 

Найбільше обслугованих туристів було у 2013 році, що становить 

понад 26 млн. осіб. Якщо розглянути динаміку турпотоків в розрізі її 

складових, то середньорічний приріст по виїзному туризму становить 34,2 %, 

внутрішній туризм – 1,1%, в’їзний туризм – 38,3%. У 2014 році Україну 

відвідало 13,2 млн. туристів, що майже у пів рази менше, ніж у 2013 році [2,c. 

140]. 

Щодо виїзного туризму, то розподіл туристичного потоку за 

мотивацією розподілився так: службова поїздка – 5% потоку, організований 

туризм – 7%, приватний туризм – 88% [4]. 

Для того, щоб туризм став однією із найбільш розвинених галузей 

України потрібно популяризувати внутрішній туризм, систематично 

проводити активні рекламні кампанії як в Україні, так і закордоном, 

розробляти програми залучення іноземних туристів, розвивати туристичну 

інфраструктуру тощо. 

Відсутність таких дій призводить до того, що більшість туристів не 

володіють інформацією про туристично-рекреаційний потенціал України. 

Так, за опитуванням Українського інституту соціально-маркетингових 

досліджень 53% іноземних респондентів нічого не володіють знаннями про 

нашу країну, 34% - чули про неї, про певні туристичні атракції, проте ніколи 

не відвідували Україну і лише 13% - відвідали Україну [3]. 

За оцінками Державної служби туризму і курортів, ємність 

туристичного ринку України, який обчислюється через визначення обсягів 

споживання туристичних продуктів та послуг у грошовому еквіваленті 

складає 3,8 млрд. дол. США в рік (з них 1,1 млрд. дол. США припадає на 

ліцензованих туроператорів). Проте за даними Державної служби статистики 

цей показник становить 5,4 млрд. дол. США, Світова туристична організація 

оцінила загальний дохід від діяльності на туристичному ринку у розмірі 3,8 

млрд. дол. США, Світовий економічний форум подав даний показник у сумі 

2,2 млрд. дол. США., а Світова рада по подорожам та туризму – 3,1 млрд. 

дол. США. Експерти USAID визначили, що  термін перебування 

середньостатистичного туриста-іноземця складає 4 дні, протягом яких він 

витрачає близько 600 дол. США. Отже, врахувавши загальну кількість 

іноземних туристів, які відвідують Україну протягом року, ємність 

туристичного ринку становитиме 12,7 млрд. дол. США [1, c. 45-51]. 

У зв’язку із наявністю різних методик обліку та наявністю тіньового 

обігу у туристичній сфері дані різних джерел статистики суттєво 

відрізняються, що призводить до відсутності чіткого розуміння вагомості 

туристичної сфери України у світовій та вітчизняній економіці. Найбільш 

значна різниця між значеннями показників різних статистичних джерел існує 

у визначенні кількості іноземних туристів. Так, за даними Державної служби 

туризму і курортів у 2013 р. в Україні побувало 26 млн. іноземних 

громадян [5].  
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Серед них чимало тих, хто приїхав на вихідні до родичів, дехто приїхав 

з метою придбати дешевий товар, хтось проїжджав через країну транзитом 

тощо. Проте їх всіх обліковують як туристи. 

Статистичне відомство стверджує, що за 2013 р. обслуговано 232311 

іноземних туристів. Отже, решта 25,8 млн. це або не туристи, або туристи, які 

не користуються послугами суб’єктів туристичної діяльності і самостійно 

організовують собі подорож. 

На підставі виданих туристичних віз та даних імміграційних карток із 

метою туризму Україну в 2014 р. відвідало 582,1 тис. осіб [5]. 

Отже, на підставі статистичних даних, представлених різними 

управлінськими структурами, не можливо реально визначити скільки 

інтуристів відвідують нашу країну.  

Для визначення конкурентного статусу країни у сфері надання 

туристичних послуг експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) 

щороку вираховують індекс конкурентоспроможності країн у сфері туризму. 

Відповідно до Звіту про глобальну конкурентоспроможність 2013-2014рр. 

Україна з індексом 4,05 знову втратила позиції порівняно із попереднім 

роком і посіла лише 73 місце серед 139 країн світу. 

Розвиток туристичного сектору України сприяв надходженню нових 

інвестицій в галузь. Так, ресторанна та готельна сфера у 2013 р. отримала 

інвестицій  в 11 разів більше, аніж у 2001 р. Попри таку позитивну тенденцію 

збільшення обсягів інвестицій, на сьогоднішній день, цих інвестицій ще 

недостатньо, тому туристична інфраструктура України залишається не 

розвинутою і морально застарілою. Свідченням цього виступають показники 

коливання сезонності туристичному ринку нашої держави.  

До позитивних тенденцій функціонування ринку туристичних послуг 

України можна віднести: надання переваги більшістю регіонів розвитку 

в’їзного туризму;  поступове збільшення обсягу частки реалізації 

внутрішнього туристичного продукту та вирівнювання диспропорцій у 

співвідношенні підприємств та регіонального розподілу туристичних 

продуктів; нарощення обсягів реалізації ширшого асортименту продуктів 

туристичними підприємствами. Серед негативних тенденцій можна виділити 

такі: менші темпи нарощування експорту туристичного продукту, порівняно 

з їх імпортом; зростання амплітуди хвилі сезонності обсягів кількості 

обслуговуваних туристів та реалізації турів; скорочення кількості туристів з 

розрахунку на одиницю суб’єкта господарювання туристичної галузі 

України; на території України спостерігається нерівномірний розподіл 

продажу туристичних продуктів із значним переважанням таких регіонів, як 

Київ; незначна частка організованих туристів. 
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ФОРМУАННЯ ПРИБУТУ ЯК ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 Прибуток є одним з основних показників господарської діяльності 

підприємства і на законодавчому рівні визначена як основна мета створення 

комерційних підприємств. За рахунок прибутку живе і розвивається будь-яке 

комерційне підприємство – це основне джерело фінансових ресурсів 

підприємств, формування централізованих і децентралізованих фондів 

грошових коштів. За рахунок прибутку також відбувається формування 

бюджетних ресурсів держави, здійснюється фінансування розширення 

підприємств, матеріальне стимулювання працівників, рішення соціально-

культурних заходів та ін. В зв’язку з цим в отриманні прибутку 

зацікавленими є не тільки керівництво і трудові колективи підприємств, але і 

держава в цілому. І тому так важливі питання збільшення прибутковості 

господарюючих суб’єктів. 

Питання формування прибутку та його використання досліджували 

багато вчених і практиків, зокрема: І. О. Бланк, Т. Є. Кучеренко, П. Т. 

Саблук, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, А. Б. Гончаров, С. Ф. Покропивний, В. 

М. Опарін, А. Б. Гончарова,  

Головною метою створення будь-якого підприємства, незалежно від 

форм власності є отримання позитивного кінцевого результату, тобто 

прибутку. Прибуток виступає підсумковим показником, результатом 

фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання. 

Прибуток – частина виручки, що залишається після відшкодування усіх 

витрат на виробничу та комерційну діяльність підприємства. 

Характеризуючи надлишок надходжень над витратами ресурсів, прибуток є 

метою підприємницької діяльності та основним її економічним показником. 

Він є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-

http://www.niss.gov.ua/articles/378/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.tourism.gov.ua/
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технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції, всіх форм 

інвестування. Він служить джерелом сплати податків. Враховуючи значення 

прибутку, вся діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити 

зростання його величини або принаймні стабілізувати її на певному рівні. 

Тому основний принцип діяльності підприємства складається в прагненні до 

максимізації прибутку. З цієї причини прибуток виступає основним 

показником ефективності фірми [1, с. 3]. 

ТОВ «Бріз-Т» – це виробничо-торговельне підприємство з 

багаторічним досвідом роботи, яке є лідером серед споріднених 

рибопереробних підприємств Вінницької області. Головний принцип 

діяльності «Бріз-Т» – гнучка співпраця з кожним клієнтом, в якому 

підприємство перш за все вбачає свого постійного партнера [3]. З цією метою 

фірма здійснює доставку продукції в день її замовлення та суворо контролює 

її якість в бактеріологічній та хімічній лабораторіях, що діють на базі 

підприємства. 

За рахунок отриманих прибутків підприємством проводиться 

модернізація виробництва, переобладнані холодильні камери, закуплені 

автомобілі-холодильники, придбані об’єкти нерухомості для складу та офісне 

приміщення. 

Результати аналізу формування чистого прибутку підприємства 

наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Аналіз формування чистого прибутку ТОВ «Бріз-Т» 

№ Показники 
Попередній 

період, 2012 

Звітний 

період, 

2013 

Відхилення 

Абс., 

тис.грн. 
Віднос.,% 

1. Доход (виручка) 7166 7987 821 10,3 

2. Валовий прибуток 1714 1844 130 7,05 

3. 

Фінансовий 

результат від 

операційної 

діяльності 

415 451 36 8 

4. 

Фінансові 

результати від 

звичайної 

діяльності 

24 35 11 31,4 

5. Чистий прибуток 24 18 -6 33 

 

Як видно з даних таблиці доход (виручка) у звітному періоді 

підприємства збільшився на 821 тис.грн. або 10,3% - у 2013 році він становив 

7987 тис.грн.; валовий прибуток – на 130 тис.грн. або 7,05%, який у 2013 році 

склав 1844 тис.грн.. Збільшенням відзначаються і фінансові результати від 

операційної і звичайної діяльності, які зросли на 36 тис. грн. (або на 8%) та 

на 11 тис.грн. (або на 31,4%) відповідно. Проте чистий прибуток 
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підприємства зменшився на 6 тис.грн. або 33% та становив у 2013 році 18 

тис.грн. На такі показники повпливали різні фактори (їх можна визначити 

при детальному аналізі), проте за підприємством залишається позитивна 

тенденція до отримання більшого прибутку у наступні роки. 

Тому виділимо основні загальні чинники, які ведуть до зміни прибутку 

є: 

- об’єм продажів – при високій питомій вазі постійних витрат в 

собівартості продукції зростання об’ємів реалізації приведе до ще більшого 

зростання прибутку за рахунок зниження частки постійних витрат, що 

припадають на одиницю продукції; 

- зростання цін – в період високих темпів інфляції зростання прибутку 

можна забезпечити за рахунок цінового чинника; 

- зниження собівартості – зниження витрат без негативного впливу на 

якість продукції, досягається за рахунок більшої керованості і контролю в 

області витрат; 

- оновлення асортименту і номенклатури продукції, що випускається 

[2, с. 46]. 

Зазначимо, що політики управління формуванням прибутку 

підприємства, яку проводить кожне підприємство, повинна бути спрямована 

на максимізацію розміру фінансового результату через виконання комплексу 

завдань щодо забезпечення зростання обсягів його діяльності, ефективного 

управління витратами, підвищення ефективності використання матеріально-

технічної бази, оптимізації складу та структури обігових коштів, підвищення 

продуктивності праці та системи управління суб’єктом господарювання. 

Отже, прибуток розглядається як показник того, наскільки ефективно 

працює підприємство. Формування прибутку залежить насамперед від 

господарської діяльності підприємства і сприяє забезпеченню подальшого 

відтворення та оновлення. Саме прибуток є головним стимулом ведення 

господарської діяльності підприємствами і забезпечує інтереси всіх суб’єктів, 

причетних до цієї діяльності, а саме: підприємців, персоналу підприємства та 

держави. Прибуток виступає не тільки стимулом господарської діяльності 

підприємств, але й основним джерелом розвитку їхньої діяльності. 

Список використаних джерел: 
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ФОРМУВАННЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ЯК НЕОБХІДНА 

СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Торговельне підприємство можна визначити як первинну основну 

ланку сфери торгівлі, яке створене для закупівлі, реалізації та зберігання 

товарів, надання послуг з метою задоволення потреб ринку та отримання 

прибутку. Товарооборот  характеризує обсяг залучення купівельних фондів 

споживачів підприємства, а його підвищення означає, що товар, який 

пропонує підприємство, знайшов свого споживача і користуватиметься 

попитом надалі. При збільшені цього показника необхідно забезпечити 

товарний запас підприємства, який визначає безперебійний процес 

постачання товарів від виробника до споживача. 

Питання формування товарних запасів висвітлено у багатьох працях 

вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема Н. Богацької,  І.І. Корольова, 

В. В. Пастухова,  М. Д. Воноградського, О. В. Воскобоєва, П. Ю., Ю. А. 

Вериги, О. С. Бондаренка, П. Зерматі, П. Мілгрома, Дж. Робертса, М.М. 

Дарбіяна та багато інших. 

Товарні запаси займають значну частину в активі торговельного 

підприємства, і саме від їх обсягу безпосередньо залежить швидкість 

оборотності коштів і період їх вивільнення. В умовах ринкової економіки 

важливо розуміти, що можливість отримання товарообороту та в 

подальшому прибутку будується на такому розмірі та структурі товарних 

запасів, що забезпечили б максимальне задоволення попиту споживачів за 

умови здійснення мінімально можливих витрат. Цим і пояснюється 

актуальність обраної теми. 

Метою роботи є визначення сутності поняття «торговельні запаси», 

цілей формування запасів, сформувати перелік чинників, що впливають на 

необхідність їх формування. 

Богацька Н. визначає товарні запаси як цілісний інтегрований об’єкт  

управління таких функціональних управляючих систем  торговельного  

підприємства, як операційний менеджмент, фінансовий менеджмент,ло

гістичний менеджмент та бухгалтерській облік [1,С.181]. 

Запаси підприємства розглядають також як сукупність, масу товарів, 

призначених для подальшого продажу, що перебувають у сфері обігу в 

процесі переміщення від виробника до споживача. 

Основною метою формування товарних запасів є підтримка їх 

величини на такому рівні, який дозволяє забезпечити безперебійну торгівлю 

кожним товаром за умов мінімальних витрат. Для досягнення цієї мети 

керівники або менеджери підприємства повинні вести облік товарних запасів, 

визначити, скільки треба зберігати запасів, коли розміщувати замовлення та 
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скільки замовляти одиниць товару за один раз. Від керівників і менеджерів 

торговельного підприємства потрібне вміння не лише визначати необхідну 

величину запасів, але й розробляти графіки постачань, розраховувати 

оптимальні партії нових замовлень, добиватися ув'язки обсягу продажів із 

величиною запасів, за необхідності організовувати складування запасів, 

брати до уваги вимоги логістики та маркетингу, постійно проводити 

фінансовий аналіз потреб у запасах, розраховувати витрати, пов'язані із 

запасами, та враховувати політику у сфері цін [2, С.215]. 

Основними цілями формування товарних запасів на торговельних 

підприємствах є такі [3, с. 197]: 

1. забезпечення стійкості асортименту та ритмічності здійснення 

торгово-технологічного процесу в магазинах і інших пунктах продажу для 

безперервної реалізації товарів покупцям і якнайповнішого задоволення їх 

попиту; 

2. накопичення товарів сезонного попиту, сезонного виробництва, 

дострокового завезення та цільового призначення; 

3. здійснення операцій з оптовими (дрібнооптовими) партіями товарів 

в періоди вигідної торговельної кон'юнктури на ринку (зростання попиту за 

умови зменшення товарної пропозиції); 

4. запобігання знеціненню вільних коштів підприємства в умовах 

інфляційної економіки.  

Визначені цілі мають переважно внутрішню спрямованість, що є 

неможливим у разі досягнення максимізації конкурентоспроможності 

підприємства та утримання високого конкурентного статусу.  

Деякі вчені спрощують і скорочують основні цілі, які мають на меті за 

умови формування стратегії. Так, основними метою та завданнями 

формування товарних запасів на торговельних підприємствах є забезпечення 

стійкості асортименту на основі товарної номенклатури та ритмічності 

здійснення торговельно-технологічного процесу в магазинах та інших 

пунктах продажу для безперервної реалізації товарів покупцям і найбільш 

повного задоволення їх попиту [4]. 

Відповідно до асортиментних переліків мають утворюватися й товарні 

запаси, ідентичні за своєю структурою. Їх необхідно відновлювати шляхом 

регульованого завезення товарів. Товарні запаси на торговельних 

підприємствах повинні формувати реальну пропозицію товарів, що 

забезпечує їх безперебійний продаж. У процесі реалізації товарні запаси 

витрачаються й замість тих, що вибувають, мають завозитися нові, відповідні 

за своєю структурою й кількістю необхідному асортименту. Інакше 

порушується стійкість сформованого асортименту та створюються 

несприятливі умови, наслідком яких буде недоотримання прибутку 

підприємством, погіршення обслуговування покупців. 



136 

 

 Необхідність формування товарних запасів обумовлена такими 

причинами: 

1. час, необхідний для транспортування товарів від місця 

виробництва до місця продажу, включаючи час на вантаження-

розвантаження; 

2. сезонні коливання щодо виробництва та вжитку товарів; 

3. невідповідність між виробничим і торговельним асортиментом 

товарів, що спричиняє необхідність тієї, що підсортувала, упаковки і 

підробки; 

4. особливості територіального розміщення виробництва; 

5. умови транспортування товарів, відстань між постачальником і 

торговельним підприємством; 

6. умови реалізації товарів; 

7. інтервали завезення товарів; 

8. рух товару; 

9. стан матеріально-технічної бази торгівлі, що забезпечує 

можливості для зберігання товару [5, С.76]. 

Отже, товарні запаси підприємства є необхідною складовою успішної 

діяльності підприємства. Їх наявність забезпечує стабільне та ритмічне 

надходження товарів до споживача, забезпечення відповідності обсягу та 

структури закупівлі товарів, обсягу та структурі споживчого попиту, 

мінімізації сукупних витрат на формування та зберігання товарних ресурсів. 

Список використаних джерел: 

1. Богацька Н.М. Сутність, мета та задачі управління товарними 

запасами – один із сучасних аспектів діяльності підприємства роздрібної 

торгівлі // Зб. наук. пр. ДНУ. Вип.191. – Дн.:2008. – С.180-186. 

2. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, 

політика, ефективність. – К.: КНЕУ, 2008. – 302 с. 

3. Воскобоєва О.В. Стратегія управління товарними запасами / О.В. 

Воскобоєва, О.С. Воскобоєва // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 4 (58). – С. 197-

199. Voskoboeva, O.V. and Voskoboeva, O.S. (2011), ―Goods stock management 

strategy‖, Visnyk ZhDTU, no. 4 (58), pp. 197-199. 

4. Верига Ю.А. Теоретичні аспекти управління товарними запасами на 

підпри- ємствах торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . 

4. Бондаренко О.С. Сучасні моделі управління виробничими та 

збутовими запасами// Економіка та держава. – 2009. – № 3. – С. 16-22. 

 

 

 

 

 

 



137 

 

Валентина Дачук 

Науковий керівник: Іваницька О.П., д.і.н.,професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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ПОДІЛУ ПРАЦІ 

 

Актуальність теми полягає у тому, що, не зважаючи на те, що Україна 

перебуває на початковій стадії інтеграції у світовий економічний простір, 

варто з’ясувати як цей процес впливатиме на подальший розвиток 

Української держави, як органічної підсистеми світової економіки. 

Необхідно також проаналізувати участь України в МПП, її спеціалізацію та 

участь у міжнародному кооперуванні, тобто в координації господарської 

діяльності підприємств країн для збільшення вироблених матеріальних благ 

при більш високій продуктивності праці. Включення економіки країни у 

міжнародний поділ праці дасть можливість значно посилити позиції України 

в світовому співтоваристві. 

Метою даної роботи є  вивчення особливостей та тенденцій участі 

України в міжнародному поділі праці, результати та перспективи цього 

процесу.  

Вивченням проблематики статті займалася низка вітчизняних фахівців: 

І.О. Галич, О.К. Багрич, В.О. Катеренюк, Н.П. Моржов, З.К. Шевчук. Так, 

наприклад, Галич І.О. досліджував природні та виробничі ресурси нашої 

держави та її перспективи швидкого розвитку після входження в систему 

міжнародного поділу праці [1]. 

Міжнародний поділ праці – це вищий ступінь розвитку суспільного 

поділу праці між країнами, який базується на стійкій, економічно вигідній 

спеціалізації виробництва окремих країн і сприяє взаємному обміну 

результатами виробництва. Процес спеціалізації віддзеркалює участь країн 

на виробництві певних видів продукції або наданні певних послуг. 

Неоднозначне становище України у міжнародному територіальному поділі 

праці пояснюється впливом низки передумов, насамперед природних, 

виробничих, демографічних, історико-економічних та ін [1, с. 4]. 

На відміну від найбільших країн світу (Росія, США, Китай, Канада), 

Україна не забезпечує себе повністю мінеральними ресурсами, тобто 

корисними копалинами мінерального походження. Проте вона має значний 

природно-ресурсний потенціал і в цьому сенсі знаходиться у більш 

вигідному становищі, ніж деякі інші економічно розвинуті країни (Японія, 

Італія). 
Серед властивих Україні природничо-географічних ресурсів необхідно 

виділити агрокліматичні умови, які здавна сприяли перетворенню України у 
провідного сільськогосподарського виробника, зокрема у царині збору зерна, 
буряківництва, тваринництва. Ці умови створюються унікальними 
чорноземними ґрунтами, достатньою кількістю тепла, помірною вологістю, 
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переважно рівнинним характером території. Ми маємо чималі ресурси 
корисних копалин; деякі з яких мають світове значення: це залізні та 
марганцеві руди, кухонна сіль, кам'яне вугілля [2, с.5]. 

Промисловий потенціал України також достатній для успішного 
розв’язання проблем забезпечення валютних надходжень, потрібних для 
закупівлі найнеобхіднішого імпорту, покриття загальнодержавних потреб і 
сплати зовнішнього боргу. Аналіз проблематики дозволяє стверджувати, що 
важливо збільшити питому вагу продукції машинобудування в загальному 
обсязі експорту України. Без розробки й реалізації державної програми 
розвитку експорту продукції машинобудування Україна не зможе досягти 
рівня розвинених держав світу. 

Також існує в Україні значний рекреаційний потенціал країни. Це 
узбережжя теплих морів, гірничоландшафтні комплекси Карпат і Криму, 
мінеральні джерела, лікувальні лимани, озокерит, тощо. Водночас деяких 
важливих ресурсів у нас обмаль: це нафта, газ, більшість руд кольорових 
металів тощо. В останнє десятиріччя значно зменшились рибні запаси 
Чорного та Азовського морів. Загалом, за природними ресурсами наша країна 
перебуває у стані певної рівноваги [2, с.6]. 

Маючи 42910,9 тис. чол. населення, Україна використовує значні 
трудові ресурси, які стимулюють широкий ринок збуту споживчих товарів. У 
працездатному віці перебуває 56% населення, у суспільному виробництві 
зайнято 255 тис. працівників. Кількість фахівців з вищою та середньою 
освітою становить 89%. Потужним є інтелектуальний потенціал країни. Він 
представлений у науково-дослідними та дослідно-конструкторськими 
роботами (НДДКР), в яких зайнято майже 250 тис. фахівців. 
Всесвітньовідомі такі наукові центри, як Інститут електрозварювання ім. Є. 
О. Патона. Український фізико-технічний інститут, Інститут надтвердих 
матеріалів та багато інших. Чималі заслуги українських учених та інженерів 
у ракето- та авіабудуванні, кібернетиці, біофізиці та біохімії, а також у 
дослідженні проблем циклу гуманітарних наук. 

Наявність високоякісної залізної руди та коксівного вугілля, відносно 
густа мережа залізниць, достатня кількість трудових ресурсів, вигідне 
географічне розташування обумовили перетворення Донецько-
Придніпровського регіону на розвинену металургійну базу. Ці ж фактори 
сприяли розвитку металомісткого машинобудування, теплоенергетики, 
хімічного виробництва [3, с. 6]. 

Економіко-географічне розташування України досить вигідне для 
активної участі у міжнародному територіальному поділі праці. Наша держава 
розташована поблизу економічно високо розвинутого регіону Західної 
Європи, у безпосередній близькості до Росії, Білорусії та країн Східної 
Європи. Морським шляхом вона пов'язана з Середземномор'ям, Близьким 
Сходом та країнами басейну Індійського океану. Через Україну проводять 
важливі транзитні магістралі (залізниці та автомобільні дороги, 
нафтопроводи й газопроводи) з країн СНД до Європи та чорноморських 
портів [4, с. 10]. 
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Експорт виробництва України забезпечують такі галузі, як металургія, 

сільське господарство, машинобудівна та хімічна промисловості. Вони  

забезпечують понад 80 відсотків українського експорту. Особливістю 

експортоорієнтованих галузей України є їх високий рівень залежності від 

кон’юнктурних коливань на світових ринках. В останні роки обсяг експорту з 

України нарощується за рахунок сприятливої кон’юнктури світових ринків та 

постійного зростання цін у першу чергу це на: чорні і кольорові метали, 

продовольчі товари (зерно, насіння соняшнику), хімікати, окремі види 

продукції машинобудування (верстати,транспортні засоби, зброя). 

Основними групами товарів імпорту для України є енергоресурси, верстати 

та деталі, транспортні засоби,хімікати, пластмаси, гума [5, с. 20].  

Отже, маючи значний потенціал та сприятливі умови, Україна може 

приймати участь у міжнародному поділі праці та бути високорозвиненою та 

стабільною державою. Склалися об'єктивні передумови активної участі 

України в МПП, чому сприяє: значна зміна системи економічних відносин; 

прийняття низки законів та указів Президента про зовнішньоекономічні 

зв'язки та зовнішньоекономічну діяльність; прискорення світового науково-

технічного прогресу; необхідність спільного вирішення глобальних проблем 

людства: демографічної, продовольчої, екологічної, усунення загрози ядерної 

війни тощо; визнання України та входження її в міжнародні організації. 

Також для ефективного включення України у глобальні економічні 

структури і процеси необхідно створити ряд передумов. Серед них слід 

виділити три основні, реалізація яких створить можливості для включення 

економіки України у глобальні процеси та структури. Це — системна 

ринкова трансформація, реструктуризація і відкритість економіки.  
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО 

АСОРТИМЕНТУ У ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Актуальність теми полягає у тому, що для здійснення успішної 

діяльності на ринку необхідна детально розроблена і добре продумана 

товарна політика. Справа в тому, що основним завданням будь-якої 

торговельної мережі є формування необхідного товарного асортименту, а 

також розробка напрямів його удосконалення. Звичайно, в кожному магазині 

неможливо й економічно не вигідно забезпечити наявність усього 

торговельного асортименту товарів. А тому для кожної торговельної мережі 

повинен бути розроблений оптимальний асортимент товарів, який би 

дозволив, з одного боку, створити найкращі умови для покупців, які купують 

товар, а з іншого боку – забезпечити рентабельність роботи торговельній 

мережі.  

Вивченням цього питання займалися такі вчені, як О.В. Соломко, Г.П. 

Карпов, К.М. Нагірний, П.Ф. Шевчук. 

Метою роботи є дослідження формування асортименту товарів у 

торговельних мережах. 

Формування асортименту — це процес підбору та встановлення 

номенклатури товарів, що відповідає попиту покупців і забезпечує високу 

прибутковість роботи торговельного підприємства.Вихідними даними під час 

формування асортименту товарів у торговельній мережі регіону (району, 

населеного пункту) є: чисельність населення та його густота, особливості 

попиту, існуюча матеріально-технічна база, спеціалізація магазинів, 

наявність підприємств-конкурентів, їх розміщення тощо.  

Процес формування асортименту товарів у магазинах складається з 

трьох етапів. На першому етапі встановлюється груповий асортимент 

товарів, чим визначається асортиментний профіль підприємства.Ця робота 

проводиться на основі маркетингових досліджень, які є основою вибору 

цільового ринку. Не вибравши цільового ринку, на якому здійснюватиметься 

торговельна діяльність, неможливо планувати асортимент товарів, 

технологію роботи магазину, рівень цін, засоби реклами і т. ін. Вихідними 

даними для визначення групового асортименту конкретного магазину є 

чисельність населення, його густота, особливості попиту, існуюча 

матеріально-технічна база, наявність магазинів-конкурентів, їх розміщення 

тощо [1, c.43]. 
На другому етапі формування асортименту товарів визначається 

структура групового асортименту магазину, тобто встановлюється кількісне 
співвідношення окремих груп товарів. Структуру групового асортименту 
встановлюють з урахуванням: типу і розміру магазину, його технічної 
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оснащеності, умов товаропостачання, чисельності і складу населення, 
транспортних зв'язків, наявності інших підприємств торгівлі та їх 
спеціалізації. 

На третьому етапі визначають розгорнутий асортимент товарів, тобто 
здійснюють підбір конкретних різновидів товарів у межах кожної товарної 
групи. Керівництво магазину повинне прийняти рішення про широту 
асортименту, його глибину, якість і ціни товарів, що пропонуються 
покупцям. Товарний асортимент – це певна група товарів, які тісно пов’язані 
один з одним по схожості функціонування, групам цікавляться ними 
покупців, типам реалізують їх торговельних закладів або діапазону цін. Саме 
товарний асортимент є ключовим фактором у конкурентній боротьбі 
роздрібних торговельних підприємств.  

Варто зазначити, що під час формування асортименту в продовольчих 
магазинах необхідно враховувати особливості формування попиту на 
них.Так, більшість продовольчих товарів — хліб, м'ясо, молоко, цукор, овочі 
— споживаються населенням щодня, тому що вони є основою раціону 
харчування, і для цих товарів характерні висока частота і постійність попиту. 
Для повного задоволення потреб населення повинна бути досягнута певна 
стабільність у формуванні асортименту цих товарів. Постійна наявність 
широкого і стійкого асортименту цих товарів у магазинах сприяє успішному 
та ритмічному виконанню планів товарообігу, поліпшенню показників їх 
діяльності [2, c.15]. 

Споживання інших видів продовольчих товарів, наприклад 
кондитерських виробів, гастрономічних товарів, фруктів, вин, має 
періодичний характер, але вони також повинні постійно бути в асортименті 
магазинів. Поступово частина товарів періодичного попиту переходять у 
групу товарів постійного попиту, що пов'язано зі зростанням матеріального 
добробуту нашого народу. 

Також попит на продовольчі товари піддається коливанням, які 
пов'язані  із сезонністю виробництва чи споживання. Сезонність виробництва 
- це нерівномірність вироблення продукції протягом року, пов'язана з порою 
року (з сезоном). Характерними рисами сезонності є піднесення, спади й 
припинення виробничого циклу в окремі періоди року. Сезонність існує в 
ряді галузей промисловості: м'ясній, молочній, рибній, харчовій і тд. 
Наприклад, у зимовий період збільшується попит на м'ясні продукти, жири, 
крупи, макаронні вироби, а у весняно-літній період — на молочні продукти, 
морозиво, безалкогольні напої. Виробництво овочів і фруктів має сезонний 
характер, тому необхідно створювати запаси цих товарів, бо вони 
користуються попитом протягом усього року. При формуванні асортименту 
продовольчих товарів треба також враховувати необхідність задоволення 
попиту особливих категорій покупців — дітей і людей з різними 
захворюваннями. Тому в асортимент продовольчих магазинів обов'язково 
повинні включатися товари дитячого і дієтичного харчування [3. с. 34]. 

Зауважимо, що якщо потреби в харчових продуктах мають у підсумку 
межі, обумовлені фізіологічними нормами харчування, то потреби в 
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непродовольчих товарах практично необмежені. Їх межі в кожний даний 
момент визначаються купівельною спроможністю споживача.  

Тому робота з формування асортименту товарів у магазинах повинна 
закінчуватися розробкою для них обов'язкових асортиментних переліків, 
тобто списком найменувань продукції, представлених у даній торговельні 
мережі, передбачених "Порядком заняття торговельною діяльністю і 
правилами торговельного обслуговування населення". 

Установлений для кожного магазину асортимент товарів піддається 
постійним змінам під впливом виробництва товарів і купівельного попиту 
населення. Тому необхідно систематично вивчати ці зміни й ураховувати їх 
для того щоб вчасно вносити необхідні корективи в обов'язкові асортиментні 
переліки магазинів. При цьому одні товари можуть бути виключені з 
обов'язкового асортиментного переліку, інші — включені до нього. 

Проект асортиментного переліку розробляють компетентні працівники 
магазину - завідувачі комплексів (відділів, секцій), товарознавці, досвідчені 
продавці-консультанти з залученням маркетологів. Асортиментний перелік 
магазину затверджує його керівництво [4, c.74]. 

Отже, розроблення для магазинів обов'язкових асортиментних 
переліків товарів сприяють кращому задоволенню попиту покупців, 
підвищенню відповідальності окремих торгових працівників за постійну 
наявність у продажу необхідних населенню товарів. Сутність планування, 
формування і управління асортименту і структури полягає в тому, щоб 
товаровиробник вчасно пропонував визначену сукупність товарів, які 
відповідають в цілому профілю його виробничої діяльності, найбільш повно 
задовольняли вимогам визначених категорій покупців. Розробка 
торговельною мережею асортиментної концепції є початком перед 
формуванням асортименту, структури. Вона являє собою спрямовану 
побудову оптимальної асортиментної структури, товарної пропозиції, при 
цьому за основу приймаються, з одного боку, споживчі вимоги визначених 
груп (сегментів ринку), а з інших, - необхідність забезпечити найбільш 
ефективне використання торговельним підприємством сировинних, 
технологічних, фінансових і інших ресурсів для того, щоб збувати товар з 
низькими витратами. Асортиментна концепція виражається у вигляді 
системи показників, що характеризують можливості оптимального розвитку 
виробничого асортименту товарів та зайняття ним певного місця в структурі.  
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО 

СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ 

 

Конкуренція є невід’ємним елементом ринкової економіки та 

потужним двигуном економічного прогресу. Вона завжди привертала увагу 

багатьох дослідників. Нині в умовах глобалізаційних тенденцій світової 

економіки, збільшення відкритості товарних ринків відбувається загострення 

конкурентної боротьби на всіх рівнях: між державами, їхніми об’єднаннями, 

регіонами, галузями, підприємствами тощо. Посилення конкурентного тиску 

на ринкових суб’єктів зумовлює необхідність всебічного аналізу 

конкурентного середовища для виявлення основних тенденцій та загроз, 

пошуку можливих шляхів зміцнення своїх позицій. У таких умовах особливої 

актуальності набувають проблеми теоретичного дослідження конкуренції, 

сучасних тенденцій її розвитку для оцінки конкурентного середовища 

ринкових суб’єктів та їхніх конкурентних позицій. 

Питанням дослідження оцінки конкурентної ситуації на ринку 

займалися  такі вітчизняні науковці, як: Н. Ковтун , О. Хвостенко,  

С. С. Ніколенко,  Л. М. Кириченко, Н. А. Овчаренко, Р. В. Рибальченко, 

Т.А.Дяченко. Серед сучасних  іноземних авторів такі, як: А. А. Томпсон,  

А. Дж. Стрікленд, М. Портер, Р. Грант та ін. 

Аналізуючи все розмаїття підходів до оцінки конкурентного 

середовища, слід відмітити, що кожен з авторів характеризує тільки якусь 

певну сторону конкурентної ситуації на ринку. Жоден із них не дає 

системного, всеохоплюючого уявлення про ринкову конкуренцію та її 

всебічні особливості. До аналізу конкуренції в широкому сенсі підійшов 

один із авторів досліджень в галузі теорії конкуренції – М. Портер. Він 

визначив конкуренцію як розширене суперництво між п’ятьма силами: 

існуючими та потенційними конкурентами, постачальниками, споживачами, 

товарами-замінниками [3, с.296].  

Під конкуренцією у вузькому сенсі розуміється суперництво ринкових 

суб’єктів, що характеризуються взаємообмеженістю в досягненні 

поставлених цілей і використовують при цьому доступні методи боротьби. 

Тому для всебічної оцінки ринкового конкурентного середовища слід 

визначити вплив усіх суб’єктів, що формують його та взаємно обмежені в 

досягненні своїх цілей з підприємствами даного ринку.  
Отже, ринкове конкурентне середовище – це середній ступінь 

привабливості даного ринку для діючих підприємств на ньому з позиції 
можливості протистояння конкурентному тиску суб’єктів, що безпосередньо 
впливають на них. Для того щоб оцінити стійкість (непохитність) 
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підприємства до конкурентного тиску ринку, доцільно використати  показник 
сили конкурентної позиції підприємства. 

Сила конкурентної позиції підприємства  – ступінь протистояння 
підприємства конкурентному тиску суб’єктів, що чинять його.  

Таким чином, здійснені визначення і розмежування понять ринкового 
конкурентного середовища та сили конкурентної позиції підприємства, 
виявлений взаємозв’язок між ними дають можливість розробити методику 
їхньої оцінки [4, с.20]. 

Оцінку ринку конкурентного середовища доцільно було б  проводити 
за напрямами, що характеризують вплив окремих суб’єктів на його 
формування, а саме:  

– діючими конкурентами;  
– потенційними конкурентами;  
– споживачами; 
– постачальниками ресурсів;  
– виробниками товарів-замінників; 
– суб’єктами, що формують інституційно-правове середовище.  
Ринок конкурентного середовища (РКС) стосовно діючих конкурентів 

на ринку визначається проявом таких чинників: незначна кількість 
конкурентів; домінування на ринку; кооперація; ємність ринку; 
різноманітність асортименту товарів/послуг; низькі бар’єри виходу з галузі; 
надання гнучких умов оплати товарів/послуг; низький рівень витрат; 
наявність перехідних витрат споживачів; пристосування до специфічних 
потреб споживачів; незначна конкуренція з боку іноземних підприємств.  

РКС стосовно потенційних конкурентів визначається проявом таких 
чинників: необхідність значного стартового капіталу; економія на витратах; 
наявність постійних замовників; недоступність ресурсів; низька 
прибутковість галузі; неможливість інтеграції виробників тих товарів, що 
можуть скласти реальну конкуренцію в майбутньому; необхідність патентів, 
ліцензій, стандартизації послуг.  

РКС стосовно споживачів визначається проявом таких чинників: 
ємність ринків збуту; розмаїття сфер, до яких належать споживачі; низька 
концентрація споживачів; важливість та необхідність товарів/послуг для 
споживачів; висока прибутковість споживачів; відсутність споживачів, що 
забезпечують значну частку загальної виручки від реалізації підприємства; 
диференціація послуг; наявність іноземних споживачів.  

РКС стосовно постачальників ресурсів визначається проявом таких 
чинників: доступність трудових ресурсів; капіталу; технологій; 
інформаційних ресурсів.  

РКС стосовно виробників товарів-замінників досліджується у випадку, 
коли вони становлять реальну конкуренцію, та визначається тими 
чинниками, що відображають специфіку конкретного ринку. РКС стосовно 
суб’єктів, що формують інституційно-правове середовище, визначається 
проявом таких чинників: досконалість процедури проведення тендерів; 
макроекономічна нестабільність мінімальна; низький рівень тінізації на 
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даному ринку; стабільність та сприятливість законодавчої бази; державна 
підтримка стабільності та доступності цін на ресурси; стимулююча 
макроекономічна політика [2, с.110-112].  

Чинники, що формують РКС, мають якісний характер, тому для їхньої 
формалізації Дяченко Т.А. пропонує розрахувати комплексний показник 
ринкового конкурентного середовища на базі оцінок кожного 
запропонованого вище конкурентного чинника методом експертних оцінок за 
бальною шкалою від 1 до 5 так: 1 бал, якщо ринкове конкурентне середовище 
несприятливе; 2 бали – слабо сприятливе; 3 – помірно сприятливе; 4 – 
сприятливе; 5 – високо сприятливе. Враховуючи різний ступінь впливу 
кожного чинника на інтегральний показник ринкового конкурентного 
середовища, для його розрахунку доцільно використовувати коефіцієнт 
вагомості як для кожної конкурентної групи, так і для чинників у ній. Таким 
чином, оцінка РКС дає можливість зрозуміти, наскільки сприятливим є 
конкретний ринок товарів чи послуг для підприємств, що вже діють на 
даному ринку або знаходяться у стадії прийняття рішення про вступ або 
вихід із нього, серед інших ринків, які можуть бути альтернативними 
варіантами ведення бізнесу [1, с.205] . 

Отже,  в сучасних умовах глобалізаційних тенденцій світової 
економіки відбувається загострення конкурентної боротьби на всіх рівнях. 
Цей факт зумовлює необхідність всебічного дослідження конкурентного 
середовища підприємств, яке було проведено в даній роботі.  

У роботі визначено економічний зміст та розмежовано такі поняття, як 
ринкове конкурентне середовище та сила конкурентної позиції підприємства, 
виявлено взаємозв’язок між ними і, таким чином, результати цього 
дослідження дозволяють сформувати більш цілісне уявлення про 
конкурентне оточення підприємства, напрями його аналізу. Це дає 
можливість усебічно оцінити конкурентне середовище будь-якого 
підприємства через його конкурентну позицію на ринку.  
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МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ 

ОСОБЛИВОСТІ 

 

Питання міграції робочої сили є досить актуальними на сучасному 

етапі розвитку України, адже міграція трудових ресурсів як економічне 

явище є одним з факторів формування суспільства, що безпосередньо 

впливає на його становлення та функціонування. Сьогодні міграція робочої 

сили стала одним з головних чинників соціально-економічних трансформацій 

і розвитку всіх регіонів України. Тому така тенденція і спонукає 

досліджувати особливості та проблематику трудової міграції в Україні.  

Значний внесок зробили вітчизняні науковці,  які займалися 

дослідженням питання міжнародної міграції робочої сили в Україні, серед 

них: І. Гнибіденко, С. Гриневич, О. Заклекта, А. Кравченко, О. Малиновська, 

І. Рєліна, Ю. Римаренко, О. Піскун, В. Новик., С. Западнюк, Е. Лібанова,  

О. Малиновська, М. Ніколайчук, С. Пирожков, А. Платонов, О. Позняк,  

О. Пуригіна, М. Романюк, О. Хомра та інші. Але проблеми міграційних 

процесів в Україні змушують і надалі розглядати питання, які пов’язані з 

міграцією робочої сили в Україні.  

Метою дослідження є розгляд характерних особливостей сучасної 

міжнародної міграції робочої сили; визначення основних причин, що 

зумовлюють її виникнення; характеристика центрів тяжіння і напрямків 

міграції робочої сили. 

Однією з важливих передумов, яка зумовлює трудову міграцію з країн, 

що розвиваються, як правило, в економічно розвинені країни, є 

зростання попиту на дешеву робочу силу, економічні кризи в країнах 

походження мігрантів, вищі стандарти праці та якості життя. Загалом у світі 

близько 200 млн. осіб залучені до процесів міжнародної міграції трудових 

ресурсів. 

Міжнародна міграція робочої сили ґрунтується на можливостях, 

умовах і прагненні працездатного економічно активного населення 

працювати у будь-якому регіоні, країнах світового співтовариства з метою 

задоволення своїх життєвих потреб [2]. 

На думку провідних вітчизяних вчених, основними причинами, які 

зумовлюють міжнародну міграцію робочої сили є наступні: 

 незадовільні економічні умови життя працездатного населення в 

країнах еміграції (низький рівень заробітної плати, безробіття, низький 

життєвий рівень, зубожіння і т.д.); 

 стабільний порівняно високий рівень зарплати в основних 

імміграційних центрах (США, Західна Європа); 
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 порівняно вищий технічний рівень умов праці в країнах 

імміграції; 

 соціальні умови для більш повної реалізації своїх можливостей у 

країнах імміграції; 

 природні катаклізми в країнах еміграції і вищий рівень охорони 

навколишнього середовища в країнах імміграції; 

 політичні, релігійні, військові, національні, культурні причини. 

Мета міждержавного переміщення трудового потенціалу – прагнення 

до поліпшення матеріального стану – залишається незмінною, як правило, в 

тривалій історичній перспективі. Щодо форм міграційних процесів, то вони 

змінюються залежно від багатьох обставин. Найзагальнішими є постійна і 

тимчасова форми міграції. Сучасна міграція набула тимчасового характеру: 

мігранти здебільшого мають намір по закінченні певного строку повернутися 

на батьківщину. [1, с. 139]. 

На сучасному етапі економічного розвитку України глобальною 

проблемою, яка безпосередньо впливає на тенденцію міграції трудових 

ресурсів в Україні, є демографічна ситуація (негативна динаміка 

народжуваності, смертність, від’ємне сальдо міграції). За даними Державної 

служби статистики  загальна чисельність населення по Україні станом на 1 

січня 2015 року становила  42 923,3 тис. осіб. Тоді як станом на 1 січня 2014 

року  загальна чисельність населення по Україні складала 45 426,2 тис. осіб, 

станом на 1 січня 2013 року – 45 553,0 тис. осіб, та станом на 1 січня 2012 

року – 45 633,6 тис. осіб. Тобто, дана динаміка показує, що населення 

України з кожним роком скорочується [4]. 

Кожного року загальне населення в Україні зменшується саме 

внаслідок виїзду українців за кордон з метою пошуку кращої роботи. Україна 

в світовому міграційному процесі виступає як міграційний донор, а не 

міграційний реципієнт. Масова міграція є загальносвітовою тенденцією 

сучасності, в якій Україна відіграє провідну роль. Після проголошення 

незалежності України, відбулося пожвавлення еміграції українців (значна 

частина працездатного населення покинула територію України в пошуках 

робочих місць). Сьогодні економічна ситуація України також містить ряд 

проблем: низька заробітна платня, нестача робочих місць, інфляція, що веде 

до росту цін на продукти харчування. 

Для поліпшення міграційної ситуації в України було б доцільно 

застосовувати такі заходи:  

 забезпечувати умови для поширення легального 

працевлаштування, насамперед в тих країнах, куди виїжджає найбільша 

кількість громадян України; 

 забезпечувати права та соціальний захист працівників-мігрантів; 

 усувати або мінімізувати обставин, що призводять до 

дискримінаційного, безправного, становища громадян України на ринках 

праці закордонних країн; 
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 сприяти проведенню в країнах зосередження української міграції 

моніторингових досліджень з метою отримання статистичних даних та 

інформації про динаміку трудової міграції у відповідній країни; 

 цілеспрямовано створювати робочі місця в таких галузях, як 

сільське господарство, легка, текстильна і хімічна промисловість, тобто там, 

де сьогодні використовується праця мігрантів в Європі; 

 слід переглянути механізм оплати праці усередині країни [3]. 

Таким чином процес міграції робочої сили в Україні є досить складним 

питанням, що потребує постійного перегляду та доопрацювання. Зараз одним 

з нагальних завдань для провідних вчених економічної та правової сфери є 

узгодження та доопрацювання нормативно-правової бази, що регулюватиме 

трудові відносини, забезпечуватиме права та свободи мігрантів як на 

території України, так і за її межами, у поєднанні з економічними аспектами, 

такими як: квота іммігрантів на території України, рівень заробітної плати в 

межах України та економічний потенціал економіки, який би забезпечував 

гарантії щодо гідної заробітної плати, зменшення рівня інфляції, що, у свою 

чергу, гарантуватиме стабільний споживчий кошик резидентів України та 

іммігрантів [5].  

Отже, зазначений  комплексний підхід у вирішенні проблем, 

пов’язаних з процесом міграції трудових ресурсів в Україні, є досить 

складним і потребує попереднього аналізу змін, які можуть бути спричинені 

внесенням поправок до національного законодавства чи втручання держави в 

економіку країни для впливу на певні міграційні показники. Для розв’язання 

складних економічних питань не можна застосовувати тільки застарілі 

економічні моделі та спиратися лише на досвід попередників. Потрібно 

намагатися шукати нові підходи щодо розв`язання проблем сучасних 

міграційних процесів в Україні, робити певні припущення та прогнози, 

намагатися вносити нові ідеї у міграційну політику країни, що єдиним 

результатом мало б місце забезпечення гідних умов проживання на території 

Україні її резидентам та іммігрантам. 
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Перед кожною країною в той чи інший час постає проблема нестачі 

власних фінансових ресурсів. Це може бути спричинено як необхідністю 
внутрішнього інвестування, покриття дефіциту державного бюджету, 
соціально-економічних реформ, так і для виконання боргових зобов'язань. 
Тому щоб забезпечити подальший розвиток країни необхідно залучати 
потрібні ресурси зовні. В таких випадках і використовують зовнішні 
запозичення.  

Актуальність теми дослідження пояснюється глобальною тенденцією 
до зростання державних запозичень, причиною чого, зокрема, стала 
фінансово-економічна криза минулих років, якій були притаманні 
конвертація зовнішнього боргу корпоративного сектора в зовнішній 
державний борг та фінансова підтримка урядами конкурентоспроможності 
стратегічно важливих підприємств.  

В Україні серед дослідників теорії формування та механізму 
обслуговування зовнішнього боргу Л.Сідельникова, І. Форкун, Н. Печенюк, 
В. Шевчук, В. Лісовенко, Ю. Смоляр, О. Колот одні з перших звернули увагу 
на необхідність управління ризиками боргових зобов’язань держави. 
Іноземна наукова література щодо управління ризиками зовнішнього боргу 
представлена публікаціями Світового банку, Міжнародного валютного фонду 
й Організації економічного співробітництва та розвитку. Основи розвитку 
теорії зовнішнього боргу та управління ним закладені в працях науковців 
усього світу. Серед них такі відомі вчені, як А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. Кейнс, 
К. Маркс, Ф. Фрідман та інші. 

Збільшення зовнішньої заборгованості досить негативне явище для 
країни, адже повернені кошти за розміром більші ніж позичені. Зокрема, 
позики від міжнародних фінансово-кредитних організацій зобов’язують 
країнуотримувача виконувати умови договору, які не завжди є позитивними 
як для уряду так і для громадян.  

Державний борг в цілому є достатньо складним механізмом, 
функціонування якого залежить від дій багатьох суб’єктів ринкових 
відносин. Тому управління державним боргом вимагає використання цілої 
системи методів по його регулюванню. Ці методи є актуальними за умови 
виявлення проблем, які існують в цій сфері. Тому спочатку необхідно 
проаналізувати загальний стан державного боргу України і визначитись, 
наскільки взагалі є ефективною поточна політика по його управлінню. 

Валовий  зовнішній  борг  України  станом на 1 січня 2014 року 
становив 142.5 млрд. дол. США, збільшившись порівняно з початком року на 
7.4 млрд. дол. США. Відносно ВВП обсяг боргу зріс за 2013 рік з 76.6 до 
78.3%.  
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Основним чинником такої динаміки було зростання  обсягів  зовнішніх  

зобов’язань  реального сектору економіки переважно за торговими 

кредитами.  Водночас  борг  органів  грошово-кредитного регулювання 

продовжував скорочуватися.  

Валовий зовнішній борг України станом на 1 січня 2015 року становим 

126,37 млрд. дол. США, зменшившись порівняно з початком року на 16,13 

млрд.дол.США. 

Таким чином, незважаючи на складні зовнішні умови та нестабільність 

на світових фінансових ринках, наполеглива робота та консолідація зусиль 

всіх гілок влади, введення в дію Податкового кодексу України та нового 

Бюджетного кодексу України дали змогу виконувати в повному обсязі всі 

підвищені соціальні зобов’язання, відновлювати фінансування інвестиційних 

проектів при одночасному зменшенні дефіциту та частки державного боргу у 

ВВП.  

Найбільш актуальною в сучасних умовах та однією з основних в сфері 

бюджетно-фінансових відносин є проблема пошуку оптимальної структури 

державного боргу та його класифікація. На думку експертів, в Україні на 

сьогодні майже відсутні спеціальні дослідження структури державного боргу 

та його змісту, розроблені законопроекти про державний борг не 

відповідають потребам сьогодення [2, с.210-211].  

Вплив зовнішнього держборгу на економіку вимагає аналізу основних 

елементів управління боргом. У цивілізованому світі державний зовнішній 

борг використовується як інструмент проведення стабілізаційної, контр-

циклічної або перерозподільної політики, стимулювання або стримування 

темпів економічного зростання.  

Є три основні методи управління державною заборгованістю. Перший 

– мінімізація витрат для обслуговування державного боргу, так званий 

«фіскально-орієнтований» «debt management», коли держава намагається 

залучити позики на найбільш вигідних цінових умовах. Другий метод – 

держава-позичальник повинна відмовитися від проведення дискреційної 

політики і за можливості орієнтуватися на нейтральну поведінку . 

Третій варіант, це коли «debt management» виступає як інструмент 

кон'юнктурної, тобто стабілізаційної політики. Метою цього варіанту є 

досягнення і збереження економічної стабільності (йдеться в цьому випадку 

про контр-циклічну концепцію «debt management») [1].  

На сьогодні в Україні триває практика залучення коштів, які 

вирізняються своєю короткостроковістю та високим рівнем відсоткових 

ставок, проте інформації про напрямки їх використання досить небагато. 

Крім того, чіткого методу управляння державним боргом в Україні не 

просліджується.  
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У діяльності підприємства стимулювання відіграє величезну роль, так 

як воно спрямоване на мотивацію працівника до ефективної та якісної праці, 
яка не тільки покриває витрати роботодавця на організацію процесу 
виробництва, оплату праці, але і дозволяє отримати певний прибуток. 
Прибуток підприємства (організації) використовується не тільки для потреб 
роботодавця, а йде на виплату податків у центральний і місцевий бюджети, 
на розширення виробництва. Таким чином, стимулювання праці працівників 
відіграє важливу роль для розвитку економіки країни. 

За останні роки спостерігається зростання інтересу до проблем 
управління і мотивації персоналу, з’являються більш вдосконалені методи, 
які мали б сприяти підвищенню результативності праці. Питання, присвячені 
підвищенню мотивації праці, її методам знайшли своє відображення в працях 
вітчизняних економістів: О. А. Богуцького, В. Г. Воронкової, В. А. Шахового 
та інших [1, с. 306]. 

Стимулювання праці – це зовнішнє спонукання, елемент трудової 
ситуації, що впливає на поведінку людини у сфері праці, матеріальна 
оболонка мотивації персоналу. Одночасно воно несе в собі і нематеріальне 
навантаження, що дозволяє працівнику реалізувати себе як особистість і як 
працівника одночасно. 

Стимулювання праці необхідно розглядати як систему економічних 
форм і методів спонукання людей до включення в робочий процес. Цілі 
стимулювання – збільшення трудової активності персоналу підприємств та 
організацій, підвищення зацікавленості в поліпшенні кінцевих результатів [2, 
с. 85].  

В сучасних умовах роль і значення багатьох традиційних методів 
стимулювання праці підприємницькими структурами недооцінюються, 
ставка робиться лише на заробітну плату. Такий підхід обумовлений 
прорахунками і помилками у здійсненні ринкових реформ, наслідками 
економічної кризи, іншими проблемами у реформуванні економіки. 

На сучасному етапі в Україні можна виділити такі проблеми 
стимулювання праці на підприємствах, як:  

1) неврахування індивідуальності кожної людини, внаслідок чого 
керівник не спроможний визначити ті фактори, які впливають на покращення 
праці робітників;  

http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,101/id,1664/
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2) керівники не звертають увагу на покращення психологічного клімату 
в колективі;  

3) відсутність прямої залежності розміру премії від конкретних 
результатів роботи працівників структурних підрозділів підприємства: вона 
перестала виконувати свою головну – стимулюючу функцію, і перетворилась 
на просту надбавку до посадового окладу [3, с. 135]. 

В 2013 році, за даними української асоціації фахівців в сфері 
управління персоналом, програмами заохочення співробітників скористались 
84% роботодавців, в 2014 році – 96%. 

Також, за даними дослідження  близько 60% працівників вважають, що 
основний стимул до праці – отримання необхідних коштів для існування. 
Тільки 21% респондентів поставили високу заробітну плату на останнє місце 
в оцінці, назвавши при цьому головними мотивами цікаву роботу, 
можливість самореалізації і професійного зростання, трудову діяльність у 
стабільному доброзичливому колективі. 

При розробці стратегії створення ефективного мотиваційного 
механізму на підприємстві варто, перш за все, проаналізувати вплив на 
персонал елементів зовнішнього та внутрішнього середовища. Інформація 
щодо зовнішнього середовища необхідна для того, щоб виявити внутрішні 
можливості, потенціал, на який підприємство може розраховувати у 
конкурентній боротьбі для досягнення цілей. До її складу слід віднести 
закони та установи державного регулювання, трудові ресурси, споживачів, 
конкурентів, постачальників та ін. Вплив на мотивацію внутрішніх факторів 
відіграє не менш важливу роль. До її елементів входять всі складові 
виробництва, все що стосується персоналу - структура, потенціал, 
кваліфікація, чисельність, також організація управління, фінанси й облік. У 
першу чергу на фактори мотивації впливає персонал підприємства, оскільки 
він є головним об’єктом дослідження [4, с. 211]. 

Матеріальне стимулювання персоналу включає різні форми і системи 
заробітної плати, організацію преміювання працівників. Загалом можна 
сформулювати ряд правил ефективної мотивації персоналу: неочікувані, 
непередбачувані, нерегулярні премії, які мотивують набагато ефективніше 
ніж очікувані. Важливо зауважити, що між виконаною роботою та 
винагородою не повинен бути великий проміжок часу.  

Також можна використовувати такі стимули: підвищення на посаді, 
розширення повноважень, визнання, усна подяка керівника у присутності 
колег, можливість страхування здоров’я, оплата медичних послуг, 
позачергова оплачувана відпустка, гарантія збереження робочого місця, 
позики зі зниженою ставкою на навчання або придбання житла, оплата 
витрат на ремонт авто та ін. Наприклад, у березні 2011 р. компанія 
стратегічних комунікацій Publicity Creating організувала й провела ювілейні 
заходи до 10-річчя компанії «Ліконд», провідного оператора ринку 
кондиціонерів. Під час проведення заходу було відзначено особливі успіхи в 
роботі, як окремих співробітників, так і структурних підрозділів. 
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Одним із дієвих методів може бути застосування індивідуального 
пакету стимулів, орієнтованого на конкретного працівника: покарання як 
засіб мотивації працівників; грошові виплати за виконання поставлених 
цілей; виплати до заробітної плати для стимулювання здорового способу 
життя; соціальна політика організації [2, с. 86]. 

Для підвищення продуктивності працівників у формуванні 
мотиваційного механізму варто врахувати такі рекомендації:  

1) слід сформувати мету працівників підприємства і встановити 
відповідні показники;  

2) необхідно обрати систему мотивації праці, розробити методичне й 
нормативне забезпечення з урахуванням специфіки персоналу;  

3) вдосконалювати організаційну структуру управління колективом і 
формувати в ньому підрозділи, які взаємодіють між собою; 

4) класифікувати роботи, аналізувати чисельний склад персоналу 
підрозділів; 

5) необхідно створити інформаційне і технічне забезпечення системи 
оплати праці; 

6) потрібно вивчати й обговорювати в колективі систему мотивації 
праці [5, с. 100]. 

Враховуючи вищесказане слід зазначити, що підприємства всіх форм 
власності України відчувають, що їх розвиток і успіх неможливий без 
пошуку нових сучасних форм мотивації і стимулювання праці. Існує потреба 
створення моделі стимулювання праці з урахуванням особливостей 
вітчизняної економіки, політичної ситуації та соціальних надбань 
українського суспільства. Система мотивації має бути спрямована на 
перспективу та на залучення всіх працівників до реалізації стратегії та 
активної участі в тих змінах, що відбуваються на підприємстві. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У 

АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ 

 

Слово «інтеграція» походить від латинського й означає поєднання 

окремих частин в єдине ціле. У власному розумінні слова інтеграція означає 

організаційне поєднання технологічно пов’язаних між собою різнорідних 

видів діяльності з притаманними їм функціями з метою виробництва 

кінцевого продукту і доведення його до споживача, а також досягнення на цій 

основі вищих економічних результатів [1]. 

Зв'язок між промисловістю та сільським господарством здійснюється 

шляхом інтеграції. Перехід до інтегрованого виробництва об'єктивно 

обумовлений рівнем розвитку продуктивних сил і міжгалузевих зв'язків.   

Метою дослідження є з’ясувати сутність вертикальної інтеграції, її 

особливість  в агропромисловому комплексі. 

Вертикальна інтеграція – об'єднання в єдиний технологічний процес 

усіх або основних ланок виробництва й обороту промислової та 

сільськогосподарської продукції.Значними превагами вертикальної інтеграції 

є: зменшення витрат, пов’язаних з укладанням та виконанням комерційних; 

гарантії стабільних поставок сировини та матеріалів; створення потужного 

механізму уникнення цінового та податкового регулювання шляхом 

виконання операцій між пiдроздiлами однієї компанії. 

АПК — це поєднання на території взаємопов'язаних підприємств, що 

беруть участь у виробництві, переробці та збуті сільськогосподарської 

продукції, а також пов'язані з ними обслуговуючі підприємства. Вони 

покликані забезпечувати потреби населення у продуктах харчування, в 

окремих видах продукції легкої промисловості (лляні, бавовняні тканини, 

вовна та вироби з неї, шкіра і шкіряні вироби), деякими медичними 

препаратами. 

Агропромислова інтеграція означає певне організаційне поєднання 

сільськогосподарського і технологічно пов’язаного з ним промислового 

виробництва з метою одержання кінцевої продукції із сільськогосподарської 

сировини і досягнення більшої економічної вигоди завдяки взаємній 

матеріальній заінтересованості і відповідальності всіх учасників 

агропромислового виробництва за кінцеві результати господарювання. 

Даний вид інтеграції називають вертикальною інтеграцією. Вона може 

організаційно поєднувати всі або основні стадії агропромислового 

виробництва й обігу, зокрема виробництво сільськогосподарської сировини, 

її транспортування, зберігання, переробку і реалізацію кінцевого продукту 

[1]. 
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До вертикальної інтеграції залучаються підприємства різних сфер АПК 

або однієї сфери з метою здійснення діяльності, яка ведеться в інших сферах 

АПК (наприклад, об'єднання сільськогосподарських підприємств для 

створення переробних виробництв або торговельних структур, взаємодія 

кількох переробних підприємств для спільного виробництва сировини, 

інтеграція господарств, що виробляють аграрну сировину, зі структурами, які 

здійснюють подальшу її переробку, зберігання та реалізацію тощо). 

Особливостями сучасних процесів вертикальної інтеграції в 

агропромисловому комплексі є: наявність різноманіття форм власності; 

розвиток сучасних ринкових відносин; відносна незалежність 

господарюючихсуб'єктів від держави; переважання економічних стимулів 

при створенніагропромислових формувань.  

У сучасних умовах агропромислова інтеграція дозволяє: створити 

необхідні передумови для прискореного впровадження у виробництво 

досягнень науково-технічного прогресу, оптимального виробництва 

однорідної продукції підвищеної якості; прискорити просування продукції з 

однієї технологічної фази в іншу; більш повно використовувати сировину і 

відходи, отримані при промисловій переробці; ефективно використовувати 

наявну робочу силу і засоби виробництва в агропромисловому комплексі; 

створити у виробників продукції економічну мотивацію до виробництва 

якісного продукту. 

Агропромислова інтеграція має економічне та соціальне значення: 

1. вона дає змогу ефективно використовувати агровиробничий 

потенціал території та сприяє підвищенню ефективності виробництва; 

2. водночас агропромислова інтеграція створює умови для покращення 

соціально-економічної ситуації в сільській місцевості, впливає на розселення 

і створення сприятливих умов для життя людей; 

3.на основі розвитку агропромислової інтеграції формуються 

різноманітні форми АПК: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, 

комбінати, акціонерні товариства, малі підприємства, селянські (фермерські) 

господарства, науково-виробничі об'єднання, агроторговельні фірми тощо[2]. 

Розвиток агропромислової інтеграції дає змогу оптимізувати пропорції 

між сільським господарством і промисловістю, створює передумови для 

поступового скорочення витрат на міжгалузевих стиках, скорочення витрат 

на управління агропромисловим виробництвом, сприяє вирішенню 

соціальних завдань. Результат розвитку агропромислової інтеграції – 

формування агропромислового комплексу. 

Таким чином, вертикальна інтеграція виробництва отримала назву 

«агропромислової». АПК формуються на основі агропромислової інтеграції, 

яка зближує та поєднує сільськогосподарські й пов'язані з ними переробні, 

торговельні та інші підприємства. У практиці агропромислова інтеграція 

означає органічне поєднання інтересів сільськогосподарських і промислових 

підприємств, спрямованих на одержання високих кінцевих результатів у 

спільній діяльності. Перевага вертикальної інтеграції полягає в тому, що 
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відбувається поєднання підприємств по виробництву сільськогосподарської 

продукції, підприємств промисловості по її переробці заготівельних, 

транспортних організацій, а також підприємств зі зберігання та збуту 

продукції, що дає можливість спрямовувати діяльність на забезпечення 

максимального кінцевого результату. 
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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН 

 

В 2015 році світ знаходиться напередодні глобальних змін. Мова йде 

про нові фактори економічного зростання, геополітичний  ландшафт, 

соціальні контракти, які об’єднують людей, а також екосистему планети. 

З економічної точки зору, ми вступаємо в еру занижених очікувань і 

підвищеної невизначеності. Світу прийдеться задовольнитися повільним 

зростанням. Зрозуміти наслідки допоможе простий розрахунок: коли б 

світова економіка зростала докризовими темпами (більш як 5% в рік), то її 

обсяг подвоївся б менш ніж за 15 років, при зростанні 3% для подвоєння 

потрібно приблизно 25 років. 

Тому кожна країна повинна знати своє місце в міжнародній системі, 

бачити і вирішувати ті проблеми, які уповільнюють темпи зростання її 

економіки. 

На сучасному етапі світового розвитку перед багатьма країнами і 

особливо тими, що нещодавно заявили про себе, як самостійні суб’єкти 

міжнародних відносин, постають проблеми щодо пошуку відповідного місця 

в системі світового господарства, характерною рисою якого є активізація 

процесів інтеграції. 

Формування та втілення в життя геоекономічної політики України 

відбувається в умовах поглиблення взаємозалежності країн, регіонів і 

субрегіональних економічних структур через інтенсифікацію товарної, 

http://studopedia.net/11_38019agropro-mislova-integratsiya-ta-ii-rol-u-formuvanni-ta-rozvitku-apk.html
http://studopedia.net/11_38019agropro-mislova-integratsiya-ta-ii-rol-u-formuvanni-ta-rozvitku-apk.html
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фінансової, інвестиційної, валютної взаємодії. Хоча і в негативному плані, 

але дуже наочно це підтвердила остання світова фінансова криза.  

Напрямки економічних глобальних зрушень визначають країни-лідери 

за обсягами ВВП: у 2015 р. на США буде припадати 18%, країни ЄС - 16%, 

Японію - 7%, Китай - 10%) [1,c.12]. 

Таким чином, залишається існувати і навіть посилюється 

багатополюсність світової економічної системи, отже, й передумови для 

проведення іншими країнами диференційної геоекономічної політики.  

За рейтингами міжнародних економічних організацій Україна за рівнем 

конкурентоздатності посідає одне з останніх місць. Курс уряду на 

лібералізацію зовнішніх відносин не виправдав покладених на нього надій і 

не реалізував конкурентні переваги України.  

Доцільність лібералізації зовнішньоекономічних відносин мала б бути 

досліджена на перших етапах відкриття кордонів, оскільки далеко не 

однакові умови та розбіжності обумовлювали суттєву різницю між 

економічними системами України від високорозвинених країн.  

Показники розвитку української економіки у порівняні із найбільшими 

торговельними партнерами свідчать про недоречність беззастережного 

відкриття кордонів. Так, за даними Світового банку, ВНП на душу населення 

в Україні є одним з найнижчих у світі (вона посідає 135 місце). Виробничо-

промисловий комплекс України нездатний адаптуватися до попиту на 

світовому ринку, про що говорить досить низький ВНП на душу населення 

[2,с.87]. 

При формуванні стратегії розвитку України треба перш за все 

направити зусилля:  

 - в економічній сфері на збільшення: темпів зростання ВВП, частки 

продукції, що йде на експорт, рівня рентабельності та 

конкурентоспроможності українських підприємств;  

 - у соціальній сфері на збільшення: зайнятості, доходів та добробуту 

українських громадян, збільшення та зміцнення середнього класу, рівня 

захищеності українських громадян, що перебувають за кордоном.  

 Глобалізація у світові господарській системі, пов’язана з 

поглибленням нерівності між країнами, здвигами світової економіки, яка 

визначатиметься зміцненням нових центрів сили, зростанням дефіциту 

енергоресурсів, більш жорсткими умовами міжнаціональної конкуренції, яка 

охоплює і товарні ринки, і ринки капіталів.  

Все це формує досить несприятливе середовище з огляду на економічні 

перспективи України. У таких умовах енергоємність вітчизняної економіки, 

нестабільність світової кон’юнктури щодо українських товарів експортної 

груп можуть стати фактором втрати конкурентних переваг, уповільнення 

темпів росту ВВП при одночасному зростанні внутрішніх цін в Україні. 

Вибудовування економічної стратегії розвитку національної економіки 

повинно базуватися на таких принципових положеннях:  
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1) формування науково-обґрунтованих стратегічних орієнтирів 

розвитку, з урахуванням досвіду розвинутих країн, є об’єктивною умовою;  

2) розвиток української економіки має спиратися на специфіку і 

спеціалізацію національного народного господарства;  

3) в уряді України потрібні лідери, які б сповідували лідерську 

політику;  

4) стратегія економічного розвитку має бути розроблена з урахуванням 

економічних інтересів усіх соціальних груп даного суспільства. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Кожна економічно розвинена країна спрямовує свої наявні обмежені 

ресурси на розвиток будь-якої промисловості, яку вважають найбільш 

прибутковою та ефективною, адже правильне спрямування ресурсів призведе 

до економічного розквіту країни та збільшенню інвестиційної діяльності з 

боку інших іноземних країн. Можна також зазначити, що сукупність усіх 

промисловостей та галузей складають єдиний господарський комплекс, який 

певним чином взаємопов’язаний і будь-які зміни в одній сфері можуть 

посприяти зниженню ефективності діяльності в інших. Наша країна 

вирізняється значними ресурсними запасами, які у першу чергу пов’язані з 

родючими грунтами та земельними багатствами, правильне використання 

яких може посприяти збільшенню врожаю, а при цьому розвитку експортної 

діяльності, яка для кожної країни відіграє не останню роль.  
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У зв’язку із ситуацією на Сході України на сьогоднішній день 

актуальним є питання розвитку саме вугільної промисловості. 

Метою дослідження є оцінка сучасного стану вугільної промисловості 

України.  

Вивченням цього питання займалися такі вчені, як: Б. Ф. Заболоцький, 

Ю. М. Залознова, С. М. Гавриленко, Л. О. Середа, Я. В.Чернікова, М. О. 

Сорока, З. М. Холод, А. В. Череп, Л. А. Шимченко, О. В. Шубна, О. В. 

Щоткіна.   

 Вугільна промисловість України є однією із складових її енергетичної 

безпеки, має  глибокі традиції і розвинуту інфраструктуру вуглевидобутку та 

вуглепереробки. Значні запаси сировини забезпечують тривалу перспективу 

її роботи. Вугілля є єдиною вуглеводневою викопною сировиною, запаси якої 

можуть забезпечити потреби промисловості і енергетики України в 

найближчі 200-500 років. У паливно-енергетичному балансі України вугілля 

займає провідне місце. Вугледобування України зосереджено в трьох 

басейнах: Донецькому, Львівсько-Волинському кам’яновугільних басейнах 

та Дніпровському буровугільному басейні (рис.1) [1, с.375-378].   

 

Рис. 1. Загальні запаси вугілля в Україні в розрізі басейнів 

 

Із здобуттям незалежності в Україні нараховувалося 276 шахт, 

виробнича потужність яких складала  193 млн. тонн.  Приблизно через 17 

років, тобто у 2008 р. вугільна промисловість України характеризувалася 

такими даними: шахтний фонд на травень 2008 р. становив 160 шахт, з них 

140 – були державними. На сьогоднішній день зі 150 вугільних шахт 115 

перебувають на окупованих територіях. 

Щоб чітко зрозуміти зміни, які відбулися у видобутку вугілля в Україні 

за останні роки слід проаналізувати  видобуток за 2010-2014 рр. (рис.2) [3]. 
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Рис. 2. Видобуток вугілля (тис. тонн) в Україні  

за грудень 2010-2014 рр. 

 

За грудень 2011 року вугледобувними підприємствами України було 

видобуто вугілля на 396,6 тис. тонн (або на 5,9%) більше порівняно з груднем 

2010 року. При цьому видобуток енергетичного вугілля збільшився на 532,0 

тис. тонн. За грудень 2012 рік видобуток вугілля зменшився на 43,4 тис. тонн 

порівняно з 2011 роком. У 2013 видобуток збільшився на 332,1 тис. тонн 

порівняно з 2012. У грудні 2014 р. цей же показник зменшився на 4 090,3 тис. 

тонн порівняно з 2013 роком. 

Варто зазначити, що станом на 2014 рік у зв'язку з проросійським 

сепаратиським рухом на Донбасі та українсько-російською війною експерти 

оцінили падіння видобутку українського вугілля на 60 % порівняно з 2013 р.  

У серпні видобуток кам'яного вугілля в Україні скоротився на 59,5 % 

порівняно з відповідним місяцем 2013 року і склав 2,2 млн. В цілому, за 

підсумками серпня 2014 р. промислове виробництво в Україні впало до 

рекордних 21,4 %. Видобуток вугілля за жовтень 2014 року становив 1 140 

млн. тонн і скоротився порівняно з жовтнем 2013 року на 64,9 % або на 2 108 

млн. тонн., в тому числі підприємствами Донецької області було видобуто 

1,140 млн. тонн вугілля, що на 2,108 млн. тонн або на 64,9 % менше, ніж за 

відповідний період минулого року. Підсумовуючі дані отримані з Донбасу, в 

Україні є можливість компенсувати втрату видобутку вугілля в кількості 1,2 

млн. тонн., за рахунок введення в дію нових вже підготовлених шахт 

Львівщини. Також варто згадати, що у  2014 році Україна і Казахстан 

домовилися про постачання вугілля до України. Україна в січні-листопаді 

2014 року імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,613 

млрд. дол. Найбільшими постачальниками вугілля для України за вказаний 

період стали  Росія, США і Казахстан. Імпорт вугілля з Росії у 2014 році 

склав 1,062 млрд. дол., зі США − 308 млн. дол., з Казахстану − 96 млн. дол. 

На інші країни припало − 148 млн. дол. [2]. 

Враховуючи вищесказане можна зробити висновок, що в Донецькому 

басейні зосереджена більша частка вугільних родовищ і тому події на Сході 

безпосередньо вплинули на зниження показників у цій промисловості. Також 
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можна зазначити, що Україна має певні альтернативи виходу із складеної 

ситуації, шляхом спрямування всіх своїх ресурсів та технологій на Львівсько-

Волинський басейн,  до того часу поки ситуація на Донбасі не зміниться на 

краще. 
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ВЕРТИКАЛЬНІ ІНТЕГРАЦІЇ НА РИНКУ 

 

В сучасній економіці панують ринкові відносини і саме вони диктують 

правила існування для всіх їх учасників. На сьогоднішній день кожне 

підприємство залежить насамперед саме від себе, і всі ризики та 

відповідальність повністю лягають на плечі самих підприємців. Тому 

сьогодні основними критеріями, за якими можна оцінити діяльність фірм, є 

стабільність та конкурентоздатність.  

 Інтеграційні процеси постійно відбуваються в економіці будь-якої 

країни. Ці процеси мають горизонтальну та вертикальну спрямованість. 

Горизонтальна інтеграція передбачає злиття між підприємствами однієї 

галузі. До цього типу можна віднести злиття підприємств в енергетичній 

галузі, в деяких галузях харчової і легкої промисловості, машинобудування. 

[3]. Вертикальна інтеграція — це злиття підприємств, які об'єднані єдиною 

метою діяльності, що займаються виробництвом на різних стадіях 

технологічного ланцюга та встановлення контролю над ними з боку однієї 

фірми. При цьому до початкової вартості продукції приєднується додана 

вартість, а продукція пересувається по ланцюгу до кінцевого споживача. 

Дослідження процесів вертикальної інтеграції присвячені роботи 

відомих західних економістів Р. Коуза, О. Вільямсона, К.Р. Харрігена, Дж. 

Стіглера, М. Аделмана, К. Ерроу, Р. Базела та інших. В Україні дану тему 

досліджували І. Акімов, В. Базилевич, Д. Лук’яненко, Г. Филюк, О. 

Щербаков та інші, які аналізували стимули, наслідки вертикальної організації 

українських підприємств.  

Метою даного дослідження є визначення сутності вертикальних 

інтеграційних об'єднань та їх основних переваг та недоліків. 

Вертикальна інтеграція передбачає, що стадії виробництва і розподілу 

охоплено однією ієрархічною системою корпорації. На думку багатьох 
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економістів, вертикальна інтеграція дає змогу замінити ринковий механізм 

внутрішніми операціями. У цьому разі основна компанія поширює свою 

діяльність або на попередні або на наступні виробничі стадії[1]. 

Вертикальна інтеграція являє собою систему, де підприємства чи 

компанії основного виробництва контролюють фірми, які доповнюють 

основне виробництво [2]. 

У більшості випадків в об'єднаннях вертикального типу намагаються 

досягти економії за рахунок вертикальної економічної інтеграції. Великі 

промислові компанії ставлять перед собою завдання розширення контролю 

над виробничим процесом, джерелами сировини, а водночас і кінцевим 

споживачем. Одним із шляхів досягнення такої економії є злиття з 

постачальниками чи покупцями [3]. 

 Ступінь інтеграції виробництва в різних галузях економіки 

неоднаковий. Він вищий у комбінатах вертикального типу, які є системою 

спеціалізованих підприємств, що доповнюють один одного і пов'язані 

прямою кооперацією праці. Підприємства, що входять до складу таких 

комбінатів і концернів, втрачають оперативно-господарську та юридичну 

самостійність і перетворюються на виробничі одиниці. У хімічній, 

нафтохімічній і металургійній промисловості основним типом вертикальної 

інтеграції є комбінати – комплексні підприємства, в яких об'єднані різні види 

виробництва, продукція одних підприємств є сировиною, напівфабрикатом 

або допоміжним матеріалом для інших. У комбінати об'єднуються 

спеціалізовані підприємства різних галузей на основі з'єднання послідовних 

стадій процесу обробки сировини та її відходів (нафтохімічні комбінати). 

Великі промислові компанії ставлять перед собою завдання розширення 

контролю над виробничим процесом, джерелами сировини, а водночас і 

кінцевим споживачем. Одним із шляхів досягнення такої економії є злиття з 

постачальниками чи покупцями[2]. Виходячи з напрямків такої інтеграції 

виокремлюють: 

 вертикальну інтеграцію «вниз», де підприємство, зайняте 

основним виробництвом, отримує контроль над виготовленням сировини і 

напівфабрикатів; 

 вертикальну інтеграцію «вгору», коли підприємство отримує 

контроль над наступними технологічними стадіями, виключаючи також 

розподіл продукції, що виготовляється[1]. 

В залежності від ступеню вертикальну інтеграцію можна поділити на 

повну та квазіінтеграцію. Квазіінтеграція може існувати в таких формах, як:  

 довгострокові контракти;  

 спільні підприємства та стратегічні альянси;  

 ліцензії на право використання технологій;  

 володіння активами на різних стадіях технологічного ланцюга, 

керівництво якими здійснюють зовнішні постачальники;  

 франчайзинг. 
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Цілі вертикальних інтеграційних об’єднань: 

 усунення невизначеності; 

 обмеження конкуренції; 

 поліпшення якості продукції та зниження витрат; 

 швидке пристосування до технологічних змін. 

Реалізація цілей вертикальної інтеграції шляхом забезпечення більшого 

контролю над зовнішнім оточенням може принести фірмі і цілу низку 

додаткових важливих стратегічних переваг: 

 збільшення диверсифікаційного потенціалу при придбанні нового 

підприємства (фірма з торгівлі одягом придбаває дис-триб'ютери жіночих 

ювелірних прикрас, взуття); 

 використання торговельної марки і репутації організації; 

 розширення підприємства за рахунок як придбання тих, що вже 

існують, так і будівництва нових підприємств із виробництва продуктів, 

маркетинг яких дає можливість використання наявного збутового персоналу, 

об'єднання рекламних зусиль, каналів збуту продукції.  

Також треба розглядати переваги та недоліки цих об’єднань[2]. 

Переваги:  

 збільшення диверсифікаційного потенціалу; 

 використання торгівельної марки; 

 підвищення рівня використання природних ресурсів і відходів; 

 розширення підприємства. 

Недоліки: 

 зниження гнучкості; 

 складність виходу; 

 підвищений технологічний ризик; 

 збільшення витрат на координацію виробництва. 

Наприклад, «Миронівський хлібопродукт» — вертикально інтегрована 

компанія створена у 1998 році, найуспішніша компанія аграрного сектора не 

тільки в Україні, а й в Європі. На даний час є визнаним лідером українського 

ринку промислового виробництва курятини, продуктів м’ясопереробки та 

вирощування зернових. 

 Отже, вертикальні інтеграційні об’єднання – об'єднання з іншими 

підприємствами, розташованими на послідовних етапах технологічного про-

цесу виробництва і реалізації продукції. Вертикальна інтеграція дає змогу 

замінити ринковий механізм внутрішніми операціями. У цьому разі основна 

компанія поширює свою діяльність або на попередні або на наступні 

виробничі стадії. 
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Національна економіка, як і економіка цілого світу в цілому, в 

загальному розумінні, являє собою сукупність відносин між суб’єктами 

господарювання, різноманітними галузями та сферами діяльності, які 

притаманні тій чи іншій економіці та знаходяться у тісному взаємозв’язку. Ці 

відносини ніколи не були і не можуть бути сталими, а тому повсякчас 

прагнуть розвитку.  

Таким чином, економіка будь-якої країни з усіма своїми складовими 

елементами прагне до економічного зростання. Саме тому, ми можемо казати 

про те, що актуальність даної теми є постійною. 

Метою дослідження є визначення типів, факторів та показників 

економічного зростання країни. 

Значну увагу вивченню економічного зростання країни приділяли такі 

вчені,  як Е. Домар, Р. Xаррод, А. Маршалл, Л. Вальрас, К. Маркс,                 

Й. Шумпетер, Дж. Мілль. 

Економічне зростання національної економіки – це такий її розвиток, 

який призводить до збільшення реального національного доходу за певний 

період. Тобто воно являє собою реальне збільшення валового внутрішнього 

продукту (ВВП) та національного доходу (НД) тієї чи іншої країни за певний 

проміжок часу. 

http://www.rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/69278.doc.htm
http://mev-hnu.at.ua/
http://vuzlib.com.ua/articles/book/10709-Osnovn%D1%96_naprjami_p%D1%96dvishhenn/1.html
http://vuzlib.com.ua/articles/book/10709-Osnovn%D1%96_naprjami_p%D1%96dvishhenn/1.html
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Загалом виділяють два основних типи економічного зростання: 

екстенсивний та інтенсивний. Деякі науковці виділяють ще й третій тип – 

змішаний. 

Екстенсивний тип економічного зростання – це розширення 

виробництва на основі кількісного збільшення його факторів при незмінних 

їх якісних параметрах. 

Основними ознаками екстенсивного типу економічного зростання є: 

 збільшення кількості працівників; 

 збільшення капіталовкладень; 

 зростання обсягу використовуваної сировини; 

 збільшення грошових витрат; 

 розширення виробничих площ. 

Інтенсивний тип економічного зростання – розширення виробництва на 

основі якісного вдосконалення його факторів та організаційно-економічних 

відносин. 

Основними ознаками інтенсивного типу економічного зростання є: 

 підвищення продуктивності праці; 

 підвищення кваліфікації працівників; 

 науково-технічний прогрес; 

 режим економії; 

 вдосконалення технології і організації праці. 

Змішаний тип економічного зростання передбачає збільшення 

виробничих потужностей у результаті збільшення кількості 

використовуваних факторів виробництва та вдосконалення техніки і 

технології [1, с. 190-192]. 

Основними факторами економічного зростання є: 

 праця; 

 земля; 

 капітал; 

 підприємницькі здібності. 

Праця, як фактор економічного зростання, являє собою кількість та 

якість трудових ресурсів. Тобто, включає в себе усіх працівників та 

робітників, які працюють над створенням суспільного продукту, не залежно 

від своєї посади, освіти чи кваліфікації, від рівня розвитку яких, звичайно ж, 

прямо залежить темп економічного зростання. В 2014 році загальна 

чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років становила 18,3 млн. осіб, 

кількість безробітних – 520 тис. осіб. Відповідно рівень зайнятості у 2014 

році становив 57,4 %, а рівень безробіття – 8,9 % [2]. 

Такий фактор економічного зростання як земля, включає в себе 

сукупність природних ресурсів та природних умов, які властиві території тієї 

чи іншої країни. Вони мають значний вплив на увесь процес економічного 

зростання, так як являють основу усього процесу виробництва. 
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Капітал як фактор економічного зростання може виступати у двох 

проявах – натуральному та грошовому. Капітал як виробничі активи у 

вигляді засобів та предметів праці обслуговує виробничий процес і є 

основою для нарощування виробництва. Капітал як грошові активи є 

передумовою залучення інших факторів виробництва. 

Підприємницькими здібностями називають уміння та навички, якими 

повинен володіти підприємець для вдалого поєднання факторів виробництва, 

з метою досягнення максимального рівня прибутку при мінімальних 

витратах. Даний фактор є не менш важливим, так як визначає методи 

управління засобами виробництва з метою отримання ефекту від діяльності 

фірми. 

Зауважимо, що основними показниками вимірювання рівня 

економічного зростання є: 

1. Індекс економічного зростання ВВП – розраховується як 

відношення ВВП звітного періоду до цього ж показника базового 

періоду і показує, у скільки разів він змінюється: 

,                                                      (1) 

де Ізр – індекс економічного зростання; 

     ВВП1 – валовий внутрішній продукт звітного року; 

     ВВП0 – валовий внутрішній продукт базового року. 

2. Темп економічного зростання (приросту) ВВП (Тпр) – 

визначається як відношення абсолютного приросту ВВП до його 

початкового значення і показує процентну зміну ВВП: 

                                         (2) 

3. Темп приросту ВВП на душу населення – розраховується як 

відношення абсолютного приросту ВВП у розрахунку на душу 

населення до початкового значення цього показника:  

Тпр/осіб                                  (3) 

Економічне зростання економіки в цілому пов’язане із збільшенням 

річного обсягу виробництва товарів та послуг як в цілому, так і в окремих 

галузях. Тому економічне зростання можна визначити за показником 

валового національного продукту (ВНП) національного господарства або 

темпах зростання виробництва по окремих галузях виробництва в цілому і на 

душу населення (табл.1) [1, с. 181]. 
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Таблиця 1 

Динаміка номінального ВВП України за 2012-2014 рр. [3] 

Рік 

Номінальний ВВП   

(в фактичних цінах), 

млн. дол. США 

Темп 

приросту, 

% 

Номінальний 

ВВП на душу 

населення,  

дол. США 

Темп 

приросту, 

% 

2

012 
176 308 - 3 870,4 - 

2

013 
182 026 +3,2 % 4 007,1 +3,5 % 

2

014 
130 908 -28,1 % 3 049,4 -23,9 % 

Як видно з табл. 1, темп приросту номінального ВВП України у 2013-

2014 рр. становив -28,1% (-51118 дол. США), а номінального ВВП на душу 

населення – -23,9% (-957,7 дол. США). 

Таким чином, досягнення економічного зростання економіки певної 

країни можливе лише при раціональному та ефективному поєднанні 

суб’єктами господарювання факторів виробництва та зваженій політиці 

державних органів влади, а також при взаємодії підприємницького сектору, 

як виробника ВВП, та держави, як контролюючого органу соціально-

економічних процесів країни. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 

 

 Сучасні умови ринкової економіки та її переходу до інформаційної 

дедалі більше звертають увагу на використання людського капіталу. Він 

створює для підприємства конкурентні переваги у вигляді ноу-хау, інновацій, 

специфічних знань, при відносно рівних обсягах основних фондів. Рівень 

освіти та професійної підготовки людського капіталу — це один із факторів 

підвищення продуктивності, конкурентоспроможності та сталого розвитку 

підприємств. Саме тому він потребує розробки новітньої концепції 

професійної підготовки кадрів на основі здійснення довгострокових 
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капіталовкладень. Інвестиції в людський капітал — це джерело економічного 

зростання, не менш важливе, ніж капіталовкладення в матеріально-речові 

фактори виробництва та землю. Таким чином, існує необхідність 

теоретичного обґрунтування та осмислення інвестування в людський капітал 

[1, c. 29]. 

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 тощо) задля досягнення певного економічного 

результату (вищого доходу чи прибутку, зростання національного багатства 

й ін.) [2, с. 87]. 

Інвестиції в людський капітал мають особливості, що відрізняють їх від 

інших видів: 

• Віддача від інвестицій у людський капітал залежить безпосередньо 

від терміну його використання, тобто визначається часом, що залишився до 

закінчення працездатного періоду життя людини. Чим раніше зроблено 

інвестиції в людину, тим довше, за інших рівних умов, вони даватимуть 

віддачу; 

• Порівняно з інвестиціями в інші форми капіталу, інвестиції в 

людський капітал, за оцінками багатьох економістів, є найвигіднішими як 

для окремої людини, так і для суспільства в цілому. 

• Характер, масштаби і види інвестицій у людину зумовлені 

історичними, національними, культурними особливостями та традиціями 

суспільства, менталітетом народу. Наприклад, рівень освіти і вибір професії 

дітьми значною мірою залежать від сімейних традицій, професії та рівня 

освіти їхніх батьків [3, с. 186]. 

На мікроекономічному рівні людський капітал являє сукупну 

кваліфікацію та професійні здібності всіх працівників і здобутки 

підприємства щодо ефективної організації праці і розвитку персоналу. На 

цьому рівні людський капітал асоціюється з виробничим і комерційним 

капіталом підприємства,  оскільки прибуток отримується від ефективного 

використання всіх видів капіталу [4, с. 99]. 

Інвестиції у людський капітал представляють собою будь-які дії, що 

підвищують професійну кваліфікацію й продуктивні здібності людини і тим 

самим продуктивність її праці. Витрати, що сприяють підвищенню людської 

продуктивності, можна розглядати як інвестиції, оскільки поточні витрати 

здійснюються з тим розрахунком, що їх буде багаторазово компенсовано 

дедалі значнішим потоком у майбутньому. Інвестиції у людський капітал 

бувають різних видів, насамперед це, звичайно, витрати на освіту включно із 

загальною і спеціальною, формальну й неформальну освіту, підготовку за 

місцем роботи тощо. Вони є найочевиднішим, найпоширенішим і, напевно, 

найважливішим видом інвестицій у людський капітал. Освіта формує 

працівників, які стають більш кваліфікованими і продуктивнішими. Витрати 

на охорону здоров’я мають також велике значення. Рівень здоров’я — 
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результат витрат на профілактику захворювань, медичне обслуговування, 

дієтичне харчування й поліпшення життєвих умов — продовжує тривалість 

життя, підвищує працездатність і продуктивність праці. Нарешті, витрати на 

мобільність, завдяки яким працівники мігрують з місць відносно низької 

продуктивності праці в місця з більш високою продуктивністю, збільшують 

тим самим результати використання свого людського капіталу. Крім 

згаданих вище відповідно до основних активів людського капіталу, до 

інвестицій відносять також витрати на пошук економічно значущої 

інформації, виховання дітей (вкладення у майбутній людський капітал) тощо. 

Відтак інвестиції у людський капітал — це всі види витрат, які можна 

оцінити у грошовій або іншій формі та які сприяють зростанню у 

майбутньому продуктивності і заробітків працівника [4, с. 100]. 

Якщо проаналізувати структуру довгострокових інвестицій в 

економічно розвинених країнах, то можна зробити висновок про поворот 

інвестиційної політики з переважних вкладень в нове обладнання і технології 

на інвестиції в підготовку і розвиток наукового, технологічного і 

управлінського персоналу. Наприклад, в Японії на нові технології і 

обладнання витрачається 8 % ВНП, а на освіту і перепідготовку персоналу — 

16 %, в США ця частка ще вище — 20 % від ВНП [5, с. 312]. 

Людський капітал є дуже важливою формою інвестицій в розвинених 

ринкових економіках. За оцінками Світового банку людський капітал 

перевищує 80 % всіх продуктивних багатств в Японії і 60 % в США. У 

Австралії і Канаді, що володіє величезними природними ресурсами і 

порівняно невеликим, але високоосвіченим населенням, частка людського 

капіталу складає близько 20 % продуктивних багатств цих країн. Згідно з 

методикою обчислення національного багатства, що застосовується в нашій 

країні, до його складу входять: 1) фонди виробничого призначення; 2) фонди 

невиробничого призначення; 3) природні ресурси. Тому, легко помітити 

головну відмінність методик обчислення національного багатства у 

розвинених країнах світу та в Україні: вітчизняна методика не враховує 

нагромадженого досвіду, знань, кваліфікації працівників [6, с. 312]. 

Отже, людський капітал — основа багатства у сучасному суспільстві. 

Він визначає конкурентоспроможність економічних систем і виступає 

ключовим ресурсом їх розвитку. Здатність економіки створювати і ефективно 

використовувати людські ресурси  все в більшій мірі визначає економічну 

силу нації, її добробут. Сьогодні інвестиції у людський капітал, порівняно з 

інвестиціями в інші різні форми капіталу, є найбільш вигідними як із погляду 

окремої людини, так із погляду всього суспільства, тому, що дають досить 

значний за обсягом і тривалий за часом економічний і соціальний ефект. 
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ТА МЕТОДИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 

 

Тінізація економічних відносин є однією з найбільш істотних перешкод 

щодо забезпечення стійкого економічного розвитку, підвищення добробуту, 

рівня і якості життя населення та зміцнення національної безпеки держави. 

Як суспільне явище «тіньова» економіка притаманна усім країнам незалежно 

від рівня їх соціально-економічного розвитку. Тож, актуальність теми 

визначається в тому, що тіньова економіка здійснює значний негативний 

вплив на всі соціально-економічні процеси, які відбуваються в суспільстві. 

Без урахування тіньової економіки стає неможливе проведення економічного 

аналізу на макро- і мікрорівнях, прийняття ефективних управлінських і 

законодавчих рішень. Україна є країною з критичним рівнем тіньової 

економіки та корупції, тому що будь-яка галузь виробництва зазнає впливу 

тіньової економіки, а корупція є одним із основних методів конкурентної 

боротьби [2, с. 76].  

Розглядаючи те, що Україна щодо зовнішньоекономічного курсу 

стратегічно направлена на інтеграцію у світове співтовариство, важливе 

значення має вивчення і переосмислення досвіду державної протидії 

негативним проявам тіньової економіки в ЄС. 

Метою дослідження є визначення сутності проблеми існування тіньової 

економіки та методів її подолання. 

Вагомий внесок у дослідження проблеми економічної безпеки країни  

зробили такі вчені як: З. Варналій, О. Турчинов, Губський Б.В., Герасимчук 

З.В., Вавдіюк Н.С., Ткаченко В.Г. та інші. 

Значний внесок у розроблення сучасних наукових підходів до 

з’ясування механізмів тіньової економічної діяльності зробив О. Турчинов, 

який  сформулював наступне визначення тіньової економіки: «тіньова 
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економіка – це економічна діяльність, яка не враховується і не 

контролюється офіційними державними органами, а також діяльність, 

спрямована на отримання доходу шляхом порушення чинного 

законодавства» [5, с. 300] . З. Варналій стверджує, що досліджувати поняття 

тіньової економіки варто на основі міждисциплінарного підходу. Напрям 

міждисциплінарного дослідження багато у чому визначається обранням 

основного критерію зарахування економічних відносин до цієї сфери. Проте 

тіньова економіка за допустимого рівня чинить і позитивний ефект [1, с. 576]. 

На нашу думку, насамперед, слід розглянути таке питання, як методи 

подолання тіньової економіки, рівень якої офіційно у 2014 році становив 

близько 40% ВВП. Однією з головних причин, що змушує ховатися 

підприємства в «тіні» є податковий тягар, який виходить за всі припустимі 

межі, і буквально знищує підприємство [3, с. 56]. 

Подолання ―тінізації‖ економіки ні в якому разі не можна розуміти як 

насильницьке знищення всіх структурних складових ―тіньової‖ економіки. 

Це є поступовий процес передусім її декриміналізації шляхом створення 

якісно нової правової системи. При цьому необхідно застосовувати різні 

підходи і диференційовані методи впливу держави на окремі складові 

тіньової економіки такі, як: 

 1) ―Сіра‖ економіка. Вона переважно пов`язана із виживанням 

населення в кризових умовах, а для її виведення з тіні достатньо лише 

встановлення економічно справедливого неоподатковуваного мінімуму 

доходів. 

 2) ―Темно-сіра‖ економіка. З метою прискорення легалізації ―темно-

сірої‖ економіки і переходу її в легальну, офіційну економіку необхідно 

реалізувати комплекс конкретних заходів, а саме: необхідно провести 

економіко-правову інвентаризацію з подальшою відповідною 

декриміналізацією більшості з існуючих проявів так званих ―тіньових‖ 

правопорушень, залежно від ступеня їхньої соціально-економічної 

небезпеки; необхідно пом`якшити і диференціювати штрафні санкції і 

покарання за суттєво нешкідливі правопорушення; слід також налагодити 

правову та організаційно-кадрову роботу з метою підвищення рівня 

професіоналізму, цивілізованості державного апарату та посилення його 

відповідальності за прояви неуважного і некоректного відношення до 

підприємців усіх форм власності, тобто створити правове поле відносин 

держслужбовців і підприємців. 

 3) ―Кримінально-чорна‖ та ―криваво-чорна‖ економіка. Передусім 

потрібно ліквідувати існуючі зони правового вакууму, що провокує 

поширення процесів ―тінізації‖ і криміналізації вітчизняної економіки. Значні 

прогалини, що існують нині у чинному законодавстві, не дають можливості, 

навіть за умови виявлених конкретних (за світовими стандартами) злочинів у 

сфері ринкових відносин, притягувати до відповідальності порушників          

[4, с. 43]. 
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Отже, можна зробити висновок, що тіньова економіка являє собою 

уклад економічних відносин, що охоплює невраховані, нерегламентовані й 

незаконні види господарської діяльності, основними причинами зростання 

якої є: високе податкове навантаження і часті зміни в податковому 

законодавстві; криза платежів та брак коштів у підприємств; неефективна 

цінова політика; великі розміри економічної злочинності; корупція 

державних чиновників, пов’язана з високим рівнем адміністративного 

регулювання, що надає їм непотрібну свободу у прийнятті рішень на власний 

розсуд та багато інших. Значний рівень тінізації економіки України можна 

пояснити тим, що тіньова економіка несе і свої плюси. Позитивом є те, що 

тіньова економічна діяльність – своєрідний засіб виживання в українських 

реаліях. Якщо говорити глобально, то тіньова економіка більш «легка на 

підйом», вона дуже швидко реагує на зміни в кон’юнктурі. До того ж 

«перетікання» робочої сили в перспективніші галузі відбувається набагато 

швидше і простіше. Тому, для того щоб звести обсяги вітчизняної тіньової 

економіки до прийнятного мінімуму необхідно удосконалення принципів, 

напрямів, положень, а також підвищення ефективності реалізації 

законодавчої стратегії, які за певних умов можуть вже найближчим часом 

знайти свою практичну реалізацію. 
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ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РИЗИКИ 

 

У процесі розвитку та становлення українського підприємництва 

власники та менеджери підприємств все більше уваги звертають на податкові 

платежі. І хоча податки є необхідною передумовою існування організованого 

суспільства, у якому функціонує підприємство, рівень податкового 

навантаження має бути спланованим і контрольованим. Некерований процес 

оподаткування може звести нанівець рентабельність діяльності підприємства, 
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а іноді призвести й до його банкрутства. В сучасних умовах податкове 

планування стає невід’ємною частиною загального плану розвитку 

підприємства і дозволяє уникнути непередбачених податкових наслідків. 

Тому виникає необхідність у впроваджені ефективної системи податкового 

планування.  

Вивченню проблем організації податкового планування на 

підприємстві присвятили свої роботи вітчизняні науковці: Т. Антонов, А. 

Єлісєєв, Т. Жатько, Ю. Іванов, Л. Сердюк та інші.  

Метою тез є розкриття особливостей організації роботи підрозділів 

оподаткування та вироблення практичних рекомендацій щодо впровадження 

системи податкового планування на підприємстві.  

Практично у всіх наукових джерелах податкове планування розглянуто 

як інтеграційний процес раціоналізації господарської  діяльності з позиції  

відповідності діючому податковому законодавству та стратегії 

життєздатності підприємства. Перед тим, як почати процес впровадження 

системи податкового планування, необхідно визначити три умови:  

- потреби у податковому плануванні на кожному конкретному 

підприємстві;  

- фінансові можливості підприємства для організації податкового 

планування;  

- розмір самого підприємства та чисельність його штату.  

Будь-який бізнес існує не заради податків, а з метою отримання 

прибутку і податки при цьому суттєво коректують практично всі 

управлінські рішення [1, с. 53].  

Постановка системи податкового планування, зазвичай, розпочинається 

з виконання таких заходів:  

- визначення цілей і завдань управління податками;  

- встановлення статусу підрозділу оподаткування в структурі 

підприємства і механізму його взаємодії з іншими підрозділами компанії;  

- розроблення організаційної структури відділу оподаткування;  

- опрацювання порядку взаємодії відділів оподаткування головного і 

дочірніх підприємств;  

- розроблення процедури контролю за роботою з управління 

податками;  

- розроблення процедур і правил роботи підрозділу оподаткування, 

внутрішні документи, що регламентують роботу підрозділу оподаткування.  

Крім підготовки податкової звітності і взаємодії з податковими 

органами основними завданнями, які керівництво зазвичай ставить перед 

відділом оподаткування, є оптимізація поточних платежів до бюджету і 

податкового навантаження, а також зниження податкових ризиків. При цьому 

необхідно визначити як рівень податкового навантаження, за якого компанія 

готова продовжувати та розвивати свою діяльність, так і рівень податкових 

ризиків, які компанія готова прийняти, а також готовність компанії до зміни 

структури бізнесу для цілей податкової оптимізації.  
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Ризики податкового планування суб’єктів господарювання являють 

собою спричинену невизначеність та конфліктність податкової сфери 

імовірність виникнення негативних наслідків в процесі прийняття 

альтернативних управлінських рішень щодо реалізації податкової політики 

підприємства, спрямованої на мінімізацію податкових платежів. 

Крім того, усі об’єкти ризиків є системами-множинами елементів 

довільної природи, що мають зв’язки і утворюють певну цілісність. 

Об’єктами ризиків є економічні системи, оцінити ефективність та умови 

функціонування яких на перспективу у вичерпній повноті та з необхідною 

точністю неможливо. Об’єктами ризиків податкового планування на 

підприємстві є власне самі підприємства, що реалізовують концепцію 

мінімізації податкових платежів методами податкового планування. 

Суб’єкти ризиків визначаються, з огляду на їх правомірність приймати 

рішення щодо об’єкта ризиків. Суб’єктами ризиків є особи, структурні 

підрозділи або колектив, які зацікавлені в результатах управління об’єктами 

ризиків і мають відповідну компетенцію щодо такого управління та 

прийняття відповідних рішень стосовно об’єкта ризиків. Суб’єктами ризиків 

податкового планування на підприємстві є керівники, фахівці з податкового 

планування та інші особи, які уповноважені приймати рішення щодо 

податкових платежів підприємства. 

У кожному конкретному випадку критерії оптимальності варіанту 

здійснення господарської діяльності і ті обмеження, у рамках яких повинен 

знаходитися оптимальний варіант, визначаються самим платником. Єдиним 

загальним обмеженням за будь-яких критеріїв оптимальності є чітке 

дотримання норм законодавства [3, с. 14].  

Кінцевим завданням підрозділу оподаткування є формування 

мережевого графіка сплати податкових платежів, що складатимуть витратну 

частину бюджету підприємства, що розробляється в процесі бюджетування.  

В організаційній структурі податкового підрозділу необхідно також 

передбачити порядок його взаємодії із зовнішнім середовищем (зокрема 

порядок відстеження і оцінки наслідків зміни податкового законодавства, 

порядок взаємодій з податковими органами, зовнішніми консультантами) для 

ефективного управління податковими ризиками і своєчасного використання 

можливостей для податкового планування.  

При організації взаємодії податкових підрозділів головного офісу і 

філій необхідно вирішити питання розподілу повноважень, а також виробити 

підхід до уніфікації позицій по податкових питаннях [1, с. 64]. Зокрема для 

цього потрібно визначити: перелік податкових ситуацій, що відносяться до 

вирішення «центру» і філій; податкову облікову політику; порядок 

координації взаємодії підрозділів з податковими органами.  

Контроль роботи податкового підрозділу можна розділити на 

процедури внутрішнього контролю у самому підрозділі і на перевірку роботи 

податкового підрозділу співробітниками відділу внутрішнього аудиту 

компанії або представниками зовнішнього аудиту.  
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Отже, організація роботи з податкового планування на кожному 

конкретному підприємству залежить від його індивідуальних потреб та 

наявних кадрових і фінансових можливостей. Перед початком впровадження 

системи податкового планування необхідно реально оцінити затрати на її 

впровадження та очікувані вигоди від її реалізації. Слід зазначити, що 

впровадження системи податкового планування є трудомістким завданням, 

вирішення якого може спричинити перебудову багатьох внутрішніх 

процедур підприємства. Проте, у разі правильного вибору підходів до 

організації роботи підрозділу оподаткування та податкового планування на 

підприємстві в цілому, компанія може отримати ефективний механізм 

контролю і управління податковими зобов’язаннями, що у свою чергу 

забезпечить стабільність її фінансових можливостей.  
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ  

 

Важливою складовою частиною ринкової економіки є конкуренція. 

Самринок, механізм його дії не може нормально існувати без розвинутих 

форм конкуренції. Такий вид економічних відносин існує тоді, коли 

виробники товарів виступають як самостійні суб’єкти, а їхня залежність 

пов’язана тільки з кон’юнктурою ринку, бажанням виграти у конкурентів 

позиції у виробництві та реалізації своєї продукції. 

Дослідження проблеми конкурентоспроможності підприємства мають 

широкий діапазон. Її досліджували такі вчені-економісти як: А. Сміт, А. 

Курно, Д. Рікардо, серед вітчизняних: Г.Л. Азоєв, Л. Балабанова, І. 

Должанський, А.А. Мазаракі, І.Ф. Коломієць та інші.  

Метою дослідження є розгляд основних теоретичних питань 

конкурентоспроможності та методичного підходу до її оцінки. 

Як економічна категорія, конкуренція є економічним змаганням, 

суперництвом виробників однакових видів продукції на ринку за залучення 

більшої кількості покупців та одержання максимального доходу в 

короткостроковому або довгостроковому періодах [1, с. 142]. 
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На думку Мазаракі А. А., можливість виживання підприємства в 

умовах постійної конкурентної боротьби залежить від його 

конкурентоспроможності. Для виживання в умовах ринку суб’єкти 

господарювання повинні вміти перемагати конкурентів. Здатність досягати 

економічних, організаційних чи технічних переваг означає досягнення 

суб’єктами господарювання конкурентоспроможності на ринку [2, с.69]. 

Азоєв Г.Л. визначає конкурентоспроможність підприємства як 

можливість ефективно розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в 

умовах конкурентного ринку, тобто основна увага приділяється фінансовій 

стороні діяльності підприємства [3, с. 97]. 

Якщо узагальнити погляди авторів, конкурентоспроможність 

підприємства визначається такими параметрами: 

- здатність підприємства ефективно функціонувати на внутрішньому 

та зовнішньому ринках;  

- спроможність продукції даного підприємства конкурувати на ринку 

з аналогічною продукцією;  

- отримання підприємством конкурентних переваг на основі 

продукції відповідної якості;  

- ефективне використання технологій, ресурсів, методів управління, 

навичок і знань персоналу, компонентів маркетингової діяльності, які 

відображаються в якості та конкурентоспроможності продукції, 

прибутковості підприємства.  

Зростання конкурентоспроможності підприємства залежить, з одного 

боку, від управлінських рішень на рівні самих підприємств, з іншого – від 

державної та регіональної політики у сфері створення відповідного 

економіко-правового середовища й державної підтримки зусиль суб'єктів 

господарювання щодо підвищення їх конкурентоспроможності. 

Зауважимо, що прийняття ефективних рішень щодо управління 

конкурентоспроможністю торговельних підприємств має грунтуватися на 

результатах адекватної оцінки, яка є обов’язковою складовою процессу 

управління. 

Принципами оцінки конкурентоспроможності підприємства виступає 

сукупність базових правил проведення процесу оцінювання. Серед них 

обов’язковими є загальні принципи оцінки будь-якої властивості відкритої 

економічної системи (комплексності, системності, об’єктивності, 

адекватності та ін.) так і специфічні принципи, які враховують особливості 

визначення самого поняття конкурентоспроможності підприємств та 

галузевої специфіки (динамічності, адаптивності, гнучкості, компенсації 

тощо).  

Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємств 

має бути комплексним, що дозволить врахувати усі характерні ознаки даного 

поняття та рівень його визначення: 

1) можливість виникнення лише в конкурентному середовищі, що 

обумовлює необхідність застосування порівняльного підходу; 
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2) обов’язкова наявність стійкості, що обумовлює необхідність 

урахування усіх відхилень від рівноважного стану; 

3) тривалість, врахування якої можливе на основі застосування 

динамічних показників (ланцюгових або базисних темпів зміни); 

4) дослідження на мікрорівні передбачає розгляд підприємства як 

відкритої економічної системи (системний). 

Відомі фахівці в галузі теорії конкурентоспроможності зазначають, що 

основна складність оцінки конкурентоспроможності підприємства полягає в 

тому, що воно є відкритою реактивною системою, яка здійснює активний 

обмін різними видами інформації із зовнішнім середовищем [4, с. 10].  

На наш погляд, в якості критеріїв оцінки конкрентоспроможності 

підприємств можна виділяти такі: 

1) критерій «ефективності», який ідентифікує внутрішню ефективність 

функціонування підприємства та дозволяє визначити можливість 

формування конкурентних переваг за рахунок наявного потенціалу 

підприємства; 

2) критерій «відповідності» показує наскільки діяльність підприємства 

та його імідж відповідають вимогам ринкового середовища; 

3) критерій «адаптивності» характеризує можливість підприємства 

вчасно реагувати на вплив негативних чинників зовнішнього середовища, що 

забезпечує суб’єкту господарювання стійкі позиції.  

Головними завданнями вирішення проблеми підвищення 

конкурентоспроможності підприємства є: 

- визначення критеріїв конкурентоспроможності й формування системи 

показників її вимірювання;  

- розроблення методів оцінки рівня конкурентоспроможності;  

- розроблення методів формування алгоритмів (програм) підвищення 

конкурентоспроможності [5, с. 24].  

Конкурентоспроможність залежить від низки чинників, які об'єктивно 

впливають на підприємство, а також суб'єктивних, які залежать від команди 

управління підприємства, організації, цілеспрямованості робіт, пов'язаних із 

забезпеченням конкурентоспроможності.  

Основними завданнями у сфері підвищення конкурентоспроможності 

можна визначити такі: 

- усунення бар'єрів підприємницькій діяльності, зменшення 

податкового тиску;  

- удосконалення законодавства в галузі підприємницької діяльності, 

розроблення антимонопольного законодавства;  

- забезпечення платоспроможного попиту населення;  

- державна підтримка новостворених підприємств: створення служб 

інформації про новітні технології, зміни у законодавстві, перспективні ринки 

збуту;  

- фінансове стимулювання інноваційної діяльності підприємств щодо 

створення нових товарів і послуг.  
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Перелічені заходи будуть сприяти підвищенню 

конкурентоспроможності не тільки підприємства та його продукції, а й усієї 

економіки загалом.  

Отже, конкурентоспроможність підприємства – це реальна 

тапотенційна спроможність підприємства проектувати та виготовляти 

продукцію, яка користується більш пріоритетним попитом у споживачів за 

умови ефективної господарської діяльності та її практичної прибуткової 

реалізації в умовах конкретного ринку. 
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ЗАКОНОМІРНІСТЬ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН 

 

Сьогодні якісно новим, найвищим етапом інтернаціоналізації світової 

економіки є економічна інтеграція, яка набула розвитку через різні 

об’єднання країн. Такі регіональні об’єднання являють собою більш глибокі, 

взаємопроникливі економічні зв’язки національних економік різних країн. 

Економічна інтеграція являє собою широке міждержавне об’єднання, 

яке діє відповідно до спеціальних угод і має певну організаційну структуру 

(включаючи спільні керівні та інші установи). У межах такого об’єднання на 

території країн-учасниць розгортаються різні види господарської діяльності 

на особливих пільгових, порівняно з рештою країн, умовах. Йому притаманні 

глибший міжнародний поділ праці, посилений обмін товарами, послугами, 

капіталами, робочою силою, прискорення усуспільнення виробництва. 
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Основною метою економічної інтеграції є тісніше співробітництво й 

взаємопроникнення окремих національних господарств, забезпечення умов 

концентрації виробництва. 

Питання інтеграції посідає чільне місце в економічних дослідженнях як 

вітчизняних, так й іноземних вчених–економістів. Серед них варто 

відзначити роботи вітчизняних науковців, зокрема О.Білоруса, 

І.Бураківського, А.Гальчинського, Б.Губського, Д.Лук’яненка, В.Новицького, 

Ю.Пахомова, В.Рокочої, І.Соколенка, А.Філіпенка, В.Чужикова та ін., а 

також іноземних – Б.Баласса, О.Бейя, Ю.Борко, Ю.Ваннона, М.Згуровського, 

М.Іванова, В.Іноземцева, П.Кругмана, М.Максимової, Г.Мюрдаля, Дж.Най, 

Ю.Шишкова, П.Шуканова та ін. 

Розвиток процесів міжнародної економічної інтеграції зумовлений 

такими факторами [1]: 

- економічним розвитком країн, груп і регіонів світу в умовах 

нерівномірності розподілу ресурсів; 

- закономірностями НТП; 

-  тенденціями демографічної ситуації; 

-  наявністю і необхідністю вирішення глобальних проблем; 

-  швидким розвитком транспортно-комунікаційних мереж; 

-  ринковою «уніфікацією» економічного розвитку. 

Міжнародну економічну інтеграцію слід розглядається як найвищий 

рівень розвитку МЕВ. Як процес інтеграція проявляється в стиранні 

відмінностей між економічними суб'єктами – представниками різних держав. 

На мікрорівні вирізняють горизонтальну і вертикальну інтеграцію. 

Горизонтальна інтеграція виникає при злитті фірм, які виробляють 

подібні або однорідні товари з метою їх подальшої реалізації через спільну 

систему розподілу й отримання при цьому додаткового прибутку, і 

супроводжується виробництвом за кордоном товарів, аналогічних тим, що 

виробляються в країні базування. 

Вертикальна інтеграція передбачає об'єднання фірм, які функціонують у 

різних виробничих циклах. Розрізняють три форми вертикальної інтеграції 

[2, c. 236] : 

1. Інтеграція «вниз» (наприклад, приєднання заводу-виробника 

сировини чи напівфабрикатів до компанії, яка веде головне виробництво); 

2. Виробнича інтеграція «вгору» (наприклад, придбання 

сталеплавильною компанією заводу, що виробляє металоконструкції); 

3. Невиробнича інтеграція «вгору», що включає сферу розподілу. 

Інтеграція має кілька рівнів свого розвитку. Головне значення має 

взаємодія на рівні підприємств та організацій – безпосередніх виробників 

товарів і послуг. Саме тут виникають інтеграційні зв'язки в основних сферах 

відтворення, здійснюється структурна перебудова національних економік, що 

призводить до їхнього взаємодоповнення й переплетення. Із цієї причини 

зростання обсягів і розгалуження структур взаємної торгівлі, міжнародний 

рух капіталу, науково-виробнича кооперація, міграція робочої сили є 
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вирішальними факторами розвитку інтеграційних процесів у цілому. 

Інтегрування основних ланок економік різних країн доповнюється 

взаємодією на рівні держав.  

Така взаємодія здійснюється, по-перше, шляхом утворення умов 

інтеграційних процесів державними структурами, по-друге, безпосередньою 

участю державних підприємств та організацій у міжнародному економічному 

співробітництві. 

Третій рівень розвитку інтеграційних процесів - взаємодія на рівні 

партій та організацій, соціальних груп, окремих громадян різних країн - може 

бути визначений як соціально-політичний. Така взаємодія має суспільний 

характер, змістом якого є утворення та розвиток політичних, релігійних, 

культурних, людських та інших передумов міждержавної інтеграції. 

Провідними міжнародними регіональними економічними об’єднаннями 

є: Європейський Союз, Організація економічного співробітництва і розвитку 

(ОЕСР), Всесвітня торговельна організація - ВТО, Європейська Асоціація 

вільної торгівлі (ЄАВТ), Північноамериканська угода про вільну торгівлю 

(НАФТА) та ін. [4]. 

Найбільші масштаби, глибина та динаміка притаманні інтеграції 

західноєвропейських країн у межах Європейського Союзу. Його створення 

було обумовлене, перш за все, тим, що саме у Західній Європі після Другої 

світової війни з найбільшою силою проявилась суперечність між 

інтернаціональним характером сучасного виробництва та вузькими 

національно-державними кордонами його функціонування. 

Протягом більше 50 років свого існування ЄС довів і продовжує 

доводити свою ефективність у якості економічного й політичного 

інтеграційного утворення [3, c.55-60]. 

Усередині Європейського Союзу розробляється єдина політика в таких 

областях, як сільське господарство, телекомунікації, транспорт, енергетика й 

охорона навколишнього середовища. Для відносин із зовнішнім світом Союз 

розробляє зовнішню торговельну й комерційну політику й починає грати усе 

більше важливу роль на міжнародній арені шляхом проведення єдиної 

зовнішньої політики й політики з питань безпеки. 

На нашу думку, рівень й інтенсивність співробітництва України з 

державами Західної Європи є інтегральним показником наявності в 

керівництва країни політичної волі продовжувати політику європейської 

інтеграції, проводити економічні й політичні реформи, впроваджувати в 

життя демократичні норми й принципи. Важливо також перетворити 

співробітництво із західноєвропейськими країнами в діючий засіб 

забезпечення одного з найважливіших національних інтересів держави - 

виживання в конкурентному міжнародному середовищі й забезпечення 

добробуту й безпеки народу. 

Отже, інтеграційний процес у своєму розвитку приймає форму спільного 

ринку зі свободою руху товарів, послуг і капіталів, єдиного ринку з 

уніфікацією юридичних та економіко-технічних умов торгівлі, руху капіталу 
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та робочої сили і, нарешті, утворення валютного та економічного союзу. 

Якщо єдиний ринок регулює сферу обміну головним чином, то створення 

економічного союзу передбачає уніфікацію функціонування всіх сфер 

господарської діяльності, координацію економічної політики країн - членів 

союзу і створення єдиного законодавства. 
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Міжнародна торгівля являє собою одну з найбільш розвинених і 

традиційних форм міжнародних економічних відносин. Зародившись в 

глибокій старовині, вона зазнала потім істотні зміни, відбиваючи перехід до 

нових щаблів у розвитку ринкового господарства. Оскільки в основі розвитку 

міжнародної торгівлі лежить міжнародний поділ праці, постійно 

поглиблюється і розвивається під впливом НТП, то можливості її розвитку 

практично безмежні. 

Загалом міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни 

можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів 

і таким чином збільшувати загальний обсяг виробництва [1, c.159]. 

Вивченню питань міжнародної торгівлі присвячені роботи багатьох 

вітчизняних і закордонних учених: Л. Абалкіна, І. Бураковського, В. Геєця, Т. 

Гілла, Л. Демидової, С. Долгова, І. Дюмулена, А. Деардорффа, Д. Долара, А. 

Крей, А. Дугінця, Р. Заблоцької, Г. Климка, Ю. Макогона, В. Новицького, А. 

Румянцева та ін. Незважаючи на велику кількість публікацій, для одержання 

повного й адекватного уявлення про цю сферу потрібна періодична оцінка  

тенденцій розвитку міжнародної торгівлі за кількісними  параметрами як 

частини сучасного світогосподарського комплексу. 
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На нашу думку, розвиток міжнародної торгівлі тісно пов'язаний з 

глобалізацією світової економіки, де міжнародні товарні потоки набувають 

величезних масштабів і охоплюють всі регіони світу. Істотний вплив на 

розвиток міжнародної торгівлі надає і діяльність ТНК, які формують свої 

власні внутрішні ринки, визначають в їх рамках кон’юнктуру ринку, 

масштаби та напрямки товарних потоків, ціни на товари і загальну стратегію 

розвитку. 

Міжнародну торгівлю характеризують: експорт, імпорт, торговельний 

баланс, загальний обсяг зовнішньої торгівлі (зовнішньоторговельний 

оборот),  загальний обсяг міжнародної торгівлі (світовий товарообіг), товарна 

структура, географічна структура. 

Варто згадати, що у міжнародній торговій практиці розрізняють два 

основних методи: 

1. прямий метод (direct), що передбачає встановлення прямих зв’язків 

між виробником (постачальником) та споживачем; 

2.  непрямий метод (indirect), що передбачає купівлю-продаж товарів 

через торгово-посередницьку ланку на основі укладання спеціальної угоди з 

торговим посередником, яка передбачає виконання останнім певних 

зобов’язань у зв’язку з реалізацією товару виробника. 

Прямий метод, як правило, використовується: 

 при закупівлі та продажу на зовнішніх ринках промислової сировини 

на основі довгострокових контрактів; 

  при експорті великогабаритного й дорогого обладнання; 

  при експорті стандартного серійного обладнання через власні 

закордонні філії та дочірні компанії, що мають свою торговельну мережу; 

 при закупівлі сільськогосподарських товарів безпосередньо у 

фермерів-виробників у країнах, що розвиваються; 

 прямий експорт та імпорт становить значну частку 

зовнішньоторговельних операцій, які здійснюються державними 

підприємствами та установами [2]. 

Використання прямого методу міжнародної торгівлі широко 

розповсюджене в сучасній міжнародній торговій практиці. 

Основою зовнішньоторговельних політик держав завжди були 

концепції міжнародної торгівлі як спроби теоретичного осмислення та 

пояснення причин міжнародного товарного обміну, його динаміки, 

структури, ефективності та перспектив розвитку. На сьогодні можна 

виокремити п’ять груп концепцій розвитку міжнародної торгівлі [3]: 

 меркантилізму (раннього та пізнього); 

 переваг (абсолютних і відносних); 

 факторів виробництва; 

 неотехнологічні; 

 конкурентоспроможності. 
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Меркантилісти вважали, що економічна система складається з трьох 
секторів: виробничого, сільськогосподарського та іноземних колоній. 

Оскільки у світі, на думку прихильників цієї теорії, існує обмежена 
кількість багатства (золота та срібла), то країни можуть збільшувати своє 
багатство і за рахунок зубожіння інших, тобто внаслідок перерозподілу.  

Згідно з теорією абсолютних переваг країні доцільно імпортувати ті 
товари, затрати на виробництво яких у цій країні більші, ніж у зарубіжних 
країнах. Відповідно слід експортувати ті товари, затрати на виробництво 
яких нижчі, ніж у зарубіжних країнах. 

Теорія відносних переваг англійського економіста Д. Рікардо, 
стверджує, що у міжнародній торгівлі доцільно брати участь усім країнам. 
Згідно з цією теорією країні вигідно імпортувати той товар, відносні затрати 
на виробництво якого у ній перевищують затрати на експортований товар. 

Теорію факторів виробництва розробили на початку 30-х років XX ст. 
шведські економісти Е. Хекшер і Б. Олін. Об'єктом аналізу були праця та 
капітал. Якщо обсяг певних факторів виробництва у країні більший, то вони 
дешевші. І навпаки, фактори дорожчі, якщо їхній обсяг менший. З теорії 
випливає, що країні слід експортувати ті товари, які забезпечені дешевшими 
факторами, а імпортувати товари, що е результатом дорожчих для неї 
факторів. 

Характерною особливістю теорій неотехнологічного напряму є спроба 
пояснення реалій і перспектив міжнародної торгівлі динамічними 
порівняльними перевагами, що виникають або створюються, 
використовуються і з часом зникають. До теорій і моделей неотехнічного 
напряму належать: модель наукомісткої спеціалізації, теорія технологічного 
розриву, теорія життєвого циклу продукту на світовому ринку, модель 
економії на масштабах виробництва, концепція внутрішньогалузевої торгівлі. 

Теорія конкурентних переваг розроблена та обґрунтована 
американським економістом Майклом Портером у 1991 р. У цій теорії 
запропоновано принципово новий підхід до проблем міжнародної торгівлі, 
який базується на твердженні, що на міжнародному ринку конкурують фірмі, 
а не країни.  

Панівні позиції в світовій торгівлі посідають розвинуті країни, 
найбільшими експортерами світу є: США, ФРН, Японія, Франція, 
Великобританія, Італія, Канада, Нідерланди, Бельгія. 

Отже, місце міжнародної торгівлі в системі міжнародних економічних 
відносин визначається тим, що, по-перше, через неї реалізуються результати 
всіх форм світогосподарських зв’язків - вивозу капіталу, виробничої 
кооперації, науково-технічного співробітництва. По-друге, розвиток 
міжнародної торгівлі товарами визначає динаміку міжнародного обміну 
послугами. По-третє, зростання і поглиблення міжрегіональних та 
міждержавних взаємозв’язків виступають важливою передумовою 
міжнародної економічної інтеграції. По-четверте, міжнародна торгівля 
сприяє подальшому поглибленню міжнародного поділу праці та 
інтернаціоналізації господарських зв’язків. 
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МІГРAЦІЙНA ПОЛІТИКA УКРAЇНИ 

 

Мігрaційнa політикa держaви мaє великий вплив нa стaн трудового 

потенціaлу, нa сфери соціaльно-економічних відносин, a тaкож є склaдовою 

зaгaльної демогрaфічної політики тa виділяється як сaмостійний елемент 

лише з метою конкретизaції зaходів регулювaння руху нaселення. Без 

глибокого aнaлізу тa з’ясувaння причинно-нaслідкових зв’язків і мехaнізму 

мігрaційних процесів удосконaлити упрaвління ними прaктично неможливо.  

Державна міграційна політика – це сукупність заходів, які 

здійснюються державою з метою контролю мiграційних процесів, створення 

умов для реалізації інтелектуального і трудового потенціалу мігрантів, 

побудови демографічного правового суспільства, забезпечення належного 

соціально-економічного та демографічного розвитку, дотримання принципів 

захисту національних інтересів, безпеки і територіальної цілісності держави 

[1]. 

З розпадом СРСР та проголошенням незалежності Україна зіткнулася з 

відсутністю нормативної бази та відповідних адміністративно-виконавчих 

органів влади в управлінні міграційною політикою. Унаслідок цього 

формування міграційної політики відбувалося переважно фрагментарно та 

рефлекторно, у вигляді відповідей на виклики, що ставали перед країною. 

Тому міграційна політика України зводилась переважно до боротьби з 

нелегальною міграцією, яка головним чином зумовлена проблемами з 

відсутністю угод про реадмісію з країнами-постачальниками й транзиту 

мігрантів, виконання міжнародних зобов'язань України щодо захисту 

біженців [2]. 

 Упродовж першого десятиріччя незалежності були розроблені основи 

міграційного законодавства, закладені основи міжнародного співробітництва, 

визначені основні принципи та напрями міграційної політики. 

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?sRF_ActivePath=P,3&sRF_Expanded=,P,3
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?sRF_ActivePath=P,3&sRF_Expanded=,P,3
http://stats.unctad.org/
http://www.m-economy.ru/author.php?authorId=224
http://www.m-economy.ru/author.php?authorId=1256
http://www.m-economy.ru/author.php?authorId=1256


185 

 

У першi роки нового тисячоліття законодавча база міграційної 

політики України також була суттєво розширена, проте невдовзі розвиток 

міграційної політики відчутно загальмувався. При тому, що висувалися 

десятки законодавчих ініціатив, Верховною Радою затверджувалися лише 

окремі з них, здебільшого ті, які стосувалися внесення уточнень та доповнень 

до вже чинного законодавства. 

Врешті-решт питання про створення Державної міграційної служби 

було вирішено. Указом Президента України № 1085 від 9 грудня 2010 року 

«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» було 

утворено Державну міграційну службу України, на яку покладено функції з 

реалізації державної політики з питань громадянства, iмміграції та реєстрації 

фізичних осіб, а також у справах міграції в межах, визначених 

законодавством про біженців. Діяльність ДМСУ спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ 

України [1]. 

Така активізація законотворчості у сфері міграції очевидно є 

позитивною. Адже правового закріплення набула низка практичних 

напрацювань. До законодавства було введено норми, які тривали й часто 

обговорювалися і необхідність яких була очевидною. 

Попри певний прогрес у сфері регулювaння мігрaційних процесів, 

мігрaція зaлишaється єдиним джерелом уповільнення темпів зменшення 

чисельності нaселення Укрaїни. Метою регульовaної іммігрaції до Укрaїни 

мaє бути не подолaння депопуляції, a зaбезпечення уповільнення її темпів. 

Рaзом з тим слід визнaти, що нaслідком жорсткої мігрaційної політики 

неминуче стане зменшення чисельності населення до критичного рівня і 

посилення несприятливих деформацій його статево-вiкової структури. 

Таким чином, розвиток міграційної політики від самого становлення 

держави мав велике значення для країни та впливав на загальний процес 

державотворення. Проте говорити про наявність цілісної системи юридичних 

норм і адміністративної практики ще рано. Проблеми із створенням 

раціональної системи пов’язaне з відсутністю необхідного досвіду, оскільки 

як і бaгaто інших елементів держaвного «оргaнізму» мігрaційнa політикa тa 

зaсоби її реaлізaції рaніше в Укрaїні були відсутні, з дефіцитом 

підготовлених кaдрів, серйозними економічними труднощaми, нa тлi яких 

вирішення мігрaційних проблем інколи не виглядaє першорядним. 
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ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 

 

У світі зберігся інтерес до розвитку економіки на інноваційній основі 

як вагомої запоруки підвищення її конкурентоспроможності і зростання рівня 

добробуту населення. Чудово усвідомлюючи це, по-перше, на державному та 

місцевому рівнях приймаються численні нормативно-правові акти й 

програми, спрямовані на інноваційний розвиток різних сфер та галузей 

діяльності; по-друге, науковці активно розробляють як власне інновації, так і 

рекомендації щодо їх вдалого впровадження та ефективного використання;    

по-третє, власники підприємств запроваджують окремі технічні, технологічні 

та організаційні інновації [2, с. 19]. 

Теоретичні та практичні аспекти інноваційної політики як основи 

модернізації економіки держави відображено в працях як закордонних   

вчених-економістів, так і вітчизняних дослідників, зокрема: К. Алєксеєва,                       

Д. Висоцького, О. Глазкова, Д. Глухова, М. Гоменюк, Л. Єфіменко,                         

О. Клименко, О. Комеліна, О. Кравченко, Н. Куцай, М. Макарова,                           

О. Марченко, П. Микитюк, О. Назарова, О. Федотова, І. Хандюк, С. Черних 

та інших. 

Метою є дослідження інноваційної політики, як основи модернізації 

економіки держави, визначення позитивних наслідків впровадження 

інноваційної політики держави. 

Відомо, що інновація означає нововведення, а інноваційна політика 

держави – це вплив держави на інноваційну діяльність за допомогою прямих 

та опосередкованих важелів правового та економічного регулювання задля 

розвитку науки і техніки та інноваційних процесів. 

У світі існує дві основні моделі інноваційної політики, які залежать від 

головного вектору її руху. Перша – це інноваційна політика, орієнтована на 

виконання науково-технічних програм і проектів загальнонаціонального 

значення. Головною метою є сприяння розвитку галузей, що мають 

пріоритетне значення для країни. Друга – орієнтована на поширення     

науково-технічних знань. 

В даний час інноваційна та науково-технічна політика в Україні є 

непослідовними і недостатньо ефективними. Як наслідок цього є 

технологічне відставання, зниження конкурентоспроможності економіки і 

нерозвиненість внутрішнього ринку високотехнологічної продукції. 

Стан інноваційної діяльності в будь-якій державі є найважливішим 

індикатором розвитку суспільства та її економіки. В даний час інноваційна 

політика у розвинених країнах є складовою частиною державної           

соціально-економічної політики. Враховуючи актуальність інновацій для 
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досягнення соціально-економічних цілей, питання активізації інноваційної 

діяльності визначені як один із пріоритетів розвитку України. Допомогти в 

цьому повинна грамотно складена інноваційна політика [5, с. 18]. 

        Зауважимо, що основними принципами державної інноваційної 

політики в Україні є: 

– визнання соціальної значущості інноваційної діяльності та її 

визначального впливу на рівень і темпи розвитку країни;  

– створення органами державної влади України і органами місцевого 

самоврядування сприятливих умов для здійснення інноваційної діяльності;    

– надання суб’єктам інноваційної діяльності комплексних заходів 

підтримки з боку органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування;  

– участь представників суб’єктів інноваційної діяльності, їх 

саморегульованих організацій у виробленні та реалізації державної політики, 

щодо розвитку інноваційної діяльності, в розробці, експертизі проектів 

нормативних правових актів, державних і муніципальних програм з питань 

розвитку інноваційної діяльності; 

– незастосування до суб’єктів інноваційної діяльності положень 

нормативних правових актів, які погіршують їхній економічний стан; 

– гласність вибору пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, 

механізмів формування і реалізації інноваційних програм і проектів;  

– інтеграція інноваційної, інвестиційної, наукової, науково-технічної та 

науково-освітньої діяльності з метою забезпечення їх комплексного впливу 

на економіку; 

– стимулювання інноваційної діяльності через систему податкових та 

інших пільг; 

– консолідація зусиль органів державної влади та громадських 

організацій для розвитку інноваційної діяльності;  

– сприяння розвитку ринкових відносин в науково-технічному 

комплексі, конверсії оборонних підприємств, розширенню мережі малих і 

середніх інноваційних організацій різних форм власності [3, с. 85]. 

Сьогодні в Україні спостерігається різке скорочення державного 

фінансування науково-технологічної сфери. Як наслідок, науково-технічна 

сфера перебуває в занепаді. Конкурентоспроможість України та її 

інноваційність сьогодні досить низько оцінюється в світі. Ситуацію 

необхідно виправляти якнайшвидше, оскільки цей орієнтир для іноземних 

інвесторів ускладнює роботу уряду, українських промисловців та вчених на 

світових ринках [1, с. 13]. 

Варто відмітити, що необхідність інноваційного розвитку в Україні 

особливо очевидна на тлі ключових викликів, які стоять сьогодні перед 

національною економікою. Скорочення доступних трудових ресурсів, низька 

продуктивність праці і низька енергоефективність, сировинна залежність 
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економіки – все це, безумовно, означає, що стимулювання інновацій дійсно є 

сьогодні ключовим завданням для економіки і суспільства. Однак, необхідно 

відзначити, що Україна опинилася витіснена із зовнішніх ринків 

високотехнологічної продукції, і, що ще більш небезпечно, багато типів цієї 

продукції виявилися витіснені із внутрішніх ринків. Однак найбільша 

проблема полягає в тому, що розірваним виявився відтворювальний цикл 

створення і впровадження інновацій. Без підтримки держави, без 

цілеспрямованої інноваційної політики позитивних результатів не досягти. 

Тільки підтримка повинна не обмежуватися деклараціями і обговоренням 

чергової актуальної теми на форумах. Вона повинна стати реальною діючою 

схемою, відпрацьованим механізмом, потрапивши в який, ні одна інновація, 

яка віщувала економічну вигоду країні й економіці, не виходила б без 

можливості втілення в життя [4]. 

Отже, в Україні незважаючи на низькі показники інноваційної 

активності, спостерігається позитивна тенденція до розвитку інновацій. У 

разі успішної реалізації державної політики науково-технічного розвитку 

буде сформульована інноваційна модель держави з конкурентною 

національною економікою. Розумне використання інноваційних розробок на 

рівні держави, а також, зокрема, впровадження їх на промислових 

підприємствах створить позитивний вплив на розвиток інноваційного 

потенціалу в Україні та сприятиме залученню у країну іноземних інвесторів. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сьогодні торгівля є однією з галузей і сфер економіки, що 

розвивається найбільш динамічно та  має суттєвий вплив на розвиток 

економіки країни. Торговельні підприємства ведуть жорстоку конкурентну 

боротьбу за місце на ринку, за залучення нових та утримання старих 

споживачів, за отримання більшого прибутку. Одним з центральних 

елементів ефективного розвитку діяльності торговельного підприємства стає 

формування відповідних стратегічних напрямів, згідно з якими воно зможе 

досягти конкурентних переваг на ринку в довгостроковому періоді. 

Найбільший внесок в розробку теорії стратегічного управління зробили 

такі відомі західні та вітчизняні фахівці в сфері економіки як Мескон А., 

Мінцберг Г., Ансофф І., Томпсон А.А., Стрікленд Дж., Карлофф Б.,               

Мазаракі А.А., Садєков А.А., Оборська С.В., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М., 

Міщенко В.Я., Шершньова З.Є. 

Мета статті полягає у визначенні сучасних підходів до формування  

стратегії розвитку торговельного підприємства. 

У сучасній літературі існує багато визначень поняття «стратегія 

управління». У загальному випадку, стратегія – це пріоритетний напрям дій 

підприємства в довгостроковому періоді, яка включає в себе  різнопланові 

заходи: концентрацію внутрішніх ресурсів, пристосування до динамічного 

зовнішнього середовища, правила прийняття управлінських рішень тощо [1]. 

Зокрема, О.І. Ковтун вважає, що стратегія – це загальний план проведення 

роботи, план з визначення напрямів здійснення діяльності, або ще 

конкретніше – план напрямів раціонального використання ресурсів на 

перспективу [2]. На думку А.П. Міщенка стратегічне управління – це таке 

керування організацією, що спирається на людський потенціал як основу 

організації, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, здійснює 

гнучке регулювання і своєчасні зміни в організації, що відповідають виклику 

з боку оточення, і дозволяють організації вижити в довгостроковій 

перспективі [3]. 
У своїх дослідженнях, викладених у роботі [1] Є.А. Івченко зазначає, 

що один із відомих вчених М.Х. Мескон дає власне визначення цього 
терміну: ―стратегія є детальним всебічним комплексним планом, 
призначеним для того, щоб забезпечити здійснення місії організації і її 
досягнення‖. Також слід погодитися  із  І. Ансоффом, який вважає, що саме 
стратегія показує в якій сфері господарської діяльності діє та чи інша фірма 
та в якому напрямку вона має намір розвиватися й прагне зайняти 
конкурентну позицію в галузі [4]. У цьому контексті, в праці [1] відмічено, 
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що основна відмінність стратегії від звичайного довгострокового плану 
полягає в тому, що стратегія повинна передбачити умови, за яких 
підприємство уникне проблем на ринку. Тому саме добре розроблена 
стратегія – це основа підвищення конкурентоспроможності та ефективного 
функціонування торговельного підприємства на ринку.  

Загальний механізм формування стратегічних напрямів розвитку 
підприємств торгівлі доцільно будувати за такими елементами: 

- визначення рівня ефективності економічної діяльності торговельного 
підприємства за основними бізнес-процесами; 

- визначення загальних стратегічних напрямів стабілізації та розвитку 
економічної діяльності торговельного підприємства, виходячи з оцінки його 
потенційних можливостей і забезпеченості відповідними ресурсами. 

- формування комплексу стратегічних напрямів стабілізації та розвитку 
економічної діяльності у відповідності до визначених рівнів її ефективності 
та визначення серед них пріоритетних; 

- формування стратегічних цілей стабілізації та розвитку економічної 
діяльності торговельного підприємства за кожним видом бізнес-процесів. 

Також можна виділити і такі основні етапи стратегії розвитку 
торговельного підприємства, які включають: 

- аналіз і прогнозування чинників зовнішнього і внутрішнього 
середовища; 

- формування місії, цілей і критеріїв розвитку торгової діяльності; 
- розробка планів (програми) розвитку цієї діяльності; 
- здійснення заходів по розвитку торгової діяльності; 
- управління реалізацією стратегії. 
Вихідною базою для вибору і розробки стратегій підприємств є 

постановка і формулювання стратегічних цілей, що відображають дві 
сторони очікуваного результату: кількісну (частка ринку, товарообіг і т. д.), 
якісну (інноваційна поведінка). Вихідною базою для вибору і розробки 
стратегій підприємств є постановка і формулювання стратегічних цілей. 

Інноваційними стратегіями торговельних підприємств можуть бути: 
інноваційна діяльність організації, спрямована на одержання нових 
продуктів, послуг і технологій; маркетингу й управління; перехід до нових 
організаційних структур; застосування нових видів ресурсів і нових підходів 
до використання традиційних ресурсів. Розрізняють найпоширеніші види 
інноваційних стратегій підприємства: традиційна, імітаційна, залежна, 
опортуністська, оборонна, наступальна [5]. Традиційна стратегія означає 
підвищення якості продукції чи послуг;  імітаційна – залучення інноваційних 
технологій за рахунок купівлі ліцензій; залежна означає, щл дрібні 
підприємства є підрядниками у крупніших щодо виробництва нового 
продукту, послуги або виробничого методу; опортуністська стратегія – це 
пошук підприємством такого виду продукції чи послуги, який не потребує 
особливих витрат на дослідження і впровадження, але дає змогу упродовж 
певного періоду одноосібно працювати на ринку; оборонна – підвищення 
технічного рівня діяльності, впровадження досліджень і розробок не для 
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лідируючого місця в певній галузі, а для утримання стабільної позиції серед 
інших підприємств у техніко-технологічному розвитку; наступальна означає, 
що тріумф на ринку вимагає наявності висококваліфікованого персоналу, 
проведення масштабної внутрішньоорганізаційної роботи.  

На жаль, єдиної та успішної для всіх торговельних підприємств моделі 
інноваційної стратегіїне існує. Вибір стратегії залежить від різноманітних 
виробничих, технічних, ринкових, соціальних, культурних та інших факторів, 
що є досить важливими для обрання ефективної стратегії розвитку 
торговельного підприємства. 

Таким чином, можна зробити висновок, що головною метою діяльності 
торговельного підприємства є максимізації прибутку від продажу продукції. 
Розглянуті напрями та етапи стратегії розвитку підприємства дозволяють 
досягти цієї мети. Розробка і впровадження стратегії діяльності торговельних 
підприємств сприятиме їх захисту від втрати життєздатності, адаптації до 
мінливих чинників зовнішнього середовища у довготривалій перспективі. В 
умовах підвищеного ризику торговельним підприємствам найдоцільніше 
використовувати не тільки традиційні стратегії розвитку, але й інноваційні, 
що які не потребують особливих витрат на дослідження і впровадження, але 
дають змогу упродовж певного періоду гарантовано зберегти стабільну 
позицію серед інших підприємств у техніко-технологічному розвитку.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА 

ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

 Національний валютний ринок - це регламентований національним 

законодавством механізм купівлі-продажу національної валюти, її конверсії в 

іноземні валюти. Національні валютні ринки характеризуються: обсягом 

валютних операцій,  кількістю конвертованих валют, що обертаються на 
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ринку, ступенем конвертованості національної валюти, характером 

регулювання валютних операцій, у т.ч. державного регулювання, ступенем 

інтегрованості країни у світову валютну систему. Валютний ринок, як один з 

головних елементів цінової системи, в останні десятиліття характеризується 

посиленням впливу процесів глобалізації, диверсифікації та 

трансформації[1,с.102-114].  

Досліджуване нами питання вивчалося такими науковцями:                  

О. Барановським, Я. Белінською, Т. Вахненко, А. Гальчинським, В. Геєцем, 

А. Даниленком, О. Дзюблюком, В. Козюком, Д. Лук’яненком, З.Луцишиним, 

О. Мозговим, Т. Мусієцем, М. Савлуком. 

Актуальність валютної проблематики для України сьогодні, в період 

розгортання світової фінансової кризи, є вкрай високою, зважаючи на 

специфічні потреби та особливості розвитку країни. 

Мета нашої наукової розвідки полягає в діяльності валютної системи 

України в сфері здійснення валютних операцій та міжнародних розрахунків, 

а також обґрунтування на цій основі окремих висновків і пропозицій щодо 

вдосконалення діючої практики валютно-розрахункових механізмів 

комерційних банків України.  

З економічної точки зору, валютний ринок – це сектор грошового 

ринку, на якому під дією попиту і пропозиції укладаються угоди з купівлі-

продажу іноземної валюти.Валютний ринок є складною системою механізмів 

та інститутів, які доповнюють одне одного.  

Особливо важливим функціональним призначенням валютного ринку є 

забезпечення реальної свободи вибору й дій власника валюти. Ступінь 

зрілості валютного ринку визначається не лише масштабами валютних 

операцій, а й його здатністю повною мірою реалізувати саме цю функцію. 

Сучасний валютний ринок - є інституційно-регульованим. Вся система 

міжнародних валютних організацій, союзів і угод, що діють на міждержавних 

і транснаціональних засадах, а також система страхування валютних ризиків 

являє відповідні атрибути регулювання валютно-ринкової діяльності. 

Залежно від обсягу, характеру операцій і кількості використаних валют 

розрізняють національні, регіональні та світові валютні ринки. Більша 

частина операцій припадає на долари США, а також на англійські фунти 

стерлінгів, японську єну, євро та швейцарський франк [2, с.184-189]. 

Учасниками валютного ринку є різні групи екномічних субєктів, кожна 

з яких прагне задовільнити власний комерційний інтерес. Це традиційна 

тріада - продавці валюти, її покупці та посередники. В Україні функції 

валютного ринку виконує Міжбанківська валютна біржа. Торги з основних 

валют (євро, американський долар та російський рубль) проводяться 

щоденно. Крім того, торгують фунтами стерлінгів Великої Британії, 

австрійськими шилінгами, італійськими лірами, канадськими доларами та 

деякими іншими валютами залежно від наявності попиту і пропозиції на 

них[3, с. 504].  
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Аналіз стану валютного ринку України доцільно розпочати з 

характеристики значних поточних тенденцій. На початку 2013 року динаміка 

показників валютного ринку України перебувала під впливом таких двох 

визначальних чинників: 1) стійкого перевищення надходжень іноземної 

валюти від нерезидентів над переказами на їх користь – на 2,5 млрд дол. 

США (для порівняння - у 2012 році надходження іноземної валюти від 

нерезидентів перевищували перекази на їх користь на 13,5 млрд дол. США); 

2) з кінця 2012 року триває поступове зниження чистого попиту на іноземну 

валюту.  

Питання розвитку валютного ринку в сучасних умовах є важливими 

для нашої держави. Тому що без ефективного валютного ринку економіка 

просто не зможе функціонувати. Держава повинна сприяти розвитку 

валютного ринку, контролювати цей розвиток, забезпечувати покращення 

механізмів функціонування валютного ринку. Аналіз процесу становлення 

вітчизняного валютного ринку засвідчує вагомий внесок Національного 

банку України в розбудову збалансованої та самодостатньої фінансової 

системи країни[4, с.45-50]. 

Для підвищення ефективності валютного контролю необхідно 

поліпшити обмін даними між органами, що його здійснюють, вдосконалити 

функціонування системи інформаційного обміну між  Національним банком 

та Державною митною службою: необхідно подолати проблему збору 

інформації про значні міжнародні перекази, які здійснюються поза системою 

електронних платежів, її обробки та аналізу з метою з’ясування джерел 

походження коштів на рахунках, з яких здійснюються міжнародні платежі, і 

відстежити основні напрями фінансових потоків. Необхідно вдосконалити 

співпрацю з правоохоронними органами, Службою безпеки України, з метою 

недопущення ведення незаконної валютної діяльності. 

Також для вдосконалення механізму функціонування валютного ринку 

суттєвого значення набуває пошук системи підвищення ефективності 

валютного контролю. Найважливішою функцією такої системи є 

попередження відтоку національних активів як однієї із серйозних загроз 

економічній безпеці банку і країни. Україна повинна терміново провести 

економічні реформи, які відповідали б її статусу країни з ринковою 

економікою й відповідали б загальним тенденціям розвитку світових ринків.  

Результати аналізу стану й прогнозу розвитку валютного ринку 

України вказують на необхідність проведення докорінних змін, 

впровадження цілого комплексу законодавчих, нормативно-правових і інших 

заходів з метою вирішення актуальних проблем розвитку валютного ринку, 

процесів інвестування економіки країни й забезпечення інтеграції в систему 

світового фінансового ринку. 

Виходячи з проведеного вище аналізу, основними напрямами 

стабілізації механізму функціонування валютного ринку України можна 

вважати такі: по-перше, оптимізувати процедуру валютних інтервенцій НБУ 

що дозволить підвищити прозорість і передбачуваність операцій НБУ на 
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валютному ринку, і забезпечити всім банкам рівний доступ в інтервенційних 

заходах; по-друге, важливе значення має комунікативна політика, 

погіршення якої пов’язане з непродуманими, негативними коментарями на 

адресу банків з приводу того, що вони проводять спекулятивну політику на 

валютному ринку і не дотримуються вимог НБУ щодо кредитування; по-

третє, НБУ потрібно посилити резервні вимоги до банків з метою зниження 

надмірної ліквідності банківської системи. 

Поліпшення функціонування валютного ринку України можливо 

досягти шляхом: зменшення рівня доларизації української економіки через 

підвищення привабливості гривневих активів; удосконалення правил роботи 

учасників ринку та дотримання чітких принципів і процедур; вдосконалення 

структури внутрішнього ринку з урахуванням міжнародної практики та 

запровадження нових видів міжнародних розрахунків; забезпечення 

стабільності нормативної бази НБУ; посилення роботи з моніторингу 

валютних ризиків, удосконалення механізмів контролю та протидії 

спекуляціям, застосування процедур для упередження валютних ризиків та 

недопущення формування інших дисбалансів, пов’язаних із здійсненням 

операцій капітального характеру в іноземній валюті; стимулювання експорту 

та забезпечення рівноваги платіжного балансу; оптимізація механізмів 

взаємозв’язку між попитом на національну та іноземну валюту, яка має 

передбачати спрямування гривневих потоків насамперед у реальний сектор 

економіки, вагомими важелями чого мають бути інструменти фінансової 

політики. 

Отже, питання, пов’язані з валютою та фінансово-валютною системою, 

є дуже актуальними й важливими, особливо після світової валютної кризи, 

коли постали проблеми щодо вдосконалення організації та регулювання 

валютного ринку. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

УКРАЇНИ 

 

Тенденції розвитку внутрішньої  торгівлі є одним із наочних 

індикаторів економічного розвитку держави. Внутрішня торгівля займає 

особливе місце в економічній системі України та в її соціальній сфері. 

Сьогодні ця проблема є досить актуальною, адже внутрішня торгівля 

характеризується наявністю домінуючої частки приватного капіталу, стало 

позитивною динамікою обсягу роздрібного товарообороту, збільшення 

численності приватних підприємців. 

Торгівля товарами народного споживання, продуктами харчування 

пов’язана із повсякденним життям людей і задоволенням їхніх потреб у 

товарах, торгових послугах. Розвиток внутрішньої торгівлі, в першу чергу 

товарами вітчизняного виробництва, є визначальним напрямом політики 

економічного зростання України. 

Вивченням цього питання також займалася значна кількість фахівців, 

серед яких праці Л.О. Омелянович, Н.І. Яркової, І.В. Сороки, А. Кріє, Ж. 

Жаллє, В.В. Апопія, А.С. Савощенко. 

Метою роботи є дослідження сучасних тенденцiй розвитку внутрішньої 

торгівлі в Україні. Внутрішня торгівля характеризується наявністю 

домінуючої частки приватного капіталу, сталою позитивною динамікою 

обсягу роздрібного товарообороту, збільшенням чисельності приватних 

підприємців. 

Торгівля виникла на відповідному етапі розвитку суспільства, а саме 

тоді, коли окремі виробники почали виготовляти продукції більше, ніж їм 

було потрібно для своїх власних потреб. Попередником торгівлі був 

натуральний обмін продуктами праці, який виник ще в надрах 

первіснообщинного ладу. Однак цей обмін мав спочатку випадковий 

характер і виникав лише тоді, коли окремі общини чи племена мали в цьому 

потребу. 

Основна роль торгівлі визначається, перш за все. тим, що вона виступає 

зв'язковою ланкою між виробництвом і споживанням, тим самим 

здійснюючи активний вплив як на виробництво, так і на споживання. 

Виконання цього завдання особливо зростає в сучасних умовах, коли 

радикально змінюється ставлення до проблеми розширення товарного 

виробництва.  

Внутрішня торгівля займає особливе місце в економічній системі 

України та в її соціальній сфері. Вона забезпечує оборот товарів та послуг 

більш ніж на 1 трлн. грн. на рік, що становить приблизно 60% суспільного 

продукту та  формує понад 11% ВВП країни. 
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Характерною рисою сучасного етапу розвитку торгівлі є важлива роль 
цього виду економічної діяльності у забезпеченні зайнятості населення а 
відповідно  і у формуванні його грошових доходів.  

За даними статистичних досліджень в оптовій та роздрібній торгівлі  
торгівлі транспортними засобами  в підприємствах з ремонту,  готелях та 
ресторанах працює більш, ніж 17% усього економічно активного населення 
України. 

Внутрішня торгівля в цілому ефективно забезпечує виконання 
покладених на неї функцій: товарно-грошового обміну, забезпечення 
економічних зв’язків між галузями народного господарства та регіонами 
країни, активного впливу на розвиток як виробництва, так і споживання. 
Частка державної  власності в торгівлі нині складає біля 2%, а переважаючою 
стала приватна форма власності [1, ст. 43-47]. 

 Проте, незважаючи на значні досягнення, сучасна торговельна галузь 
України має цілу низку проблем, що заважають її успішному розвитку та 
виконанню основного завдання – забезпечення населення товарами та 
послугами. 

Призначенням внутрішньої торгівлі є забезпечення потреб населення у 
товарах та послугах. У структурі споживання населення товари займають 
75% та 25% припадає на послуги. Однак через організовану торгівлю 
населення України задовольняє лише частку своїх матеріальних потреб – 
20% продтоварів і 47,6% не продтоварів домашнього вжитку. В цілому ж по 
Україні товарооборот у 2 рази нижче, ніж обсяги особистого споживання. 

Сучасний період характеризується певними труднощами для 
торговельної галузі, що робить все більш нагальною проблему інноваційного 
розвитку галузі. 

Зміни, що відбуваються у внутрішній торгівлі в останні роки, дають 
підстави для таких принципових висновків: 

1.Внутрішня торгівля перетворилася з товарно-розподільчого каналу в 
сферу обігу товарів і послуг з переважаючими товарно-грошовими 
відносинами. Вона більше не опосередковує, а безпосередньо забезпечує 
товарно-грошовий обмін як фазу відтворення суспільного продукту. 

2. У внутрішній торгівлі завершився етап розсуспільнення, і вона стала 
багатоукладною та демонополізованою з високим потенціалом 
конкурентності. 

3. Внутрішня торгівля набула ознак складної соціально-економічної 
системи, яка містить соціальні, функціональні, організаційні, територіальні 
підсистеми, численні взаємопов’язані організаційні структури, специфічні 
механізми, зв’язки та відносини. 

В умовах загострення фінансової кризи особливо болісною для 
населення стає проблема необґрунтованого зростання цін на споживчому 
ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари.  

Розв’язання зазначеної проблеми потребує комплексного підходу із 
застосуванням як методів державного цінового регулювання (зокрема, 
декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари), так і 
ринкових механізмів (наприклад, товарних інтервенцій). 
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На сучасному етапі розвитку внутрішньої торгівлі України 
відбуваються складні процеси та глибокі трансформації: демонополізація, 
лібералізація, структурна перебудова, економічна інтеграція, 
інтернаціоналізація оптового і роздрібного секторів, а також глобалізація, по 
суті, усіх внутрішніх товарних ринків [2,ст. 145-153]. 

Одним з головних завдань процесу правового забезпечення 
внутрішньої торгівлі в Україні є необхідність обґрунтування та визначення 
загальних напрямів кодифікації законодавства, що регулює правовідносини в 
сфері торгівлі. Так, на відміну від окремих нормативних актів, які вводяться з 
метою захисту інтересів лише окремої групи осіб, загальною доктриною 
розроблення Закону України «Про внутрішню торгівлю», на мій погляд, має 
бути спроба виробити загальноприйняті, а, можливо, й компромісні норми, з 
урахуванням інтересів усіх осіб, на права яких має вплинути новий Закон [3, 
ст. 26-30]. 

Регіональні відмінності торгівлі відбиваються співвідношенням 
аграрного та індустріального розвитку областей, рівнем виробництва товарів 
народного споживання, доходів населення та умовами товарного 
самозабезпечення населення. 

Таким чином, спостерігаються значні регіональні відмінності в каналах 
реалізації споживчих товарів. Це пояснюється, з одного боку, різним 
співвідношенням промислового і аграрного виробництва по регіонах, з 
другого –  різним товарним забезпеченням торгівлі і умовами 
самозабезпчення споживчими товарами населення. Крім того, велике 
значення має і матеріальний стан торгівлі в кожній окремій області, її роль та 
місце в економіці регіонів та житті кожної людини[4, ст. 74-85]. 

Отже, український ринок знаходиться в проміжному стані, коли сучасні 
інноваційні технології поєднуються та співіснують з більш простими 
технологіями радянської доби, Тому подальші дослідження проблем 
розвитку торгівельної галузі мають бути націлені на впровадження та 
зростання питомої ваги саме новітніх інноваційних технологій торгівлі в 
Україні. 
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ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ  

 

У сучасних умовах стабільність та розвиток економіки України 

залежить від рівня людського капіталу та інвестицій в нього. Саме людина з 

відповідною освітою, кваліфікаційним рівнем, навичками та досвідом 

забезпечує необхідні ринкові зміни в країні. Основою сталого економічного 

розвитку України стають інвестиції в освіту, науку, охорону здоров’я, тобто 

у ті пріоритетні сфери життєдіяльності, де формується людський капітал. 

Інвестиції в людський капітал ‒ це джерело економічного зростання, не 

менш важливе, ніж капіталовкладення в матеріально-речові фактори 

виробництва та землю. Таким чином, існує необхідність теоретичного 

обґрунтування та осмислення інвестування в людський капітал. 
Дослідженням питань доцільності інвестицій в людський капітал 

займались такі зарубіжні і вітчизняні вчені такі як:  М. Арич, Г. Луценко,                 

Г. Азоєва, Ф. Вірсема, О. Іляш,  В. Галушко, О. Гудзинського,                                     

С. Сардак,  Й. Завадського, Р. Кантера, І. Ліфіца, М. Портера, П. Саблука, Г. 

Скударя,  М. Трейсі, А. Юданова, Р. Фатхутдінова, Ф. Тейлора та інших. 

Проте дане питання не є достатньо вивченим у науковій літературі і потребує  

подальшого розгляду. 

Метою роботи є визначення основних аспектів інвестицій в людський 

капітал. 

Людський капітал ‒ це система характеристик, які визначають 

здатність людини до творчої праці з метою створення товарів, послуг, 

доданої вартості, тобто якості робочої сили індивідуума, сукупного 

працівника підприємства, фірми, корпорації, країни, що знаходять прояв у 

процесі розширеного відтворення. Таким чином, чим досконалішим є 

людський капітал, виражений рівнем освіти, кваліфікації, знань, досвіду, тим 

більші можливості людини до продуктивної високоякісної праці [5, с. 9].  

У сучасному суспільстві людський капітал стає основою багатства. 

Саме він визначає конкурентоспроможність економічних систем, виступає 

ключовим ресурсом їх розвитку. Здатність економіки створювати і ефективно 

використовувати людські ресурси  все в більшій мірі визначає економічну 

силу нації, її добробут. 

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 тощо) задля досягнення певного економічного 

результату (вищого доходу чи прибутку, зростання національного багатства) 

[3, с. 10]. 
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Необхідність здійснення інвестування у людський потенціал 

працівників у вигляді обов’язкового постійного процесу на підприємствах 

пояснюється стрімким розвитком НТП, збільшенням чисельності людей, які 

здійснюють економічні відносини, міграцію трудових ресурсів, посиленням 

конкуренції. 

Інвестиції в людський капітал мають ряд особливостей, що відрізняють 

їх від інших видів інвестицій. 

1. Віддача від інвестицій в людський капітал безпосередньо залежить 

від терміну життя його носія (від тривалості працездатного періоду). Чим 

раніше робляться вкладення в людини, тим швидше вони починають давати 

віддачу. 

2. Людський капітал не тільки схильний фізичному і моральному зносу, 

але і здатний накопичуватися і множитися. 

3. У міру нагромадження людського капіталу його прибутковість 

підвищується до певної межі, обмеженого верхньою межею активної 

трудової діяльності (активного працездатного віку), а потім різко знижується. 

4. Не всякі інвестиції в людини можуть бути призвані вкладеннями в 

людський капітал. Наприклад, витрати, пов'язані з кримінальною діяльністю, 

не є інвестиціями в людський капітал, оскільки суспільно недоцільні і 

шкідливі для суспільства. 

5. Характер і види вкладень в людину обумовлені історичними, 

національними, культурними особливостями і традиціями. 

6. У порівнянні з інвестиціями в інші різні форми капіталу інвестиції в 

людський капітал є найбільш вигідними як з точки зору окремої людини, так 

і з точки зору всього суспільства [2, с. 142]. 

Значну увагу приділяють інвестуванню в людський капітал у країнах з 

розвиненою ринковою економічною системою. Наприклад, за оцінками 

Світового банку, людський капітал перевищує 80 % всіх продуктивних 

багатств в Японії і 60 % в США. В Австралії і Канаді, що мають величезні 

природні ресурси і порівняно невелику чисельність високоосвіченого 

населення, частка людського капіталу становить близько 20 % від 

продуктивних багатств цих країн [8], тоді як в Україні підвищення і 

підтримка на високому рівні цього показника є перепоною для входження 

нашої держави до складу розвинених країн. Вирішення цієї проблеми 

ускладнюється визначенням обсягів інвестицій, які доцільно вкладати в 

людський капітал, тим більше, що інвестиції такі в усьому світі на перших 

етапах фінансують із бюджету державні органи різних рівнів за рахунок 

оптимізації інших статей витрат [4]. 

Спираючись на досвід передових країн у сфері інвестування в 

людський капітал, в Україні доцільно сформулювати основні напрями 

ефективної державної політики в цій сфері, а саме: 

‒  фінансова підтримка або повне фінансування за рахунок коштів 

державних або місцевих бюджетів навчання за найбільш актуальними у 

сучасних умовах професіями на ринку праці; 
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‒  чіткий контроль з боку держави стану інвестування в людський 

капітал 

‒  підприємствами всіх видів економічної діяльності; 

‒  паритетне фінансування витрат на професійний розвиток 

персоналу державою, роботодавцем та організаціями профспілок. 

‒  податкове стимулювання підприємств, які здійснюють 

інвестування в 

‒  людський капітал, і, у першу чергу, інвестування професійної 

підготовки та працевлаштування молоді. 

‒  субсидіювання підприємств, що за власний рахунок і на власній 

навчально-виробничій базі здійснюють підготовку персоналу. 

‒  обов’язкова сплата підприємством коштів у вигляді податку у 

спеціальні фонди, кошти яких надалі використовуються на професійне 

навчання й розвиток працюючих та безробітних в обсязі від 0,1% (Японія) до 

8% (Данія) від фонду оплати праці. 

‒  законодавче встановлення мінімального розміру коштів, які 

підприємство має прямовувати у фонди професійного розвитку та 

диференціювання їх значень залежно від чисельності персоналу 

підприємства [1]. 

Таким чином, інвестиції у людський капітал представляють собою 

будь-які дії, що підвищують професійну кваліфікацію й продуктивні 

здібності людини і тим самим продуктивність її праці. Витрати, що сприяють 

підвищенню людської продуктивності, можна розглядати як інвестиції, 

оскільки поточні витрати здійснюються з тим розрахунком, що їх буде 

багаторазово компенсовано дедалі значнішим потоком у майбутньому.  
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OСOБЛИВOСТI ЗAЛУЧEННЯ ПРЯМИХ IНOЗEМНИХ 

IНВEСТИЦIЙ В УКРAЇНУ 

 

Прямiiнoзeмнiiнвeстицiї (ПII) мaють вeликe знaчeння для eкoнoмiки 

крaїни, щo їх oдeржує, aджe сaмe вoни зaбeзпeчують eфeктивну iнтeгрaцiю 

нaцioнaльнoї eкoнoмiки у свiтoву; служaть джeрeлoм кaпiтaлoвклaдeнь, 

причoму у фoрмi сучaсних зaсoбiв вирoбництвa, a тaкoж зaлучaють 

вiтчизняних пiдприємцiв дo пeрeдoвoгo гoспoдaрськoгo дoсвiду, сприяють 

пoширeнню iннoвaцiй, збiльшeнню прoдуктивнoстi прaцi тa пiдвищeнню 

дoбрoбуту нaсeлeння[1, с. 80].  

Знaчний  внесок у дослiдження розвитку iнвестицiйної дiяльностi 

внесли тaкi вiтчизнянi вченi як: I.Р.Бондaр, A.Бутняров, Г.Л.Вербицькa, 

Т.Т.Гринiв, М.П.Денисенко, С.М.Тесля, В.Г.Федоренко, В.A.Худaвердiєвa, 

Л.М.Шик тa iншi. Однaк окремi питaння цiєї проблемaтики потребують 

детaльного нaукового дослiдження i прaктичного вирiшення. Нa сучaсному 

етaпi вплив iноземних iнвестицiй нa економiку крaїни дослiджувaвся у 

прaцях В. Борщевського, Н. Вознесенської, Б. Губського, С. Зaхaрiнa, Д. 

Лук’яненкa, Ю. Мaкогонa, A. Омельченкa, A. Пересaди, О. Федоренкa, A. 

Шaкiнa тa бaгaто iнших. 

Зa європейськими дослiджeннями у свiтoвoму пoтoцi прямих iнoзeмних 

iнвeстицiй нa укрaїнську eкoнoмiку припaдaє мeншe 1 %. Цe пoяснюється 

тим, щo сeрeд єврoпeйських пoстсoцiaлiстичних крaїн Укрaїнa сприймaється 

як крaїнa з нaйбiльшим ризикoм. Пiдприємницький ризик iнвeстицiй в 

Укрaїну склaдaє 80 % [2, с. 89]. 

Зa офiцiйною стaтистикою, сукупний обсяг ПII, залучених в eкономiку 

Укрaїни зa остaннi 18 рокiв (зa пeрiод 1996-2014 рр.), збiльшився в 64,8 рaзи i 

нa 31 грудня 2014 року стaновив 45,9млрд. дол. СШA, що склaдaє 

1 135,6 дол. у розрaхунку нa одного укрaїнця. Нeгaтивною тeндeнцiєю 

остaннiх рокiв є гaльмувaння тeмпiв зростaння обсягу ПII: лишe зa пeрiод 

2005-2014 рр. щорiчнi тeмпи знизились з 186,7 % до 105,2 %. 

Структурa ПII зa видaми eкономiчної дiяльностi тa в розрiзi гaлузeй 

промисловостi прeдстaвлeнa нaступним чином. Стaном нa 31 грудня 2014 

року 31,0% зaгaльного обсягу ПII в Укрaїнi зосeрeджeно нa пiдприємствaх 

промисловостi, у т.ч. пeрeробної – 25,3%. Сeрeд гaлузeй пeрeробної 

промисловостi суттєвi обсяги iнвeстицiй унeсeно у пiдприємствa 

мeтaлургiйного виробництвa, виробництвa готових мeтaлeвих виробiв 

(10,8%), виробництвa хaрчових продуктiв, нaпоїв тa тютюнових виробiв 

(5,7%). Нa сeктор устaнов фiнaнсової тa стрaхової дiяльностi припaдaє 26,4% 

ПII; пiдприємствa з оптової тa роздрiбної торгiвлi, рeмонту трaнспортних 

зaсобiв – 13,0%. Оргaнiзaцiї, що здiйснюють опeрaцiї з нeрухомим мaйном, 
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отримaли у 2014 роцi 7,5% вiд зaгaльної суми ПII, профeсiйну, нaукову тa 

тeхнiчну дiяльнiсть – 5,9% [ 3 ]. 

Стaном нa 2014 рiк прямi iнозeмнi iнвeстицiї змeншились, пoрiвнянo з 

2013 рoкoм iз 58,2 млрд. дoл. дo 45,9 млрд. дoл. СШA, щo сягaє мaйжe 8%. 

Змeншeння прямих iнoзeмних iнвeстицiй зa 2014 рiк зумoвлeнo 

пoрушeнням тeритoрiaльнoї цiлiснoстi в Укрaїнi, a тaкoж aнeксувaнням 

Криму Рoсiйськoю Фeдeрaцiєю, в якoму знaхoдилaсь вeликa кiлькiсть 

iнвeстицiй.  

Прoтягoм oстaннiх рoкiв oбсяг прямих iнoзeмних iнвeстицiй в Укрaїну 

у рoзрaхунку нa душу нaсeлeння зaлишaється нa дoсить низькoму рiвнi – 

близькo 1000 дoл., тoдi як у Чeхiї – 7418 дoл., Бoлгaрiї – 6226 дoл.,  

Кaзaхстaнi – 3706 дoл., Пoльщi – 3155 дoл., Румунiї – 2350 дoл. СШA.  

Нa кiнeць 2014 рoку oснoвними iнвeстoрaми Укрaїни зaлишaються тaкi 

крaїни, як Кiпр – 19,036 млрд. дoл., Нiмeччинa – 6,292 млрд. дoл., Нiдeрлaнди 

5,562 млрд. дoл., РФ – 4,287 млрд. дoл., Aвстрiя – 3,258 млрд. дoл., Вeликa 

Бритaнiя – 2,714 млрд. дoл., Бритaнськi Вiргiнськi oстрoви  – 2,494 млрд. 

дoл., Фрaнцiя – 1,826 млрд. дoл., Швeйцaрiя  – 1,325 млрд. дoл., Iтaлiя – 1,268 

млрд. дoлaрiв [4]. 

Вaртo вiдмiтити, щo прoaнaлiзoвaнa дивeрсифiкaцiя джeрeл зaлучeння 

прямих iнoзeмних iнвeстицiй пo крaїнaх-iнвeстoрaх мoжe бути ризикoм 

зaлeжнoстi eкoнoмiки Укрaїни вiд пoлiтики дeкiлькoх крaїн – oснoвних 

iнвeстoрiв. 

Нa жaль, зaрубiжнi кaпiтaловклaдeння в Укрaїнi спрямовaнi нe нa пiд- 

тримку нaцiонaльного виробникa, a нa зaхоплeння внутрiшнього ринку товa- 

рiв i послуг. Тривожить тe, що мeтою прямих iнозeмних iнвeстицiй, якi спря- 

мовуються в Укрaїну, нe є нaлaгоджeння виробництвa й eфeктивнe виробни- 

чe включeння у мiжнaродний подiл прaцi. Бiльшiсть iнозeмних iнвeсторiв в 

Укрaїнi просто нaмaгaється полiпшити свiй фiнaнсовий стaн зa рaхунок опe- 

рaцiй нa укрaїнському ринку [2, c. 81]. 

Oтжe, гoлoвними прoблeмaми у зaлучeннi iнoзeмних iнвeстицiй нa 

сьoгoднi є: пoлiтичнa тa зaкoнoдaвчa нeстaбiльнiсть, вiдсутнiсть нaдiйних 

гaрaнтiй зaхисту вiд змiн укрaїнськoгo зaкoнoдaвствa, знaчний пoдaткoвий тa 

aдмiнiстрaтивний тиск, висoкий рiвeнь кoрумпoвaнoстi тa бюрoкрaтизму, 

знaчний рiвeнь iнфляцiї в крaїнi тa склaднiсть рeєстрaцiйних, лiцeнзiйних i 

митних прoцeдур. Oснoвними шляхaми вирiшeння дaних прoблeм мoжуть 

бути: ствoрeння систeми iнституцiй i мeхaнiзмiв, щo пoлeгшують дiяльнiсть 

iнвeстoрiв в Укрaїнi тa здiйснeння скooрдинoвaнoї iнфoрмaцiнo-

мaркeтингoвoї пoлiтики, щo суттєвo пoкрaщить iнвeстицiйну привaбливiсть 

Укрaїни у свiтi. 
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ДИНАМІКА ВВП В УКРАЇНІ 

 

У сучасній науці вже сформовані загальні поняття та визначення ВВП, 

але швидкий розвиток ринку, вплив зовнішніх факторів, зміни в цінах 

вимагають постійного вивчення валового внутрішнього продукту та його 

складових. 

Дана тема є актуальна, так як дослідження і прогнозування ВВП на 

різних стадіях економічного розвитку є необхідною умовою для розвитку 

держави з трансформаційною економікою. Разом з тим науково обґрунтовані 

прогнози виробництва ВВП дозволяють оцінити наслідки реалізації 

передбачуваної на прогнозний період економічної політики держави. 

Особливу значимість при цьому набуває можливість враховувати наслідки 

державної політики, що справляють неоднаковий вплив на загальні 

результати економічної діяльності та економічне зростання в цілому. 

Проблемам дослідження ВВП та причин і факторів, що його 

зумовлюють присв’ячені наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, 

таких як: В. Геєця, А. Гальчинського, О. Дзюблюка, І. Багратяна, В. 

Литвицького, М. Савлука, А. Савченка, М. Швайка, І. Манцурова, А. 

Ревенка, Л. Петкова, М. Лизуна. 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – один з найважливіших 

показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат 

виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері 

матеріального і нематеріального виробництва. Вимірюється вартістю товарів 

та послуг, виготовлених цими одиницями для кінцевого використання. ВВП 

вимірює ринкову вартість річного обсягу виробництва, тобто він є вартісним, 

або грошовим показником . 

ВВП є важливим показником рівня життя населення та визначає 

добробут громадян. Відповідно, чим вищий рівень ВВП, тим кращі умови 

життя. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Щоб уникнути багаторазового врахування частин продуктів, які 

продаються і купуються, при обчисленні ВВП враховують лише ринкову 

вартість кінцевих товарів і не враховують операції, пов'язані із проміжними 

товарами. 

ВВП вимірює щорічний обсяг вироблених економікою товарів і послуг. 

Невиробничі операції, що мають місце в економіці за рік, не враховуються у 

ВВП. Невиробничі операції бувають двох основних видів:  

1) чисто фінансові операції;  

2) продаж вживаних товарів. 

Україна вже більш як 20 років розбудовує ринкову економіку. За цей 

час вона пережила глибокий спад виробництва, стабілізацію, а з 2000 р. 

переживає поступовий вихід з економічної кризи. 

Починаючи з 2004 року по 2013 рік рівень ВВП в Україні збільшується 

і також збільшується ВВП на душу населення. Лише у 2009 році було 

зменшення ВВП на душу населення до 19 832 грн. на особу, в той час як у 

2008 р. ця сума сягала 20 495 грн. на особу. Починаючи з 2010 року ВВП на 

душу населення має тенденцію до зростання. 

Показник ВВП у країнах СНД у 2013-2014 роках можна побачити у 

табл.1 [3]. 

 

Таблиця 1 

Показник ВВП у країнах СНД у 2013-2014 рр. 

Країна Валовий 

внутрішній 

продукт у 2013 р. 

Валовий 

внутрішній 

продукт у 2014 р. 

Азербайджан 98,7 104,5 

Білорусь 102 101,1 

Вірменія 104,9 107,5 

Казахстан 98,9 104,6 

Киргизстан 98,4 108,4 

Молдова 96,5 103,5 

Росія 102,9 101,6 

Таджикистан 99,9 107,3 

Туркменістан 99,2 109,2 

Узбекистан 99,5 107,5 

Україна 105,7 98,9 

 

Як видно з табл.1, ВВП в Україні за 2014 рік зменшився на 6,8% 

порівняно з 2013 р. Майже не змінилось значення у наших сусідів Білорусі – 

0,9% та Росії – 1,3%. Майже у всіх країнах СНД збільшився обсяг ВВП: 

Азербайджан - 5,8%; Вірменія – 2,6%; Казахстан – 5,7%; Таджикистан – 

7,4%; Молдова та Узбекистан – 8%. На 10% збільшилось ВВП у Киргизстані 

та Туркменістані. 
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ВВП на душу населення являється одним з найбільш точних способів 

оцінки економічного розвитку держави. Останній звіт Index of Economic 

Freedom міжнародної організації The Heritage Foundation містить показники 

обсягів ВВП та ВВП на душу населення (за ПКС). У 2014 році даний 

показник в Україні становив 7 373.99$, що в свою чергу розміщує нашу 

державу на 103-тій позиції серед 186 країн світу за якими було проведено 

дослідження. Cусідні позиції за рейтингом займають Суринам – 102 місце та 

Федеративні Штати Мікронезії (група островів у західній частині Тихого 

океану) – 104 місце [1]. 

У свою чергу, експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

розраховують на зростання економіки  – збільшення реального ВВП України 

в 2015 році складе 2,2% (максимальні прогнози зростання в 5%, мінімальні – 

падіння на 1,5%). У номінальному вираженні валовий внутрішній продукт 

збільшиться до 1,69 трлн грн. Споживча інфляція в Україні в 2015 році 

прогнозується на рівні 7,7%. 

Темпи припливу прямих іноземних інвестицій (приріст капіталу) у 

2014 р. значно сповільнився – до 2,75% ВВП. У 2015 р. передбачається 

збільшення обсягів інвестицій до $ 5,5 млрд (3,6% від ВВП України 2015). 

Середній прогноз на 2015 рік: зростання обсягів експорту на 4,2%, до $ 85 

мільярдів, а імпорту на 3,6%, до $ 94,2 млрд відповідно. 

Консенсусна оцінка золотовалютних резервів НБУ на 2015-й рік – від $ 

15,5 до максимальних $ 38,4 мільярдів. 

Прогнози експертів щодо української економіки на 2016-2017 роки, 

дуже різноманітні, оскільки не простежується єдиного бачення розвитку 

країни у середньостроковій перспективі. Зокрема, консенсусна оцінка по 

зростанню валового внутрішнього продукту України в середньому у 2016-

2017 роках становить 3,9%. Розбіжність між мінімальним і максимальним 

значенням 2,6 відсоткового пункту (коливання в межах 2,4% до 5%). 

Таким чином, згідно самих оптимістичних прогнозів зростання ВВП 

України в 2015 році становитиме від 2 до 5%. 

Розглянувши ВВП як головний показник соціально-економічного 

розвитку нашої країни та можливості реструктуризації економіки, можна 

зробити висновок про те, що він відіграє надзвичайно важливу роль у 

визначенні економічного здоров’я суспільства. Він створює базу дослідження 

та аналізу соціально-економічного потенціалу країни в цілому. 
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АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ 

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

 Однією із головних ланок господарського процесу України завжди був 

і залишається в наш час агропромисловий комплекс (АПК). Завдяки 

сприятливим ґрунтово-кліматичним умовам, вигідному економіко-

географічному розташуванню, найкращим у світі чорноземам та багатому 

землеробському досвіду, наша держава є потужним світовим виробником 

сільськогосподарської продукції. Рівень розвитку АПК впливає на 

забезпечення населення споживчими товарами, зайнятість сільських 

мешканців, соціальне відродження села, функціонування продовольчого 

ринку та національну безпеку країни. Тому, досить актуальним є 

дослідження теоретичних аспектів функціонування  АПК в сучасних умовах 

розвитку.  

Теоретико-методологічні засади дослідження АПК України знайшли 

відображення у працях таких вчених як: Є. Булатової, А. Герасимчука, О. 

Гримака, В. Краснової, Н. Міщенка, І. Михасюка, Г. Черниченка та інші. 

Для того, щоб дослідити сучасний стан та особливості функціонування 

АПК в Україні, буде доцільно з’ясувати сутність поняття «агропромисловий 

комплекс». Агропромисловий комплекс (АПК) – це сукупність 

взаємопов’язаних галузей народного господарства, об’єднаних своєрідною 

цільовою функцією (забезпечення населення продуктами харчування і 

предметами народного споживання сільськогосподарського походження), що 

розвиваються відповідно до конкретних природно-географічне і суспільно- 

географічних особливостей території [2, с. 97]. 

Головне завдання що стоїть перед галузями АПК – це зростання 

сільськогосподарського виробництва, надійне забезпечення країни 

продуктами харчування та сільськогосподарською сировиною, об’єднання 

зусиль усіх галузей комплексу для одержання високих кінцевих результатів. 

АПК як складна система має три головні аспекти: компонентний, 

територіальний і організаційний. Компонентний аспект структури АПК 

полягає у наявності і зв’язаності окремих галузей, функціональних сфер 

(блоків) галузей і агропромислових циклів (ланцюгів). 

До складу АПК входить понад 100 галузей і підгалузeй народного 

господарства, та ще багато галузей частково або повністю з ними пов’язані. 

Галузі, що входять до складу АПК, можна згрупувати в окремі 

функціональні сфери (блоки): 

1. виробництво сільськогосподарськоїпродукції (рослинництво, 

тваринництво); 
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2. промислова переробка сільськогосподарської продукції 

(харчосмакова, м’ясна, молочна,легка промисловість попереробці 

сільськогосподарської сировини); 

3.  виробництво засобів виробництва для всіх галузей АПК (тракторне і 

сільськогосподарське машинобудування, продовольче машинобудування; 

виробництво мінеральних добрив та інших хімічних засобів для 

інтенсифікації сільськогосподарського виробництва;  

4. виробнича та соціальна інфраструктура (заготівля, зберігання, 

транспортування і реалізація продукції, науково-дослідні організації і 

підготовка кадрів) [1, с. 32]. 

 Серед факторів, що впливають на розвиток АПК в Україні, можна 

виділити: система господарювання, характер виробничих відносин, рівень 

соціально-економічного розвитку країни, природні ресурси та структура 

земельного фонду, технічний рівень і стан основних фондів підприємств 

АПК, забезпеченість трудовими ресурсами, транспортно-географічні умови. 

Вирішальне значення мають економічні фактори, від яких залежить 

раціональне використання природних ресурсів, задоволення споживчого 

попиту населення, участь у міжнародному поділі праці, збереження навко-

лишнього середовища тощо [3, с. 42]. 

Дослідження найгостріших проблем АПК на сучасному етапі розвитку 

нашої держави дозволило здійснити їх систематизацію таким чином: 

неадекватна аграрна політика [1, с. 34]; 

 ускладнена і суперечлива система управління АПК, яка 

характеризується існуванням багатьох дублюючих ланок; незадовільна 

робота головних державних органів;  

 неефективна діяльність держави у процесі приватизації агросектору;  

 низький рівень інвестування;  

 неефективне використання аграрного потенціалу;  

 незадовільний стан функціонування ринкових інститутів. 

Результати аналізу сучасного стану АПК свідчать, що нині в Україні 

все ще фактично відсутня обґрунтована державна аграрна політика. 

Подолання кризових явищ в АПК України, вирішення завдань його 

реформування потребує вивчення та використання досвіду розвинутих країн 

у цій сфері економіки. Зазначена вище ситуація контрастує з досвідом 

багатьох країн з ринковою економікою, в яких аграрний сектор є сферою 

активного державного регулювання та протекціоністської політики. 

Специфіка функціонування аграрної сфери, а саме низька еластичність 

попиту, нестабільність прибутків виробників, сезонність виробництва, 

збереження земельного потенціалу, необхідність забезпечення продовольчої 

безпеки країни, а також аналіз проблем у цій сфері зумовлюють основні 

напрями її вдосконалення: 

 обмеженість ресурсів передбачає суворе підпорядкування 

протекціоністської політики в аграрній сфері завданням підвищення 

ефективності виробництва. В умовах формування соціально орієнтованої 
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ринкової економіки уряд не може і не повинен безпосередньо займатися 

організацією виробництва. 

 збалансованість ринків та нормальний рівень дохідності в аграрному 

секторі повинні підтримуватися з допомогою інтегрованої системи заходів, 

головним чином через механізми створення резервних (буферних) запасів, 

інтервенційного регулювання попиту і пропозиції, гарантування внутрішніх 

аграрних цін; 

 розвиток комплексу не може бути досягнутий без оновлення 

матеріально-технічної бази, що вимагає розробки цілеспрямованого 

державного регулювання інвестиційних процесів. Одним з ефективних 

напрямів розвитку інвестиційної політики в АПК в умовах відсутності 

внутрішніх джерел є залучення іноземних інвестицій; 

 для розвитку механізму конкуренції в аграрному секторі необхідні: 

впровадження у практику господарювання механізмів мотивації, що 

забезпечують належний рівень зацікавленості у функціонуванні 

сільськогосподарських товаровиробників на основі приватної власності; 

формування економічних інститутів ринку в аграрному секторі, що 

впливають на створення конкурентного середовища; 

 одним із шляхів розв’язання завдання підвищення ефективності 

функціонування АПК є запровадження широко використовуваного у цілому 

світі маркетингового забезпечення розвитку агробізнесу [4, с. 240]. 

Отже, на сучасному етапі проблема реформування АПК стоїть 

надзвичайно гостро, тому що вітчизняне сільське господарство – це основа 

економіки нашої країни, це величезний комплекс виробничої та соціальної 

сфер. Україна, яка володіє надпотужним потенціалом лідера світового 

аграрного виробництва, фактично по обсягах продукції, вироблених в АПК 

ледве дотягує до рівня тих держав, які володіють ресурсами в набагато разів 

слабшими. На даному етапі та за існуючої технічної, соціальної й 

законодавчої бази ми неспроможні ефективно розвивати сільське 

господарство, вивести його на рівень прибутковості та розширеного 

відтворення. 
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РОЗВИТОК МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

 

 Міграційні процеси існували протягом розвитку людської цивілізації і 

були обумовлені багатьма причинами. Основною проблемою міграції 

вважають міграцію трудових ресурсів країни. В Україні вона є надзвичайно 

поширеним явищем. Адже міграція трудових ресурсів як економічне явище є 

одним з факторів формування суспільства, що безпосередньо впливає на його 

становлення та функціонування. В даний час міграція робочої сили стала 

одним з головних чинників соціально-економічних трансформацій і розвитку 

всіх регіонів України. Тому така тенденція і спонукає досліджувати 

особливості та проблематику трудової міграції в Україні. 

Проблеми трудової міграції досліджувались переважно вченими-

економістами, але в останнє десятиліття ця проблема набула 

міждисциплінарного характеру. Різноманітні аспекти трудової міграції 

проаналізовано в працях таких  українських вчених: як О. Малиновської,      

О. Позняка, Е. Лібанової, Л. Лісогор, В. Капітана та інші. 

Міграційні процеси існували протягом розвитку людської цивілізації і 

були обумовлені низкою причин. Сьогодні міжнародною міграцією охоплено 

весь світ. Міграція є однією з об’єктивних підстав становлення цілісної 

світогосподарської системи. Водночас вільна міграція представляє небезпеку 

для урядів як з точки зору політичної стабільності, так і в соціальному 

аспекті.  

Для детальнішого ознайомлення з ситуацією міграції робочої сили в 

Україні слід розглянути теоретичну сторону поняття міграції як 

економічного явища. Під міграцією робочої сили розуміють переміщення 

працездатного населення, що викликається причинами економічного 

характеру. Міграція робочої сили відбиває процес перерозподілу трудових 

ресурсів між національними економіками [3, с. 8].  

Відомі вчені та економісти, які займаються дослідженням міграції 

трудових ресурсів, виділяють декілька причин, які змушують населення 

однієї країни виїжджати до іншої країни. До таких причин слід віднести:  

 національні відмінності в заробітній платі – це загальноприйнята 

тенденція, адже в країнах з більш високим рівнем розвитку, як правило, 

заробітна плата вища, ніж заробітна плата на ідентичній посаді в країні з 

менш низьким рівнем розвитку; 

 наявність безробіття у країні – є однією з головних причин 

міграції трудових ресурсів. Але під час розгляду даної проблеми слід 

враховувати різницю між рівнем безробіття однієї країни та рівнем 

безробіття іншої країни. Тому до країни, у якої рівень безробіття менший, 

будуть приїздити іммігранти з країни, у якій рівень безробіття більший;  
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 політичні переслідування – дана причина пов’язана з 

особливостями нормативно-правової бази різних країн. Якщо особа вчинила 

злочин у своїй країні і за законом повинна нести покарання, вона може 

звернутися з проханням про політичний притулок до іншої країни;  

 причини особистого характеру – такі причини можуть набувати 

досить широкого значення, так як особа може мігрувати до іншої країни 

через моральні та духовні переконання, політичні погляди, культурні 

цінності та багато інших[2, с. 478]. 

На сьогоднішній день проблеми міграції набувають все гострішого 

характеру в усьому світі. За деякими оцінками, на планеті налічується до 200 

млн. мігрантів, і ще досить значна кількість людей може покинути свою 

країну, переїхавши в іншу. В основному переважають економічні мігранти, 

тобто люди, які шукають більших заробітків, стабільніших умов життя за 

кордоном. Україна також є частиною світової спільноти, тому всі тенденції, 

що пов’язані з міграцією робочої сили, які відбуваються у світі, 

безпосередньо впливають на міграційні процеси в межах України [4, с. 10]. 

Як стверджує Весельська Л.А., міграція робочої сили має як негативні 

так і позитивні наслідки. Проте, для України вони є переважно негативними. 

Мігрують, як правило, спеціалісти високої кваліфікації, але лише невеликий 

відсоток їх має гарантовану роботу і відповідні соціальні та трудові гарантії. 

Виїжджають за кордон у пошуках роботи молоді люди й без високого рівня 

кваліфікації, які згодні на будь-яку роботу і низьку заробітну плату. Згубним 

для економіки країни, для формування її науково-технічного потенціалу є 

виїзд за кордон науковців та підготовлених на сучасному рівні молодих 

спеціалістів [1, с. 111].  

Головною проблемою, яку породжує міжнародна міграція є те, що 

громадяни України не мають бажання повертатися додому, не досягнувши 

цілі перебування за кордоном. Повертатися частіше за все їх змушують 

особливі обставини, такі як втрата роботи, проблеми із здоров’ям, смерть 

рідних тощо [4, с. 113].  

 На сучасному етапі економічного розвитку України глобальною 

проблемою, яка безпосередньо впливає на тенденцію міграції трудових 

ресурсів в Україні, є демографічна ситуація (негативна динаміка 

народжуваності, смертності, від’ємне сальдо міграції).  

Таблиця 1 

Динаміка чисельності населення за 2011 – 2015 роки [5] 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Чисельність наявного 

населення станом на  

1 лютого (осіб) 

43416046 43273431 43190028 43057280 42910885 

Чисельність постійного 

населення станом на 

1 лютого (осіб)  
43246409 43103794 43020391 42887643 42741248 
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Як видно з таблиці, чисельність постійного населення в Україні станом 
на 1 лютого 2015 року становила 42741248 осіб. Тоді як станом на 1 лютого 
2014 року чисельність постійного  населення по Україні складала 42887643 
осіб,  станом на 1 лютого 2013 року –  45553,0 тис. осіб, та станом на 1 
лютого 2012 року – 45633,6 тис. осіб [5]. Тобто можна спостерігати 
тенденцію зменшення чисельності населення України.  

Кожного року загальна кількість  населення в Україні зменшується 
саме внаслідок виїзду українців за кордон з метою пошуку кращих умов 
праці та вищої заробітної плати. Серед країн, в які спрямовані потоки 
трудової міграції з України – Росія, Польща, Чехія, Італія, Греція, Кіпр, а 
останнім часом – і Німеччина, Португалія, Іспанія та інші розвинені країни 
Західної Європи [5].  

Для поліпшення міграційної ситуації в України було б доцільно 
застосовувати такі заходи [2, с. 480]: 

 підвищення рівня грошових доходів за допомогою докорінного 
реформування оплати праці та пенсійного забезпечення; 

 створення сприятливих умов для соціального захисту від безробіття; 

 стабілізація кількості економічно доцільних і створення нових 
робочих місць для запобігання масовим звільненням; 

 глибоке вивчення потреб регіональних ринків праці для визначення 
напрямків підготовки спеціалістів. 

Отже, міграція робочої сили України є досить складним явищем , яке 
потребує негайного вирішення. Для вирішення даної проблеми в Україні, 
насамперед, потрібно створити соціально-економічні, правові умови для 
зростання добробуту населення, навчання, розвитку особистості, підвищення 
рівня кваліфікації. Важливим є створення робочих місць, підвищення 
заробітної плати, створення нормальних умов праці. Потрібно намагатися 
шукати нові підходи щодо розв’язання проблем сучасних міграційних 
процесів в Україні, робити певні припущення та прогнози, намагатися 
вносити нові ідеї у міграційну політику країни, що єдиним результатом мало 
б місце забезпечення гідних умов проживання на території Україні її 
резидентам та іммігрантам. 
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ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 

 

Весь досвід світового розвитку свідчить, що магістральний шлях у 

світове господарство пролягає через транснаціоналізацію національних 

економік, тобто через допущення у свої економіки капіталу найбільш 

передових закордонних господарсько-економічних структур, представлених 

на сьогодні транснаціональними корпораціями (ТНК), з одного боку, і 

створення власних транснаціональних структур, здатних на рівних 

взаємодіяти із ТНК розвинених країн ринкової економіки як на своїй 

території, так і за її межами, – з іншого. Головною причиною такого 

стрімкого розвитку ТНК у другій половині XX століття, безсумнівно, є 

висока ефективність їх діяльності порівняно з компаніями, що діють лише в 

одній країні. ТНК приймають як пряму, так і опосередковану участь у 

світових економічних процесах, їх вплив поширюється на всі країни та всі 

сфери життя. 

Дослідженню різноманітних аспектів діяльності транснаціональних 

корпорацій присвячено низку наукових праць як зарубіжних, так і 

вітчизняних науковців. Так, діяльність ТНК у процесах інтеграції 

міжнародного бізнесу розглядається у працях В.С. Кузнєцова,                    

О.С. Поважного, В.С. Пономаренка, В. Сараєва, І.Г. Ханіна, В.Н. Якимця. 

Водночас, інвестиційні аспекти інтеграційної діяльності ТНК науковцями 

розкрито не в повній мірі, що зумовлює актуальність даної проблематики. 

ТНК – це міжнародні концерни, тобто групи підприємств (дочірніх 

фірм), що концентруються навколо іншого підприємства (материнської 

компанії), яка тримає акції цих підприємств. У рамках концернів часто 

дочірні підприємства є тримачами акцій інших дочірніх підприємств в інших 

країнах, економічним механізмом їх формування слугують прямі іноземні 

інвестиції (ППІ). Саме тому колосальна фінансова і промислова могутність 

ТНК має наднаціональний характер [5, с. 30]. 

Найбільш специфічною формою транскордонних операцій, яка висту-

пає візитною карткою ТНК, є пряме іноземне інвестування (ПІІ). Починаючи 

з 1970-х рр., обсяги прямих інвестицій неухильно зростають, однак левова 

частка ПІІ, як і раніше, переміщується між розвиненими країнами [2, с. 161].  

Якщо оцінювати інвестиційну діяльність ТНК в умовах посилення 

глобалізаційних процесів, то можна дійти до висновку, що вона 

характеризується сприянням розвитку міжнародних відносин, стабільністю 

зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних зв’язків, що є важливою 

умовою розвитку будь-якої економіки, та відіграє вирішальну роль у 

створенні єдиної економічної системи. 
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У наш час відбувається поступове зростання обсягів міжнародного 

виробництва ТНК, проте їх рекордно високі рівні грошових активів поки не 

вилилися в стійке зростання обсягу інвестицій. 

За оцінками ЮНКТАД, рівень грошових активів ТНК досяг більше          

5 трлн. дол., включаючи нерозподілений прибуток зарубіжних філій. Дані 

про 100 найбільших ТНК говорять про те, що під час глобальної фінансової 

кризи вони скорочували капітальні витрати на виробничі активи та 

придбання (особливо за кордоном), роблячи вибір на користь нарощування 

власних грошових коштів. Повторне виникнення нестабільності на 

міжнародних фінансових ринках буде і далі сприяти нарощуванню ліквідних 

коштів, але тим не менше, в міру поліпшення умов, нинішній надлишок 

ліквідності може в майбутньому вилитися у значне зростання ПІІ. Якщо 

будувати інвестиційні прогнози за 100 найбільшими ТНК, то розмір капіталу, 

який може бути розміщений у вигляді інвестицій, складає 500 млрд. дол., 

тобто близько однієї третини глобальних потоків ПІІ [6, c. 9]. 

У роки найближчої перспективи можна очікувати подальшого 

зростання світових потоків ПІІ та збереження регіональних тенденцій їх 

розподілу. ТНК з країн, що розвиваються, особливо азійські, закладають 

високі теми зростання інвестиційних витрат на планування та реалізацію 

власних інтеграційних стратегій. В той час як холдинги з розвинутих країн 

все ще залишаються основними світовими інвесторами, компанії з країн, що 

розвиваються, та з країн з перехідною економікою, за оцінками ЮНКТАД, 

значно зміцнили власні позиції. Вони займають 3 місця в десятці та 7 місць в 

двадцятці найбажаніших потенційних іноземних інвесторів. З них: Китай 

посідає друге місце в перспективному рейтингу, Індія – шосте, Російська 

Федерація – дев'яте. Такі тенденції збережуться, якщо в більшості країн 

відновляться темпи економічного зростання на докризовому рівні, буде 

проведена корпоративна реструктуризація та продовжиться зростання 

прибутків ТНК і освоєння ними нових ринків [3, с. 17].  

Україна як держава, що розвивається, є досить привабливою 

приймаючою країною для ТНК, про що свідчить активне зростання кількості 

дочірніх компаній та філіалів транснаціональних корпорацій у різних сферах 

вітчизняної економіки. Більшість іноземних інвесторів приваблює передусім 

великий внутрішній ринок України. Ще однією з переваг для операцій 

транснаціональних фірм є економіко-географічне розташування України, а 

також традиційні економічні зв'язки управлінських фірм із компаніями країн 

СНД, Балтії, які склалися в попередні роки і зберегли своє значення в період 

ринкової трансформації механізму взаємного співробітництва [1, c. 21]. 

Саме ПІІ слугують основою панування ТНК на світовому ринку. 

Інвестиції є інструментами безпосереднього впливу корпорацій на світове 

господарство, що дозволяє останнім використовувати підприємства в інших 

країнах для виробництва і збуту продукції, швидко розповсюджувати товари 

і технології в міжнародному масштабі, а також отримувати високий рівень 

рентабельності, здійснюючи контроль зазначених процесів. Інвестиції ТНК 
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впливають на економічні процеси у країні, що може мати як позитивні, так і 

негативні наслідки. Тому співробітництво з ними є досить складним 

процесом, що потребує визначення національних пріоритетів держави й 

формування ефективного механізму регулювання діяльності корпорацій      

[4, с. 89]. 

Таким чином, з результатів численних досліджень можна дійти до 

висновків, що ТНК мають значні перспективи розвитку в майбутньому, 

масштаби їх впливу на національну економіку будь-якої країни, а також на 

світове господарство постійно збільшується. Вони поступово відсувають на 

другий план уряди та економіки провідних країн світу. 
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УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ 

КОРИДОРІВ 

 

Система міжнародних транспортних коридорів (МТК) сьогодні активно 

розвивається в усьому світі, насамперед у Європі, що багато в чому пов’язано 

з глобалізацією світової економіки та переміщенням промислових 

підприємств з Європи до Азії та Африки. Україна володіє одним з найвищих 

у Європі транзитним рейтингом, має всі можливості для інтенсивного 

розвитку мережі МТК та отримання від цього значного прибутку.  

http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/
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МТК – це комплекс наземних і водних транспортних магістралей з 

відповідною інфраструктурою на визначеному напрямку, включаючи 

допоміжні споруди, під’їзні шляхи, прикордонні переходи, сервісні пункти, 

вантажні та пасажирські термінали, обладнання та устаткування рухом, 

організаційно-технічні заходи, законодавчі і нормативні акти, які 

забезпечують перевезення вантажів і пасажирів на рівні, що відповідає 

вимогам Європейського Співтовариства [5, с. 134]. 

До найбільших переваг міжнародних транспортних коридорів перш за 

все слід віднести: 

- суттєве джерело наповнення Державного бюджету, що впливає на 

національні інтереси в економічній сфері, слугують передумовою сталого 

економічного росту та підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки; 

- національна безпека країни у соціальній та гуманітарній сферах, 

оскільки МТК дають змогу створити нові робочі місця в регіонах, сприяють 

покращенню життєвого рівня населення, створюють передумову для 

подолання бідності і надмірного майнового розшарування в суспільстві, 

сприяють збереженню та зміцненню демографічного і трудового потенціалу 

країни, підвищенню рівня соціального захисту людини тощо; 

- запровадженням високих європейських стандартів як у сфері 

транспорту, так і в інших галузях економіки країни. Країни змушені 

переходити на ці стандарти, щоб виступати активними гравцями ринку 

міжнародних перевезень. МТК можуть бути прикладом для наслідування, 

зокрема, у питаннях дотримання вимог безпеки на транспорті, організації 

перевезень тощо; 

- розміщення виробництв поблизу розвиненої транспортної мережі, і 

насамперед МТК, є запорукою їхньої конкурентоспроможності на 

міжнародних ринках. Це пов’язано, перш за все, зі швидкістю, надійністю 

постачання товарів споживачам та оперативного забезпечення потребою 

підприємств у сировині та комплектуючих [3, с. 152]. 

Завдяки вигідному географічному положенню через територію України 

проходять найкоротші транзитні шляхи, які з’єднують між собою Європу та 

Азію, країни Середземноморського регіону та країни Скандинавії. Також 

варто відзначити, що велику роль відіграє і вихід України до Чорного та 

Азовського морів, наявність розгалуженої мережі залізниць та автомобільних 

доріг, незамерзаючих морських портів. Як відомо, за довжиною 

магістральних трубопроводів, які проходять нашою територією, країна 

посідає 5-те місце в світі, після Канади, Росії, США та КРН. Крім того, 

Україна посідає 1-ше місце в Європі за коефіцієнтом транзитності, але, на 

жаль не реалізує його повною мірою [2, с. 56]. 

Територією України проходять чотири транс’європейських 

транспортних коридори № 3,5,7,9, коридори Організації співробітництва 

залізниць (ОСЗ) №3,4,5,7,8,10, транспортний коридор Європа-Азія 

(ТРАСЕКА) та коридор Балтійське-Чорне море [1, с. 383].  
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МТК забезпечують доставку вантажів в мінімальні терміни та 

найкоротшими шляхами, а також перевалку та обробку вантажів з одного 

транспорту на інший. Через територію України щороку проходить до   59 

млн. т транзитних вантажів (включаючи нафту, газ і аміак). Експертна оцінка 

потенційних можливостей нашої країни становить 220 млн. т транзитних 

вантажів [3, с. 154]. 

Для транзитного потенціалу України є важливою паромна переправа 

Іллічівськ – Варна (Болгарія). Переправа через Дунай, між Орлівкою 

(Україна) та Ісакіа (Румунія) перебуває на стадії проектної розробки.  

Проте варто зазначити, що міжнародні транспортні коридори в Україні 

розвиваються досить повільними темпами, через що країна втрачає свою 

найбільшу конкурентну перевагу – геополітичне положення та можливість 

підвищити власний транзитний потенціал. Основними чинниками, що 

стримують розвиток мережі міжнародних транспортних коридорів на 

території України, є високий рівень зносу основних фондів на всіх видах 

транспорту, недостатній рівень фінансування розвитку транспорту і 

транспортної інфраструктури, низький рівень транспортно-логістичного 

сервісу при організації перевезень, митне законодавство, яке ускладнює 

процедури перевірки і документообігу експортно-імпортних 

вантажоперевезень, недостатній розвиток інформаційної інфраструктури 

забезпечення вантажоперевезень. 

Головною проблемою розвитку міжнародних транспортних коридорів 

залишаються відсутність і неспроможність залучення інвестицій. Потреба в 

інвестиціях для реконструкції міжнародних транспортних коридорів 

оцінюється в 100 млрд. грн. В Україні не створено належних умов для 

залучення іноземних інвесторів, без допомоги яких неможливо вирішувати 

таку глобальну проблему [4]. 

Зростання інвестицій до транспортної складової економіки України 

призведе до росту об’ємів вантажоперевезень. У такій ситуації державна 

підтримка транспорту набуває стратегічного значення. 

Якщо мережа міжнародних транспортних коридорів в Україні буде 

відповідати міжнародним вимогам, то це дасть змогу збільшити обсяги 

вантажопотоків по всіх основних коридорах, що проходять її територією. 

Інтеграція України через міжнародні транспортні коридори в міжнародне 

співтовариство дасть нашій країні та її регіонам підґрунтя динамічного 

розвитку економіки, створить умови підвищення якості та ефективності 

зовнішньоекономічних зв’язків країни, посилить ефективність використання 

транзитного потенціалу, а також поліпшить соціально-економічне положення 

в регіонах. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ  

ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 

На сьогоднішній день Україна виступає державою, яка динамічно 

розвивається і прагне більш активно включитися в суспільно-економічні 

процеси сучасного світу, інтегруватися в європейське співтовариство. 

Об’єктивна необхідність трансформації економіки України обумовлена, в 

першу чергу, загальною логікою переходу від історично доведеної і 

економічно неефективної адміністративно-командної моделі до порівняно 

ефективної ліберально- капіталістичної соціально-орієнтованої ринкової 

моделі організації економічної життєдіяльності суспільства.  

В країні, по суті, не було власної економічної системи – це була 

підсистема єдиного народногосподарського комплексу СРСР, яка була 

сформована для його обслуговування і не включала багатьох необхідних для 

самостійної системи елементів. Основний зміст трансформаційних 

перетворень в країні, таким чином, полягає в переході до комплексної і 

цілісної економічної системи, яка функціонує на ринковій основі. Сьогодні 

абсолютно очевидно, що об’єктивною необхідністю трансформації економіки 

України є: перехід від екстенсивних методів господарювання до інтенсивних; 

забезпечення структурної перебудови економіки на базі новітніх технологій, 

розширення наукоємних виробництв; реалізація програм нарощування 

виробництва товарів споживчого ринку, збалансованих з динамікою 

платоспроможного попиту; пріоритетність малих форм господарювання; 

утримання інфляції, індексація всіх кількісних параметрів економічних 

показників; забезпечення ефективності соціальних реформ [2, с. 253].  

Головною метою ринкової трансформації економіки України є: 

створення надійного фундаменту зростання добробуту населення; 

стимулювання швидкого економічного зростання; підвищення 



218 

 

продуктивності праці; досягнення світового рівня ефективності використання 

матеріальних ресурсів через запровадження новітніх технологій; вироблення 

достатніх обсягів продукції, яка користується попитом; забезпечення високої 

якості товарів та послуг; створення умов для зростання реальних доходів 

населення [1]. 

Розвиток економіки супроводжується безперервними 

різномасштабними трансформаціями, аналізу яких присвячено багато 

досліджень. Економічні терміни, що характеризують сутність поняття 

―структурна трансформація‖, ―структурні перетворення‖, ―реструктуризація‖ 

в зв’язку з цим досить часто зустрічаються в економічній літературі, проте 

чіткості в характеристиці їх змісту не досягнуто. 

Внутрішні системні трансформації відбуваються в усіх країнах світу. 

Трансформаційна економіка, за визначенням В. Геєця, передбачає зміну 

структури економіки й створення нових форм розвитку. Причому, 

трансформація не зводиться лише до ринкових реформ, а має комплексний 

характер, включаючи перетворення у політичній, інституціональній та 

культурній сферах, що синхронізуються між собою у просторі й часі. 

Трансформація у вузькому сенсі (разові та дискретні зміни) – 

обмежений в часі процес, який визначається поворотними подіями в 

суспільстві, полягає в переході від одного рівноважного стану до іншого. 

Тоді як трансформація в широкому сенсі (систематичні зміни) – це не 

обмежений в часі постійний процес перетворень системи, її елементів, 

зв’язків і відносин між ними 

Відмінною різницею українських трансформаційних процесів від 

інших економічно розвинутих країн є те, що вони носили революційний 

характер. У кінці XX ст. Україна змінила свої напрямки майбутнього 

соціально-економічного розвитку, стала соціально-економічних і політичних 

змін з урахуванням досвіду й досягнень розвинутих країн світу. Однак у 

результаті відсутності в нашій державі національної трансформаційної 

моделі і невдалого запозичення чужих моделей економічного розвитку, 

зокрема моделі економічних реформ, що відома як ―вашингтонський 

консенсус‖, на жаль, перехід у нову якість набув руйнівного характеру. 

Замість прогресивних економічних і науково-технологічних зрушень, 

побудови соціально орієнтованої демократичної держави, підвищення 

матеріального добробуту і духовного рівня життя народу, Україна опинилася 

в глибокому занепаді. 

На сучасному етапі до основних тенденцій трансформації соціально-

економічних процесів української економіки можна віднести подальше 

поглиблення соціальної нерівності за всіма показниками (економічними, 

політичними, соціальними) та маргіналізацію значної частини населення, що 

несе в собі зростання напруженості в суспільстві. З одного боку, соціальна 

нерівність є результатом сформованої за останні роки системи розподілу 

доходів, доступу до економічних, політичних, соціальних ресурсів, з іншого 

– результатом державної політики. Подальший розвиток стратифікаційних 
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процесів в українському суспільстві залежатиме від швидкості економічного 

та політичного реформування, від зміни державної ідеології, яка підмінена 

сьогодні інтересами вузького кола людей [1]. 

Більше 20 років незалежності для України не стали періодом стрімкого 

соціально-економічного розвитку, що обумовлено відсутністю застосування 

належних чітких механізмів та інструментів макроекономічного 

регулювання. Структурні характеристики розвитку країни показують, що 

зростання не сприяє подоланню суперечностей, які негативно впливають на її 

соціально-економічний розвиток. Розв’язувати ці проблеми в Україні 

необхідно комплексно, застосовуючи важелі, властиві макроекономічному 

регулюванню. 

Аналізуючи стан й перспективи розвитку економічної системи 

України, слід відзначити, що за роки незалежності не вдалося створити 

економічну систему, здатну забезпечити прогресивний розвиток країни. До 

негативних чинників розвитку економіки можна віднести тінізація та 

криміналізація економіки, відсутність або нерозвиненість багатьох 

необхідних інститутів, які опосередковують зв’язки між ринком, державою і 

суспільством, відсутність справжньої системи чітко визначених прав на 

власність. 
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ПІДПРИЄМСТА НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК 

 

Стратегія розвитку ринку є формою збільшення обсягів продажу 

частки ринку і прибутку, яка передбачає проникнення фірми на нові ринки 

завдяки: 

- виявленню нових сфер використання товару; 

- виходу на нові сегменти ринку через репозиціювання товару; 

- виходу на нові територіальні ринки збуту; 

- пропонуванню товару через нові канали збуту [2, с.190]. 

У рамках виходу на нові територіальні ринки і розробляється стратегія 

охоплення зовнішніх ринків.  

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=23679
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Слід врахувати, що жодне підприємство не використовує вказані 

стратегії в «чистому вигляді» і розробляє комплексну стратегію залежно від 

ситуації на ринку, конкурентоспроможності товарів і самого підприємства, а 

також інших чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, в якому в 

даний час функціонує підприємство. Проте кожна комплексна стратегія, що 

реалізується на підприємстві, включає елементи тієї або іншої базової 

стратегії. Причому в її основі лежить одна базова стратегія, підкріплена 

елементами однієї або декількох інших стратегій [4, с.78]. 

Розроблення стратегії розширення міжнародного ринку передбачає 

вибір однієї з таких стратегічних альтернатив: наростаюче проникнення і 

одночасне проникнення. Стратегія наростаючого проникнення означає вихід 

на один з найпривабливіших зарубіжних ринків, отримання досвіду 

міжнародної діяльності й поступове застосування цього досвіду в процесі 

виходу на інші ринки. Одночасне проникнення передбачає завоювання 

багатьох ринків відразу для швидшого нарощування знань, умінь та навичок 

міжнародної діяльності. Стратегія одночасного проникнення є актуальною 

для тих підприємств, продукція яких містить значний елемент новизни. У 

цьому випадку бажано почати одночасне освоєння всіх потенційно 

привабливих ринків, поки конкуренти не розробили аналогічного продукту. 

Але для більшості українських підприємств доцільнішою буде стратегія 

поступового проникнення, оскільки вони, по-перше, не мають досвіду роботи 

на зарубіжних ринках (у цьому випадку накопичення інформації про 

іноземний ринок та його завоювання відбувається крок за кроком), по-друге, 

пізно виходять на міжнародні ринки і відчувають сильну конкуренцію з боку 

підприємств, що вийшли на ринок раніше, і по-третє, мають дуже обмежені 

ресурси (яких не вистачить на одночасне завоювання багатьох ринків, які, 

втім, можна поступово накопичувати на освоєння нових ринків) [5]. 

Існує кілька стратегій проникнення фірми на зарубіжні ринки, 

основними серед яких є: 

- стратегія прямого експорту; 

- стратегія непрямого експорту; 

- організація виробництва за кордоном. 

Стратегія прямого експорту передбачає створення експортного відділу 

для роботи на зовнішніх ринках або використання власних торгових 

представників для пошуку зарубіжних клієнтів, або використання 

торговельних посередників-представників, або створення закордонних 

відділів продаж чи дочірніх компаній [5, с.132].  

Тобто, в цьому випадку фірма сама займається експортом продукції. 

При цьому варіантами реалізації стратегії прямого експорту є такі її моделі: 

1) фірма використовує своїх зарубіжних представників; фірма може 

укладати угоди з місцевими агентами, які будуть шукати клієнтів, будуть 

вести переговори від імені експортера; 
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2) співпраця з місцевими торговими фірмами, які будуть купувати 
товари у фірми виробника і реалізовувати їх на місцевому ринку; 

3) утворення торгового філіалу фірми за кордоном, що дозволить 
покращити контроль за операціями фірми, які вона проводить [3, с.104]. 

Стратегія непрямого експорту передбачає дії за кордоном через іншу 
фірму, тобто через незалежного посередника [5, с.132]. 

Непрямий експорт - це найбільш дешевий та найменш ризикований 
варіант виходу на ринок. Тут фірма не приймає безпосередньої участі в 
операціях міжнародної торгівлі, а доручає їх іншим фірмам посередникам.  

Можливі наступні варіанти реалізації цієї стратегії: 

- справа ведеться з іноземними партнерами на внутрішньому 
ринку; 

- експортні операції ведуться через міжнародні торгові компанії [3, 
с.104].  

Досить ефективною, хоч і порівняно більш затратною, є стратегія 
проникнення на зовнішні ринки шляхом організації власного виробництва за 
кордоном. Основними причинами вибору цієї стратегії для підприємств 
можуть бути наступні чинники: 

- великі транспортні витрати;  

- великі митні тарифи; 

- обмеження на імпорт товарів по встановлених квотах на товари, 
що імпортуються [3, с.104]. 

Звичайно, не кожне підприємство може обрати собі таку стратегію 
проникнення на зарубіжний ринок. Обмеження у застосуванні даної стратегії 
можуть бути пов’язані як зі специфікою виробничої діяльності підприємства 
(відсутність сировини або інших виробничих ресурсів у зарубіжній країні), 
так і з її фінансовими можливостями.  

Основними критеріями вибору саме цього варіанту міжнародного 
розвитку є: 

- розмір та привабливість ринків; 

- низький рівень виробничих витрат; 

- наближення виробництва до покупців; 

- пільги, що дставляє влада при організації виробництва. 
Висновки. Таким чином, основними варіантами стратегії проникнення 

фірми на зарубіжні ринки є: стратегія прямого експорту; стратегія непрямого 
експорту; організація виробництва за кордоном. При цьому найчастіше 
стратегія охоплення зовнішніх ринків реалізується у формі прямого експорту. 

Cписок використаних джерел: 

1. Алєксєєва Н. І. Класифікація базових стратегій зростання 

підприємства / Н. І. Алєксєєва // Вісник Східноєвропейського університету 

економіки і менеджменту. Сер. : Економіка і менеджмент. - 2012. - № 3. - С. 

71-80. 



222 

 

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник / С.С. Гаркавенко. - Київ: 

Лібра, 2002. - 712 с. 

3. Горєлов Д.О. Стратегія підприємства / Д.О. Горєлов, С.Ф. 

Большенко. - Харків: Вид-во ХНАДУ, 2010. - 133 с. 

4. Співаковська Т. В. Формування міжнародної маркетингової 

стратегії  / Т.В. Співаковська // Електронне наукове фахове видання 

"Ефективна економіка" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1845 

5. Шкурупій О.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. 

Навч. посіб. / Шкурупій О.В., Гончаренко В.В., Артеменко І.А. та ін. — К.: 

Центр учбової літератури, 2012. — 248 с. 

 

Ольга Косолапова  

Науковий керівник : Чорна Н.Ю., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ВЕРТИКАЛЬНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ   

 

Інтеграційні процеси постійно відбуваються в економіці будь-якої 

країни. Ці процеси мають горизонтальну та вертикальну спрямованість. 

Якщо горизонтальна інтеграція в основному переслідує мету більшого 

впливу на ринок виробниками та спрямована на зменшення рівня 

конкуренції, то вертикальна інтеграція носить технологічний характер і 

направлена на об'єднання підприємств що пов'язані ланцюгом доданої 

вартості певної продукції. Така інтеграція дозволяє знизити собівартість 

продукції шляхом зниження трансакційних витрат, економії на виконанні 

спільних функцій (адміністративних. маркетингових, господарських та ін.), 

оптимального використання ресурсів, тощо. 

Вивченням питання вертикальних інтеграційних процесів займались 

такі вітчизняні науковці як С. Аптекаря, П. Буряк, А. Амоші, О. Пасхавера,                       

Т. Загорської, Ю. Макогона, Л. Верховоди, Л. Супліна, Л. Федулова,                      

К. Агєєвої, В. Осипова, В. Чайки та інших. Проте дане питання не є 

достатньо вивченим у науковій літературі і потребує подальшого розгляду. 

Метою даного дослідження є визначення сутності вертикальних 

інтеграційних об'єднань та їх основних переваг та недоліків. 

Вертикальна інтеграція – об'єднання в єдиний технологічний процес 

усіх або основних ланок виробництва й обороту промислової та 

сільськогосподарської продукції. Вертикальна інтеграція – розвинена форма 

усуспільнення виробництва, концентрації, кооперації та поділу праці. В 

сучасних умовах одиничний поділ праці вийшов далеко за межі окремих 

підприємств, які спільно виготовляють певний продукт. Між групами 

спеціалізованих або комбінованих підприємств встановлюються порівняно 

стійкі виробничі зв'язки, на основі яких формуються великі виробничі 

комплекси (об'єднання), пов'язані між собою не лише технологічно, а й 
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організаційно та юридично. Підприємства, що входять до комплексів, 

об'єднані прямою виробничою кооперацією праці, підлягають єдиному 

управлінню й контролю і працюють за загальним планом [1, с. 10]. 

Побудова вертикальних інтеграційних об'єднань має як переваги так і 

певні недоліки. Переваги можна також підрозділити на:  

1) внутрішні вигоди: 

 гарантоване постачання створює умови для впливу на постачальника 

щодо рівня якості, ефективного використання ресурсів і мінімізації запасів; 

 зменшення витрат на пошук ресурсів, які відповідають вимогам 

виробництва; 

 можливості розширення масштабів виробництва, підвищення його 

ефективності, завантаження потужностей; 

 гарантований збут сприяє розширенню горизонтів планування; 

 стабільність «входу/виходу» надає можливість акцентувати 

діяльність на удосконаленні виробничого потенціалу та розвиток соціальної 

сфери підприємства. 

2) зовнішні вигоди: 

 можливість «відсікати» конкурентів від споживачів і 

постачальників; 

 тісна координація та взаємовплив по всьому технологічному 

ланцюгу «постачальник ‒ виробник ‒ споживач»; 

 визначеність у зовнішньому середовищі, часткове уникнення 

«рушійних ринкових сил»; 

 швидка реакція на попит інтегрованих споживачів; 

 створення цінових переваг у системі розподілу [4, с. 22]. 

 Основними недоліками вертикальних інтеграційних об'єднань є: 

 зниження гнучкості, зокрема в умовах технологічних змін може 

виникнути необхідність заміни постачальника, що за вертикально 

інтегрованих операцій по всьому виробничому циклу може бути практично 

неможливим; 

 складність виходу з бізнесу в умовах ринкової економіки; 

 підвищений технологічний ризик може виникати на одній зі стадій 

виробництва, що автоматично загрожуватиме якості виробництва в цілому; 

 процес реалізації стратегії вертикальної інтеграції може 

супроводжуватись збільшенням витрат на координацію діяльності; крім 

цього, відсутність цінової конкуренції може призвести до зменшення уваги 

до контролю за витратами, що пов'язано з гарантованим внутрішнім збутом 

виробів у вертикально інтегрованій системі [5]. 

 Виділяють наступні  групи цілей створення вертикальних 

інтеграційних об'єднань: 
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 усунення невизначеності, яка пояснюється тим, що для 

забезпечення постачання матеріалами і компонентами, а також збуту товарів 

необхідний послідовний контроль за ходом виробничого процесу; 

 обмеження конкуренції шляхом монополізації постачання сировини 

і напівфабрикатів, а також каналів розподілу продукції [3, с. 189]; 

 поліпшення якості продукції і зниження витрат, коли досягається 

синергетичний ефект при схожості технологій, що використовуються у 

виробничих процесах основної та інтегрованої фірми; наприклад, інтеграція 

виробництва чавуну і сталі в межах металургійного комбінату знижує 

транспортні витрати, забезпечує економію енергетичних витрат, питомих 

капітальних вкладень на спорудження підприємства, економію земельних 

ресурсів; крім того, досягається ефект за рахунок підвищення контролю між 

суміжними стадіями виробництва, кращого розуміння потреб різних стадій 

спільного виробничого процесу; коли у виробництві компонентів і кінцевої 

продукції використовується схожа технологія, якість компонентів 

поліпшується, що дає змогу реалізувати переваги інтеграції виробництва; 

 швидке пристосування до технологічних змін шляхом планомірного 

регулювання напрямків і масштабів діяльності; великі корпорації постійно 

працюють над удосконаленням конструктивних особливостей і поновленням 

номенклатури виробів; планомірність у цій сфері діяльності дає змогу 

своєчасно враховувати зміни ринкової ситуації і вносити корективи до 

технології і масштабів виробництва [2, с. 88]. 

Таким чином, вертикальна інтеграція передбачає об’єднання фірм, 

котрі функціонують у різних виробничих циклах. Вона розширює масштаб і 

силу впливу підприємств у галузі, що створює для них певні конкурентні 

переваги завдяки зміцненню конкурентної позиції та/або збереженню 

конкурентних переваг 
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МІГРАЦІЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ФОРМА МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ПОЛЬЩЕЮ 

 

Українці – мобільна нація: кожен п’ятий мешканець України хоча б раз 

у житті змінював місце проживання на час тривалістю більше, ніж півроку. 

Про це, зокрема, свідчать результати всеукраїнського дослідження щодо 

міграційних настроїв та «векторів руху» наших співвітчизників, котрі 

оприлюднила львівська соціологічна агенція «Фама». 

Відтак, серед тих українців, які протягом останнього року думали про 

зміну поточного місця проживання (15%), більшість вирушила б за кордон 

(13,4%). Значно менша частка опитаних замислювалась про переїзд у межах 

України (2,6%). А респонденти, налаштовані на зміну місця проживання в 

межах нашої країни [1]. 

Проблему міграції досліджували такі вчені як Лазебник С. Ю., 

Наріжний С., Трощинський В. П. 

Республіка Польща є найбільш послідовним і дієвим партнером 

України в її євроінтеграційних прагненнях серед тих постсоціалістичних 

країн, які є членами Європейського Союзу і мають з нашою державою 

спільні кордони, культурні та історичні традиції, а також близькі 

геоекономічні інтереси. З погляду забезпечення еволюційного розвитку 

господарських взаємовідносин між Україною та сусідніми з нею 

постсоціалістичними державами ЄС, найбільш показовим є окреслення 

основних проблем та дослідження механізмів активізації економічного 

співробітництва між Україною та Польщею, яке формувалося протягом 

тривалого історичного періоду, а впродовж останнього десятиліття зазнало 

відчутних структурно-інституційних змін у зв’язку зі вступом Польщі до ЄС. 

Польща залишається одним із головних стратегічних партнерів 

України на європейському континенті, насамперед щодо підтримки її зусиль, 

пов’язаних із наближенням до ЄС та можливим майбутнім членством 

у цьому об’єднанні. Незмінність такої позиції впродовж тривалого часу 

набула для України важливого значення як у контексті успішної реалізації 

політики європейської інтеграції, так і щодо розвитку двостороннього 

економічного співробітництва з Польщею. Тому українсько-польське 

економічне співробітництво виступає об’єктом першочергової уваги 

з погляду виявлення резервів удосконалення господарських взаємовідносин 

України з постсоціалістичними країнами – членами ЄС на сучасному етапі 

європейської інтеграції. Це стосується як державної політики загалом, так 

і окремих її складових, зокрема економічної, соціальної, регіональної 

та інших [1]. 
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90 % іноземців, що працюють у Польщі, - це українці. Їх приваблює 

географічна близькість країни, нескладна у вивченні державна мова й 

порівняно високий рівень заробітної плати. Найбільше в Польщі працівників 

із західних регіонів України. 

Здебільшого українцям доступна робота в Польщі на тих вакансіях, які 

не цікавлять місцевих мешканців у плані заробітку. Багато поляків 

виїжджають в інші країни ЄС на роботу, наприклад, до Великобританії. Для 

чоловіків доступне працевлаштування в Польщі на різних вакансіях, що 

вимагають певної кваліфікації. Так, потрібні водії вантажівок і тракторів, 

сантехніки, офіціанти й кухарі, електрики, будівельники, фахівці з 

виробництва пластикових вікон і т.п. Крім того, є некваліфікована робота в 

Польщі: пакувальники, вантажники. 

Працевлаштування в Польщі для жінок - це вакансії покоївок, 

доглядальниць, пакувальниць, касирів в супермаркетах. Пошук роботи в 

Польщі, що передбачає спілкування з людьми, має сенс, якщо в здобувача 

присутні знання іноземних мов: польської обов'язково, англійської - 

вітається. На некваліфіковану роботу можна влаштуватися, не володіючи 

мовами. Деякі роботодавці надають житло й харчування іноземним 

працівникам. Але іноді доводиться оплачувати їх самостійно (біля $200 на 

місяць). Робота в Польщі може приносити $800-1200 на місяць [4, 2]. 

Чому ж насправді Польща потребує таку кількість працівників з 

України. Масовий виїзд поляків за межі своєї держави в пошуках кращих 

заробітків призвів до кризового стану ринку праці Польщі. Німеччина 

скасувала усі обмеження на працевлаштування громадян так званих нових 

країн Європейської Союзу, зокрема, й для Польщі. Саме до сусідньої з 

Польщею Німеччини, вирушило майже півмільйона польських працівників. 

Великий німецький ринок праці передусім потребує тих спеціалістів, які 

дуже потрібні й самій Польщі. Зокрема, йдеться про інженерів, інформатиків, 

будівельників, медсестер, а також осіб, які доглядають за дітьми та літніми 

людьми. Крім того, у Німеччині очікують випускників польських 

професійно-технічних навчальних закладів, яким пропонують стажування на 

підприємствах. Молоді поляки, які їдуть стажуватися до Німеччини, 

отримують досить високі як на польські реалії стипендії. 

Таким чином Поляки рятують Німецький ринок праці, а українці – 

польський, в пошуках більшого заробітку [3]. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЧАЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

 

На сьогоднішній час, чай – один з найдавніших і найпоширеніших у 

світі напоїв. Він є дуже популярним у всьому світі  і є відмінним варіантом 

для втамування спраги.  Також чай відомий своїми корисними 

властивостями, а у багатьох країнах, особливо сходу, чайна церемонія є 

невід’ємною частиною культури. Чай став невід’ємною частиною нашого 

харчування, і більшість людей вживають його декілька раз на день. 

Вивченням якості чаю, його походження, використання, особливостей 

та переваг цього напою займалися такі українські та зарубіжні вчені такі як : 

Дмитрук М., Домарецький В. А, Кастін Л., Алімова А.І, Єлізарова Л. Г та ін. 

Чай виробляють головним чином в Індії, Шрі-Ланці, Китаї та 

Японії. Існує кілька критеріїв класифікації чаю: за типом  чайного листа , за 

походженням, за способом обробки, за методом додаткової обробки,за 

добавками. 

Види чаю за типом чайного листа або за розміром чаїнок: 

  листовий (високосортний чай); 

  ламаний (середній лист, середньосортний чай); 

  висівка або крихта (низькосортний чай).  

Також виділяють чорний, зелений, фруктовий і трав'яний чаї [1].  

В Україні найбільшою популярністю користується чорний чай , його 

п'ють 63% українців. Переваги споживачів є відносно стабільними в часі і не 

змінювалися більш ніж на 4%. Структуру споживання чаю , залежно від його 

виду, можна побачити на представленій діаграмі на рис.1 : 

 

Рис. 1. Діаграма споживання чаю, залежно від його виду 

 

Аналізуючи діаграму, можна зробити висновок, що найбільш 

популярний в Україні чорний чай (63%), на другому місці – зелений чай 
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(16%) і на третьому – ароматизований чай (8%). Середньостатистичний 

українець за рік споживає 500 – 600 грамів чаю. І з кожним 

роком споживання зростає [4]. 

Близько 80% жителів України п'ють чай більше одного разу на 

день. Чай пакують в пачки, пакетики, або продають на вагу. Залежно від виду 

упаковки в Україні споживають: чай в пакетиках – 47%, листковий чай в 

пачках – 31%, листковий ваговий чай – 19% та інші види – близько 3%.На 

вітчизняному ринку чай наданий у різних цінових категоріях: економ (ціна 

чаю від 7 - 10 грн.), низька ціна (10 - 15 грн.),  середня ціна (15 - 25 грн.), 

висока ціна (25 - 55 грн.),  преміум (понад 55 грн.) та колекційний 

чай.Найбільшу частку займає середньоціновий сегмент (майже 40%), чай за 

низькою вартістю п'ють близько 30% споживачів, колекційний чай і чай 

преміум класу п'ють всього 1-2% українців. У даних сегментах 

представлений як листовий чай, так і чай в пакетиках. А, оскільки споживачі 

стали більше звертати увагу на якість продукції, і спостерігається активізація 

попиту на чай в пакетиках, виробники почали збільшувати виробництво чаю 

в пакетиках середнього, високого і преміум класів [2]. 

Динаміка реалізації чаю в Україні як в натуральному, так і в грошовому 

вираженні, має тенденцію постійного зростання , що свідчить про подальше 

зростання ринку. Динаміка реалізації чаю в натуральному вигляді, тис. тон. 

представлена на рис. 2 : 

 
Рис. 2. Динаміка реалізації чаю в натуральному вигляді тис. тон 

(2008 – 2013 рр.) 

 

Український ринок чаю повністю залежить від імпорту , оскільки у 

великих промислових масштабах чай в Україні поки не вирощують. Ціна чаю 

в Україні, крім іншого, залежить і від зміни курсу валют. Як показує 

динаміка, за останні шість років імпорт чаю в натуральному вираженні 

збільшився від 13 тис. тон у 2008р. до рівня в 26,07 тис. тонн у 2013 р. [3].   

Україні найбільше поставляється цейлонського, індійського та 

кенійського чаю. Останнім часом спостерігається тенденція збільшення 

частки поставок з Азії та Африки, оскільки даний чай дешевше, ніж 

цейлонський. Українські виробники на чайному ринку займаються 

переробкою, розфасовкою і упаковкою імпортованої сировини.  До 2014 року 

основними гравцями на чайному ринку в Україні були наступні бренди і 

торгові марки: « Піраміда » (включає в себе такі бренди як:  Ahmad Tea, ТЕТ, 
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Grace), « Орімі Трейд »(бренди: Greenfield, Tess, Принцеса Нурі, Принцеса 

Ява, Принцеса Гіта, Принцеса Канді), Unilever (бренди Lipton, Бесіда, Brook 

Bond), « Май Україна »  (чай під торговими марками Майський, Curtis, 

Лісма), « СолоМія »  (чай Batik, Askold, Домашній чай). Оскільки в даний 

період на ринку діяло всього п'ять основних виробників, можна зробити 

висновок, що чайний ринок в Україні характеризується олігополістичною 

конкуренцією [5]. 

Таким чином, можна підвести підсумки: споживання чаю в Україні 

щороку зростає, найбільша кількість українців п'ють чорний чай, найбільшим 

попитом в Україні користується чай в пакетиках, ринок чаю є повністю 

залежним від імпорту, а значить і від зміни курсу валют, чайний ринок в 

Україні характеризується олігополією, п'ять великих компаній-виробників 

займають основну частку ринку. 
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Сучасний стан ринку в Україні потребує від підприємств певних змін 

та активних дій, спрямованих на підвищення ефективності їх діяльності. 

Проблемп ефективності діяльності підприємства завжди була актуальною, 

особливо у теперішній час. Оцінка ефективності виробничої діяльності, 

управлінських рішень, витрат економічних ресурсів, а також конкретні 

технології, засоби забезпечення ефективного функціонування підприємств 

становлять особливий інтерес. Конкурентне ринкове середовище вимагає від 

підприємства постійного вдосконалення. Для того щоб бути 

конкурентоспроможним, підприємство повинно мати конкурентні переваги. 

Основними шляхами їх отримання є такі:  

-стати кращим самому через вживання заходів щодо удосконалення 

власної діяльності та підвищення її ефективності; 
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- безпосередньо послабити конкурентів; 

- змінити ринкове середовище. 

Оскільки реалізація останніх двох напрямків потребує значних зусиль, 

основним засобом отримання конкурентних переваг залишається підвищення 

ефективності власної діяльності. Економічна ефективність діяльності 

підприємства залежить від раціонального використання кожного виду 

ресурсів та їхньої структури, яка визначається співвідношенням задіяних 

ресурсів різних факторів виробництва. Ці фактори зумовлені специфікою 

виробництва, рівнем застосовуваної на підприємстві техніки, технології, 

організації виробництва і праці, співвідношенням екстенсивних та 

інтенсивних факторів розвитку виробництва. На структуру і часткову 

ефективність використання ресурсів підприємства значний вплив мають 

зовнішні фактори, зокрема ринки ресурсів, пропозиція і попит на окремі види 

ресурсів, урівноважені на них ціни, тощо [5]. 

Пошук резервів зростання ефективності роботи підприємства 

проводиться шляхом ґрунтовного аналізу всіх складових його діяльності. 

Підприємство працює в певному економічному середовищі, яке впливає на 

його діяльність. Досконалість податкової та амортизаційної систем, кредитна 

і фінансова політика держави, стабільність і прогресивність норм чинного 

законодавства, рівень регулювання цін у національній економіці, система 

ліцензування - ці та інші, незалежні від підприємства, чинники безперечно 

впливають на ефективність його діяльності. 

Використання ресурсних чинників дасть змогу підприємству розробити 

програму заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності за 

рахунок власних можливостей, у таких напрямах, як використання основних 

засобів, ефективність роботи персоналу, прискорення руху оборотних коштів 

[2]. 

Основні засоби — це матеріальні цінності, що використовуються у 

виробничій діяльності підприємства понад один календарний рік з початку 

введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 

500 гривень.Роль основних засобів у процесі виробництва, особливості їх 

відтворення в умовах ринкової економіки зумовлює звертання особливої 

уваги на їх наявність, рух, стан і використання. Напрямки підвищення 

ефективності використання основних засобів поділяються на інтенсивні та 

екстенсивні.  

Інтенсивні напрямки це: удосконалення структури основних засобів 

підприємства,технічне переозброєння підприємства, механізація й 

автоматизація виробництва, оптимізація структури виробничого обладнання 

(ліквідація проблемних місць),  удосконалення технологічних процесів, 

ліквідації проблемних етапів у виробничому процесі, скорочення тривалості 

виробничого циклу, комплексне використання і покращання якості сировини, 

застосування прогресивних форм організації виробництва і праці, 

забезпечення максимального завантаження виробничої потужності 
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підприємства, підвищення професійно-кваліфікаційного рівня персоналу, 

який обслуговує об'єкти основних засобів, та ін. 

Екстенсивні напрямки підвищення ефективності використання 

основних засобів це : 

- скорочення простоїв устаткування, внаслідок підвищення якості 

ремонтного обслуговування, своєчасного забезпечення основного 

виробництва висококваліфікованим персоналом, сировиною, матеріалами, 

паливом, напівфабрикатами; 

- зменшення кількості непрацюючого устаткування та ін [1]. 

Матеріальною основою виробництва є виробничі фонди у вигляді 

засобів і предметів праці. У процесі функціонування вони по-різному 

переносять свою вартість на вартість готового продукту. На відміну від 

основних виробничих фондів оборотні фонди споживаються в одному 

виробничому циклі і їхня вартість повністю переноситься на вартість 

виготовленої продукції. При цьому одна їхня частина в речовій формі 

входить до створеного продукту і набирає товарної форми, в якій її буде 

використано споживачем. Інша частина також повністю споживається у 

процесі виробництва, але, втрачаючи свою споживну вартість, у речовій 

формі до продукту праці не входить (паливо). Оборотні виробничі фонди і 

фонди обігу знаходяться в постійному русі і забезпечують безперервний 

кругообіг засобів. При цьому відбувається постійна зміна форм авансованої 

вартості: з грошової вона перетворюється на товарну, потім — на виробничу 

і знову на товарну і грошову. Таким чином, виникає об'єктивна необхідність 

авансування коштів для забезпечення безперервного руху оборотних 

виробничих фондів і фондів обігу з метою створення необхідних виробничих 

запасів, незавершеного виробництва, готової продукції і умов для її реалізації 

[3].  

Напрямками підвищення ефективності діяльності підприємства у 

процесі виробництва є : скорочення тривалості виробничого процесу, 

упровадження прогресивних, ресурсозберігаючих технологій, зниження 

матеріало- і енергомісткості продукції, економне використання матеріальних 

ресурсів; комплексна переробка сировини та використання відходів, 

організація використання вторинних ресурсів, модернізація виробничої 

інфраструктури підприємства, фомування системи мотивації за раціональне 

використання матеріальних ресурсів. 

Основними напрямками підвищення ефективності діяльності 

підприємства у процесі виробництва є : 

 удосконалення маркетингової діяльності підприємства; 

 прискорення процесу реалізації готової продукції; 

 стимулювання збуту продукції; 

 удосконалення системи розрахунків за відвантажену продукцію; 

 ефективне управління дебіторською заборгованістю; 

 пошук оптимальних схем взаємодії з банківськими установами з 

приводу залучення коштів і здійснення розрахунків [4]. 
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Кожен із зазначених напрямків на ефективність діяльності 
підприємства впливає різною мірою. На кожному етапі діяльності 
підприємства менеджери мають звертатися до найбільш актуальних і 
суттєвих за результативністю з них. Проте стратегічний план розвитку 
підприємства повинен передбачати застосування всіх можливих напрямків 
підвищення ефективності. Фінансовий стан підприємства, його стабільність 
та стійкість залежать від результатів його фінансової та комерційної 
діяльності. Якщо фінансові плани успішно виконуються, то це позитивно 
впливає на фінансовий стан підприємства. І навпаки, якщо не виконується 
план по закупці та реалізації продукції, то підвищується її собівартість, 
зменшується виручка та сума прибутку, тобто як результат погіршується 
фінансовий стан підприємства, його платіжна спроможність 
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СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 
ВІДНОСИН 

 
Глобальна трансформація сучасних економічних процесів у ХХI 

столітті стає вагомим чинником, що постійно впливає на міжнародне та 
внутрішнє економічне життя.  

Економіка України повинна розглядатись у контексті світової 
економіки, як її частина, тому в умовах трансформації міжнародних 
економічних відносин важливим питанням є створення стратегії для 
комплексного розвитку економіки, включаючи пошук шляхів інноваційного 
напрямку. 
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Трансформація міжнародних економічних відносин полягає у 

віднайдені методів та форм вирішення протиріч між світовими обставинами, 

котрі піддаються прискореним тенденціям глобалізації, прагненню 

підвищення якості життя та сучасним характером економічних відносин.  

В умовах трансформацій економічної сфери, постійного прогресу та 

зростаючої ролі інновацій у ньому, дедалі більшого значення надають 

Концепції національних інноваційних систем (НІС). В основу концепції 

покладено відмову від спрощеної моделі зв’язків між інтелектуальним 

потенціалом суспільства та його реалізацією з метою соціально-економічного 

розвитку. НІС допускає найбезпосереднішу взаємодію суспільних і 

державних інститутів, освітніх установ і бізнес-співтовариства в проведенні 

загальної довгострокової стратегії розвитку. Вирішальна роль у формуванні 

такої стратегії та забезпеченні необхідних інституційних умов для її 

проведення належить державі [2, c.337]. 

На сьогодні питання забезпечення національних інтересів і 

матеріальної основи суверенітету проявляється таким чином: з одного боку, 

вони неможливі без зміцнення й модернізації індустріальної серцевини 

виробництва (включно з кадрами відповідної кваліфікації та мотивації), з 

другого боку, не можна ігнорувати й вимоги нової модернізації, її специфічні 

загрози та потенціал [3, c.14]. 

Складний процес технологічних змін, що відбувається на даному етапі 

спричиняє вичерпування можливостей вдосконалення та прогресу застарілих 

технологій, що увійшли у фазу виснаження. Адже, новітні технології, що 

перебувають у фазі активного зростання, здатні до революційних змін по 

відношенню до економіки країни. 

Досвід останніх десятиліть засвідчує, що розробка ефективної 

інноваційної політики є одним із основних чинників, які впливають на 

конкурентоспроможність економіки. Багатьма державами розроблені 

документи, що визначають стратегічні перспективи інноваційного розвитку 

та забезпечення формування інноваційних систем. Вперше документ такого 

роду розроблено було у США, такі ж є у більшості країн ЄС. 

Слідуючи прикладам успішного включення інноваційного напрямку 

розвитку до економічних програм, та попередню відсутність аналогічних 

довготривалих програм, владні інститути України вбачали за необхідне 

розробку такої державної політики, що могла б забезпечити впровадження 

інновацій задля прискореного економічного розвитку країни. 

Відповідно до цього, на основі існуючих документів інших країн було 

розроблено Стратегію інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки, 

яка зазначає, що за умов трансформації та глобалізації, несистемність 

інноваційного розвитку економіки залишає невикористаним чималий 

потенціал, який містять у собі суб’єкти господарської діяльності.  

Стратегія включає в себе: визначення перспектив виробництва 

інноваційної продукції шостого технічного укладу на території України, 

забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури, заходи щодо кадрової та 
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освітньої політики тощо. Загалом, передбачається, що інноваційна діяльність 

буде впроваджена у всі сфери суспільного та економічного життя. 

Україна першою серед держав СНД затвердила інноваційний курс 

економіки. Проте на його шляху стало насамперед недосконале та недостатнє 

законодавче забезпечення, відсутність системного підходу. Загалом, 

враховуючи загалом негативний досвід України щодо спроб переходу на 

шлях інноваційного економічного розвитку, та загострюючи увагу на тому, 

що інноваційний розвиток є частиною сучасних процесів, можна зазначити 

передумови досягнення цілей Стратегії, що включають заміну 

концептуальних засад, структурну перебудову економіки, нівелювання 

економічної нерівності населення та відновлення довіри відносно влади та 

держави. 

Отже, зважаючи на значний невикористаний потенціал нашої країни, 

зазначена Стратегія є важливою рушійною силою для розвитку як 

економічної сфери окремо, так і держави цілком за умови розробки 

повноцінного нормативного підкріплення та дотримання поставлених цілей. 

Тобто, досягнення повного утвердження інноваційної моделі соціального та 

економічного розвитку, забезпечення ефективного використання 

інтелектуального потенціалу, досягнення стабільності та загального 

підвищення конкурентоспроможності економіки держави, що забезпечить 

країні вихід на новий щабель відносин з більш розвиненими країнами. 
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СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

У сучасному розвинутому світі кожне підприємство прагне досягти 

успіху у своїй діяльності. Саме мотивація праці є однією із його складових. 

Цій темі присвячено чимало наукових праць, набутий багаторічний досвід в 
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практиці нашої країни та за кордоном. Проте, й сьогодні ця проблема 

залишається не менш актуальною. 

 Збереження ефективного персоналу, його мотивація на пошук рішень 

для покращення результатів діяльності – найактуальніша тема вітчизняних 

підприємств та організацій в умовах фінансово- економічної кризи. Тому 

питання мотивації та стимулювання працівників займають одне з головних 

місць в антикризовому управлінні. Переглянути систему мотивації та 

приділити більшу увагу її проблемам змушують такі фактори як спад 

виробництва, інертність у проведенні структур. 

Стабілізація персоналу шляхом покращення морально- психологічного 

клімату та оптимізація системи матеріального стимулювання працівників 

відповідно до фінансового стану підприємства – найважливіші вектори 

управління персоналом.  

Питанням мотивації праці присвячено багато праць зарубіжних та 

вітчизняних вчених- економістів: Багмут Т., Маслоу А., Оучі У., Слєзінгера 

Г.Е., Черні В., Шапиро С.А., Богиня Д.П., Калінчика М.А., Лишиленко В.І., 

Маліка М.Й., Ходаківського Є.І., Якуби К.І. 

Метою дослідження є формування проблем мотивації трудової 

діяльності та пошук шляхів розробки ефективного мотиваційного механізму 

який сприятиме активній та продуктивній діяльності трудового колективу, 

персоналу, спрямованої на реалізацію виробничої стратегії. 

 Центральне місце у сучасних методах управління персоналом – 

питання розвитку та удосконалення систем його стимулювання. Але, 

удосконалення системи стимулювання трудової діяльності без знань 

мотивації та де мотивації 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 підвищенн [1, с. 145].     

 Головними мотивуючими факторами нині залишаються рівень 

заробітної плати та можливість кар’єрного зростання. Серед нематеріальних 

стимулів для працівників на перше місце виходить соціальний пакет з 

обов’язковою медичною страховкою, участь у тренінгах, компенсація за 

харчування, оплата транспортних витрат та мобільного зв’язку. Сучасним 

підприємцям необхідно шукати методи заохочення персоналу до діяльності 

не лише заради доходів, а й для задоволення, самоактуалізації та реалізації 

власного трудового і творчого потенціалів. 

Моральне стимулювання є найрозвиненішою підсистемою духовного 

стимулювання праці, яке ґрунтується на специфічних духовних цінностях 

людини.Сутністю морального стимулювання є передача інформації про 

заслуги людини, результати її діяльності в соціальному середовищі.  
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Моральні стимули пов'язані з потребами людини у визнанні й повазі, 
моральному схваленні. Ці стимули проявляються в таких формах, як усна й 
письмова подяка, різні нагородження, присвоєння відмітних звань і 
т.п. Моральні стимули - це стимули, дія яких ґрунтується на потребі людини 
в суспільному визнанні. 
 Самореалізація працівника наступає тоді, коли цілі чітко сформовані та 
вироблена тактика щодо їх досягнення. Велике значення при цьому 
відіграють професійні і кваліфікаційні якості людини (успішність, 
працездатність, інтелектуальна складова, досвід та стаж роботи), а також 
самосприйняття, самооцінка і постійна робота над собою [2, с. 208] .  
 Мотивація – це процес впливу (система дій) на індивіда з метою 
спонукання його до певної діяльності шляхом пробудження в нього 
необхідних мотивів. Вивчення внутрішніх механізмів мотивації трудової 
діяльності дає змогу створити ефективну політику в галузі праці. 
Мотиваційний механізм є основним засобом, який спонукає людей до 
діяльності, і він має будуватися з урахуванням особливостей персоналу, що 
включає у себе потреби, інтереси, установки та ціннісні орієнтації 
працівників.          
 При розробці стратегії створення ефективного мотиваційного 
механізму на підприємстві варто, перш за все, проаналізувати вплив на 
персонал елементів зовнішнього та внутрішнього середовища. Інформація 
щодо зовнішнього середовища необхідна для того, щоб виявити внутрішні 
можливості, потенціал, на який підприємство може розраховувати у 
конкурентній боротьбі для досягнення цілей. До її складу слід віднести 
закони та установи державного регулювання, трудові ресурси, споживачів, 
конкурентів, постачальників та ін. Вплив на мотивацію внутрішніх факторів 
відіграє не менш важливу роль. До її елементів входять всі складові 
виробництва, все що стосується персоналу - структура, потенціал, 
кваліфікація, чисельність, також організація управління, фінанси й облік. У 
першу чергу на фактори мотивації впливає персонал підприємства, оскільки 
він є головним об’єктом дослідження [4, с. 123].     
 Аналізуючи структуру персоналу та його потенціал за рівнем освіти, 
віковими демографічним особливостям, критеріям, можна виявити потреби 
працівників, а відповідно мотиви, які спонукають до праці, та визначитись з 
політикою управління, щоб задовольнити ці потреби й досягти бажаної мети.
 Для підвищення продуктивності працівників у формуванні 
мотиваційного механізму варто врахувати такі рекомендації:    
 1) слід сформувати мету працівників підприємства і встановити 
відповідні показники;           
 2) необхідно обрати систему мотивації праці, розробити методичне й 
нормативне забезпечення з урахуванням специфіки персоналу;    
 3) вдосконалювати організаційну структуру управління колективом і 
формувати в ньому підрозділи, які взаємодіють між собою;    
 4) класифікувати роботи, аналізувати чисельний склад персоналу 
підрозділів;            
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 5) необхідно створити інформаційне і технічне забезпечення системи 
оплати праці;            
 6) потрібно вивчати й обговорювати в колективі систему мотивації 
   праці [3, с. 45]. 

Отже, мотивація є дуже важливою як для ефективності функціонування 

підприємства, так і для працівника, для його саморозвитку, реалізації себе як 

кваліфікованого спеціаліста. Кожне підприємство саме може вибирати засоби 

мотивації, і таким чином регулювати працю своїх робітників. Правильно 

вибрана мотивація підвищить працездатність працівників і відповідно 

підвищить прибуток підприємства. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Мета будь-якої підприємницької діяльності полягає у досягненні 

економічного ефекту у вигляді прибутку. Нині в Україні в умовах 

реформування економіки спостерігається тенденція до значного зниження 

рівня рентабельності виробництва, що означає збитковість багатьох 

підприємств. У зв'язку з цим управління підприємством вимагає 

вдосконалення методів оцінки і прогнозування прибутку. Чим більше уваги 

приділяється цій економічній категорії, тим ефективніше функціонує 

підприємство. Усе це зумовлює необхідність дослідження теоретичних засад 

функціонування прибутку і його впливу на темпи і пропорції суспільного 

відтворення.  

Значну увагу питанню формування прибутку підприємств приділили 

такі  вчені-економісти,  як Г.М. Азаренкова, А.Б. Гончарова, А.М. 

Поддєрьогіна, С.Ф. Покропивний, В.М. Опаріна, Є.М. Винниченко та інші. 

Проте дане питання не є достатньо вивченим у науковій літературі і потребує 

подальшого розгляду. 
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Метою даного дослідження є визначення сутності прибутку та 

факторів, які впливають на його формування. 

Прибуток є основним джерелом здійснення виробничої діяльності. За 

його рахунок формуються бюджетні ресурси держави, здійснюється 

фінансування розширення підприємств, стимулюється робота персоналу, 

збільшуються обсяги виробництва, прибуток використовують на 

реконструкцію і технічне переозброєння основних засобів, удосконалення 

технології. Одержання прибутків є основною ціллю будь-якого підприємця. 

Прибуток ‒ одна з форм чистого доходу в умовах розвинутих товарно-

грошових відносин, що виражає вартість додаткового і часткового 

необхідного продукту. За своєю величиною прибуток – це різниця між 

продажною ціною товару і витратами на його виробництво. Значна частина 

прибутку йде на виплату податків, сплату процентів за кредит, виплату 

дивідендів тощо [3, с. 128]. 

Економічна сутність прибутку чітко проявляється в її функціях, які 

полягають у тому, що прибуток: 

1) узагальнює результати господарсько-фінансової діяльності і є 

вимірником ефективності використання усіх видів ресурсів; 

2) забезпечує формування доходної частини бюджету підприємства, 

регіону і країни; 

3) є джерелом винагороди власників капіталу, інвестованого в 

діяльність підприємства, і преміювання працівників; 

4) виступає внутрішнім джерелом інвестування розвитку діяльності 

підприємств; 

5) створює привабливість і надійність для внутрішніх і зовнішніх 

інвесторів (кредиторів). 

Потрібно зазначити, що надзвичайна важливість прибутку для розвитку 

підприємства вимагає формування дієвого механізму управління ним. 

Управління прибутковістю представляє собою систему принципів і методів 

розробки і реалізації управлінських рішень щодо формування, розподілу і 

використання прибутку підприємством. 

Ефективність управління прибутком залежить від дотримання 

наступних принципів: 

- органічна інтеграція системи управління прибутком і загальної 

системи управління підприємством (будь-яке управлінське рішення прямо чи 

опосередковано впливає на прибуток підприємства); 

- системність як основа формування управлінських рішень (тільки 

комплексна система дій забезпечує розробку взаємопов’язаних 

управлінських рішень – реалізацію першого принципу); 

- гнучкість та динамізм розробки та прийняття управлінських рішень 

(при розробці відповідних рішень менеджмент повинен враховувати постійні 

швидкі зміни в зовнішньому середовищі, фінансовому стані підприємства 

тощо); 
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- значна варіабельність управлінських рішень щодо формування, 

розподілу і використання прибутку; 

- орієнтованість менеджменту на визначений стратегічний вектор 

розвитку  підприємства [1]. 

Процес формування прибутку відбувається під впливом факторів 

внутрішнього та зовнішнього характеру. 

Внутрішні фактори впливу на прибуток підприємства ‒ це фактори, які 

залежать від діяльності підприємства: 

-  обсяг діяльності підприємства; 

- стан та ефективність використання ресурсів підприємства; 

- рівень доходів; 

- рівень витрат; 

- ефективність цінової та асортиментної політики. 

Зовнішні фактори впливу на прибуток підприємства ‒ це фактори, які 

не залежать від діяльності підприємства [2, с.35]: 

- державне регулювання цін в сучасних умовах на товари, які входять 

до споживчого кошика (хлібобулочні вироби, м'ясні та молочні продукти); 

- подорожчання послуг інших галузей народного господарства - 

зростання цін на електроенергію, тарифів на паливо-мастильні матеріали, 

теплову, парову енергію, транспортні послуги, послуги зв'язку, що приводить 

до збільшення поточних витрат; 

- система оподаткування ‒ залежність між прибутком та податками 

обернено-пропорційна ‒ чим менше податків заплатить підприємство, тим 

більше прибутку залишиться в його розпорядженні; 

- зміна нормативних документів по кредитуванню, збільшення 

облікової ставки за користування кредитними ресурсами ‒ збільшує поточні 

витрати та негативно впливає на формування прибутку; 

- політика держави по формуванню доходів, відсутність індексації 

доходів населення залежно від темпів інфляції впливає на зниження 

купівельної спроможності населення, що приводить до зниження обсягів 

реалізації продукції, а отже зниження прибутків. 

На основі проведених досліджень можна зробити наступний висновок: 

сукупність операцій, що формують прибуток це складна система, яка 

характеризується сукупністю елементів, взаємовідносинами між ними, 

цілісністю, впливом на зовнішнє середовище. Дана система потребує 

раціональних правил, способів та методів формування даних, що мають 

важливе значення у прийнятті управлінських рішень для досягнення мети 

діяльності підприємства. 
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ  

 

З початку розвитку економічної науки проблема ефективного 

функціонування підприємств вийшла на перший план і залишається 

актуальною й сьогодні. Оцінка ефективності виробничої діяльності, 

управлінських рішень, витрат економічних ресурсів, а також конкретні 

технології та засоби забезпечення ефективного функціонування підприємств 

становлять особливий інтерес як для вчених, так і для економістів-практиків. 

Вивченням питання ефективності діяльності підприємств займались 

такі вітчизняні науковці як В.Я. Амбросов, А.А. Бугуцький, Е.Е. Вершигора,                

В.С. Дієсперов, Н.Л. Зайцев, Н.М. Купріна, И.И. Мазур, І.А. Маркіна,                   

Г.В. Осовська, О.М. Онищенко, Б.Й. Пасхавер та інші. Проте дане питання не 

є достатньо вивченим у науковій літературі і потребує подальшого розгляду. 

Метою даного дослідження є визначення основних  напрямків 

підвищення ефективної  діяльності підприємств в Україні. 

В умовах ринкових перетворень ефективність діяльності розглядається 

з п’яти взаємопов’язаних точок зору: 

 задоволення потреб зацікавлених осіб (хто є основними учасниками 

програми або проекту, на що вони сподіваються і які потреби мають); 

 вклад зацікавлених осіб (чого саме підприємство бажає і потребу 

від зацікавлених сторін на взаємовигідній основі); 

 інноваційні стратегії (які інноваційні стратегії необхідно розробити 

для того, щоб задовольнити побажання й потреби зацікавлених сторін, 

враховуючи при цьому власні інтереси); 

 процеси (які бізнес-процеси необхідно налагодити, аби реалізувати 

стратегії); 

http://www.rusnauka.com/
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 можливості (які саме можливості необхідні для управління бізнес-

інтересами) [3, с. 96]. 

Виділяють три види ефективності: споживчу (відношення цілей до 

ідеалів, норм), результативну (відношення досягнутого результату до цілей) 

та витратну (відношення витрат до результатів).  

Оцінка ефективної діяльності підприємства визначається як 

відношення 

прибутку до капіталу (активів), ефективність витрат ‒ як відношення 

прибутку до собівартості(витрат), ефективність продажів ‒ як 

відношенняприбутку до ціни (виручки від реалізації). 

Прибуток ‒ найважливіша фінансова категорія, що відбиває 

позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, 

характеризує ефективність виробництва і, зрештою, свідчить про рівень і 

якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. 

Одночасно прибуток впливає на зміцнення фінансового стану підприємства, 

інтенсифікацію виробництва за будь-якої форми власності. Він є не лише 

джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, а й 

джерелом формування бюджетних ресурсів держави. 

Під час розрахунків показників ефективностітакож виходять з різних 

показників, що складаютьприбуток, ‒ балансовий прибуток, прибуток від 

реалізації, чистий прибуток [1]. 

Ефективність підприємства визначається через його рентабельність. 

Рентабельністьозначає прибутковість, абодоходність, виробництва і 

реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих її видів; 

доходністьпідприємств, організацій, установ у цілому як суб’єктів 

господарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки. 

Важливо знайти дієві напрямки підвищення ефективності 

функціонування підприємств. Для розв'язання цього завдання певного 

значення набуває класифікація чинників його зростання. Взагалі всі чинники 

підвищення ефективності функціонування підприємств зводяться до трьох 

напрямків: 

1. Управління витратами і ресурсами. При цьому слід враховувати 

рівень завантаження обладнання в часі, структуру собівартості продукції, що 

виготовляється, з точки зору співвідношення в ній часток амортизації, 

матеріальних витрат, витрат на оплату праці. Зазначені показники слід 

розглянути в динаміці, а також по можливості порівняти з показниками 

найближчих 

2. Напрямки розвитку і удосконалення виробництва та іншої 

діяльності. Здійснюється пошук можливостей підвищення ефективності тих 

процесів, що відбуваються на підприємстві. При цьому насамперед увага 

звертається на ефективність управління. 
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3. Напрями удосконалення системи управління підприємством та всіма 

видами його діяльності. Подолання технічного і технологічного відставання 

потребує не просто переходу на сучасні технології, а впровадження 

комплексу відносин, що називається корпоративною культурою. 

Таким чином, сучасних умовах підвищення ефективності діяльності 

підприємства є головним стратегічним напрямком розвитку всіх галузей 

економіки, об’єктивною необхідністю, викликаною вимогами економічних 

законів. Ефективна діяльність підприємства в сучасних умовахекономіки 

залежить від основного результативного показника ‒ прибутку. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

На початку третього тисячоліття постають все з більшою актуальністю 

питання щодо зрівноваженого розвитку країн світу. Новим напрямом у 

соціально-економічному розвитку держави стає поєднання задоволень 

економічних та екологічних потреб населення із соціальними.  

Системний підхід та сучасні інформаційні технології дозволяють 

моделювати різні варіанти напрямів економічного розвитку країн, з високою 

точністю прогнозувати їхні результати та обирати найбільш оптимальні. На 

сьогодні більшість теоретиків та практиків світу вважають перспективною 

для третього тисячоліття модель «сталого економічного розвитку», яка з 

поглибленням її наукової обґрунтованості витіснить усі існуючі світові 

моделі як такі, що є фрагментарними та неспроможними забезпечити 

збалансований розвиток цивілізації [3, с. 35]. 
Варто зазначити, що дослідженню проблем сталого розвитку, оцінки 

досягнень країн у цьому напрямі присвячено багато праць вітчизняних та 
зарубіжних вчених, зокрема Б. Данилишин, М. Деркач, Л. Гринів, А. Шапар, 
О. Гранберг, Г. Дейлі, Г. Одум та багатьох інших. Проблема оцінки 
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складових сталого розвитку активно досліджується і міжнародними 
організаціями, такими як ООН, Світовий банк, Всесвітній економічний 
форум, Всесвітній фонд дикої природи тощо [1, с. 170]. 

На сучасному етапі розвитку національної економіки України 
актуальним є завдання переходу до сталого розвиту країни в цілому та для 
кожного її регіону. Збалансований розвиток регіонів країни має бути 
орієнтований на забезпечення умов, які дозволять кожному регіону країни 
мати необхідні та достатні ресурси для забезпечення гідних умов життя 
населення, комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності 
економіки [5, с. 139]. 

Модель сталого розвитку була сформована ще у 1992 році у Ріо-де-
Жанейро на Всесвітній конференції з проблем розвитку довкілля. Вона 
отримала назву сталого розвитку, суть якого полягає в забезпеченні такого 
господарського зростання, яке дає змогу гармонізувати відносини «людина-
природа» та зберегти навколишнє природне середовище для нинішнього та 
майбутніх поколінь. 

Незаперечна необхідність практичних кроків щодо зміни ситуації на 
краще призвела до принципово нової та фундаментальної стратегії 
економічного розвитку, в основу якої було покладено ідею динамічної 
рівноваги як розвиток у межах господарської ємності природного 
середовища, що не вносить незворотних змін у природу і не створює загрози 
для тривалого існування людини як біологічного виду. Таке економічне 
зростання, за якого ефективно будуть вирішуватися найважливіші питання 
життєзабезпечення суспільства без виснаження, деградації та забруднення 
довкілля, закладено в основу нової концепції, що отримала назву «sustainable 
development» (сталий розвиток) [3, с.36]. 

Сучасна концепція сталого розвитку об’єднує три складові, що 
характеризують основні аспекти діяльності людини, а саме: економічну, 
соціальну та екологічну. Економічний і соціальний елементи концепції 
сталого розвитку, взаємодіючи один з одним, породжують так званий 
справедливий стан. Взаємозв’язок соціальної та екологічної складових 
формує допустимий стан розвитку. Прийнятний стан виникає при взаємодії 
екологічної та економічно складових розвитку. Варто зазначити, що кожна зі 
складових сталого розвитку є складною системою, яка реалізується через 
сукупність елементів [1, с. 33]. 

Економічне зростання називають розвитком, якщо він має 
інноваційний характер, оскільки інновації, як правило, забезпечують перехід 
економічної системи до нового рівноважного стану. Економічний розвиток 
як поступальна хода на шляху підвищення економічній ефективності 
виробництва відбувається нерівномірно. Нерівномірність пов’язана в першу 
чергу з якісними змінами в капіталі, із зміною поколінь техніки. Заміщення 
старих засобів виробництва здатне сформувати нову технологічну базу і 
збільшити можливості економічного зростання, для чого необхідні одночасні 
якісні зміни в робочій силі. [2, с. 173]. 
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Стратегія сталого розвитку України повинна враховувати широкий 

спектр глобальних тенденцій, пов’язаних із ними ризиків і загроз на 

майбутнє. Видиме досягнення людством природних меж соціально-

економічного зростання на існуючій техніко-технологічній та організаційній 

основі обумовлює необхідність модернізації всієї парадигми цивілізаційного 

розвитку. Йдеться не лише про оптимальне використання обмежених 

природних ресурсів та екологічних технологій, але й про зміни установок на 

безмежне збільшення споживання, притаманне для домінуючих нині у світі 

суспільно-економічних моделей. 

Об’єктивна ситуація, що склалася, свідчить, що принципи сталого 

розвитку допоки не є основоположними в діяльності основних гравців на 

глобальній арені. Навпаки, системна фінансово-економічна криза, яку 

переживає світова економіка, демонструє намагання вирішити породжені 

нею проблеми, не відмовляючись від існуючих економічних моделей, 

орієнтованих на збільшення світового споживання природних ресурсів. 

Означене обумовлює наростання геополітичних проблем, спричинених 

боротьбою за ресурси у глобальних масштабах. Це, у свою чергу, загрожує 

втратою впливу тих міжнародних організацій, які покликані забезпечити 

розв’язання глобальних проблем різного характеру в інтересах усього 

людства [4, с. 56]. 

Реалізація державної політики щодо сталого розвитку має ґрунтуватися 

на відповідності стратегії довгострокового характеру, основу якої складає 

стратегічне планування. Від того, наскільки правильно поставлено і 

структуровано стратегічні завдання, наскільки раціонально 

використовуються ресурси для їх вирішення і наскільки послідовні 

заплановані заходи, залежить успішність реалізації сталого регіонального 

розвитку і, як наслідок, зовнішнього та внутрішнього середовища регіону.   

Стратегічними імперативами сталого розвитку територій постають:  

 Пожвавлення економічного та промислового зростання.   

 Зміна якості економічного і соціального зростання.   

 Задоволення основних потреб населення.   

 Забезпечення сталого рівня якості життя населення.   

 Збереження та зміцнення ресурсної бази.   

 Переорієнтація технології та управління ризиками.   

 Злиття довкілля та економіки в процесі ухвалення рішень [5, с. 140].  

Отже, сталий розвиток – загальна концепція стосовно необхідності 

встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом 

інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і 

здоровому довкіллі. Стале економічне зростання в умовах якісних науково-

технологічних зрушень, посилення міжнародної взаємодії в інноваційному 

середовищі, формування геополітичної й геоекономічної стратегій розвитку 

країн-лідерів, які ґрунтуються на реалізації глобальних інноваційних переваг, 

досягаються у результаті постійної технологічної модернізації національних 

господарств з масштабним залученням «людського капіталу», зміцненням 
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технологічних мікро- і макрозв’язків з інноваційно активними суб’єктами 

світової економіки. Концепція стійкого розвитку носить глобальний 

характер, в ній зплетаються складні екологічні, економічні, соціальні 

проблеми. Приведені визначення стійкого розвитку, його критеріїв є темою 

подальших досліджень, оскільки є не універсальними через складність 

самого явища. 
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МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 

В умовах глобалізації світової економіки міжнародний капітал шукає 

найбільш вигідні умови інвестування. Коли сприятливі умови 

функціонування капіталу в конкретній країні погіршуються, досить часто 

відбувається раптовий, неконтрольований відтік капіталу, що веде до 

девальвації національної валюти, погіршення сальдо платіжного балансу та 

зменшення активності сектору реальної економіки. Тому виникає 

необхідність пошуку інструментів, які б ефективно регулювали рух капіталу 

в залежності від конкретних економічних умов [2, с. 82]. 
Проблемам міжнародного руху капіталу, системам його контролю та 

зовнішнього боргу присвячені праці вітчизняних дослідників. Найбільш 
відомими слід виділити дослідження В. Шевченко, Н. Рязанової, К. Малько, 
Т. Шаповалової, В. Марчук  та інших. У роботах цих дослідників розкриті 
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теоретичні основи руху міжнародного капіталу, виділені ризики, які 
впливають на його стабільність та запропоновані основні інструменти 
регулювання руху капіталу. 

Україна є активним учасником інтеграційних та глобалізаційних 
процесів сучасної світової економіки та безпосередньо задіяна у процесах 
міжнародного руху капіталів. У стратегічних планах її розвитку передбачено 
обов’язковість відкритого характеру національної економіки. Маючи 
величезний економічний потенціал, наша країна, як така, що належить до 
перехідних економік, відчуває гостру потребу у фінансових ресурсах, у тому 
числі прямих інвестиціях та позиках, які необхідні їй для реалізації 
трансформаційних процесів у соціальній та економічній сферах [3, с. 74]. 

Міжнародний рух капіталу – це досить розвинута складова 
міжнародного переміщення чинників виробництва. У сучасних умовах 
мобільність капіталу оцінюється на високому рівні. Темпи зростання 
переміщення капіталу між країнами в декілька разів перевищують темпи 
зростання виробництва і міжнародної торгівлі. 

Між країнами переміщаються різні види капіталу, а саме: державний і 
приватний, підприємницький і позичковий, довгостроковий, 
середньостроковий і короткостроковий капітал. З практичної точки зору 
найбільш важливим є функціональний розподіл капіталу на прямі інвестиції, 
портфельні інвестиції та інші інвестиції, серед яких основну роль відіграють 
міжнародні позики і банківські депозити [4, с. 55]. 

Сутність вивозу капіталу зводиться до вилучення частини фінансових і 
матеріальних ресурсів з процесу національного економічного обороту в одній 
країні і включенні їх у виробничий процес в інших країнах. Головною 
причиною вивозу капіталу є випередження внутрішнього економічного 
розвитку країни, що вивозить, у порівнянні із зростанням її зовнішньої 
торгівлі. Експорт капіталу викликається утворенням у промислово 
розвинених країнах надлишку капіталу, що обумовлене його 
перенакопиченням, тобто коли падіння норми прибутку в національній 
економіці не компенсується підвищенням її маси [1, с. 16]. 

Фундаментальними міжнародними чинниками руху капіталу 
виступають стан глобальних фінансових ринків, кредитні цикли, економічна 
динаміка провідних країн та регіонів, кон’юнктура світових товарних ринків, 
динаміка курсів основних валют. Національними факторами є темпи 
економічного зростання, стан національної фінансової та банківської систем, 
інвестиційна привабливість, попит на капітал, рівень інфляції, стан 
платіжного балансу та бюджету [5, с. 126]. 

Загалом, обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України на 31 грудня 2014 р. 
становив 45916,0 млн. дол. США. Інвестиції надійшли зі 131 країни світу. Із 
країн ЄС із початку інвестування внесено 35575,5 млн. дол. інвестицій, що 
становить 77,5 % загального обсягу акціонерного капіталу, з інших країн 
світу – 10340,5 млн. дол. (22,5 % відповідно). Інформацію про десятку 
основних країн-інвесторів, на які припадає майже 83% загального обсягу 
прямих інвестицій, подано в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Інвестиції основних країн-інвесторів [6] 
Країна Інвестиції, млн. дол. 

Кіпр 13710,6 

Німеччина 5720,5 

Нідерланди  5111,5 

Російська Федерація 2724,3 

Австрія 2526,4 

Велика Британія 2145,5 

Вірґінські Острови 1997,7 

Франція 1614,7 

Швейцарія  1390,6 

Італія 999,1 

 

Проаналізувавши дані, можна зробити висновок, що найбільший обсяг 

інвестицій надходить з Кіпру, Німеччини та Нідерландів. 

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світуна 31 грудня 

2014 р. становив 6352,2 млн. дол., у т.ч. у країни ЄС – 6035,8 млн. дол. (95,0 

% загального обсягу), в інші країни світу – 316,4 млн. дол. (5,0 %). Прямі 

інвестиції з України здійснено до 46 країн світу, переважна їхня частка 

спрямована до Кіпру (91,6 %) [6]. 

Як свідчать дослідження В. Марчук, серед операцій із капіталом 

відплив (інвестиції резидентів за кордон), як правило, є більш 

контрольованими, ніж приплив (інвестиції нерезидентів). Рівень контролю за 

капітальними операціями залежить від рівня доходів країни, а також 

відображає рівень розвитку її фінансових ринків. Країни з високим 

національним доходом найменше контролюють міграцію капіталу, водночас 

країни з низьким національним доходом – найбільше. У країнах з високим 

рівнем доходів контролюється 15-19 % капітальних операцій, а у країнах з 

низькими доходами – 50-60 %[2, с. 82]. 

Одна з основних функцій вивозу капіталу – забезпечення 

функціонування світового ринку товарів. Вивіз капіталу використовується 

для інтенсифікації вивозу товарів. Вивіз складних у технологічному 

відношенні товарів неможливий без їх технологічного обслуговування. 

Капітал вивозиться для організації сервісної служби, ремонтної і 

консультаційної бази. Вивіз капіталу надає істотну дію на імпорт товарів у 

країну, що експортує капітал. Капітал вивозиться із метою діставання 

доступу до джерел сировини. Він потім ввозиться в країну, що експортувала 

капітал, або світовий ринок, залежно від того, де це вигідно фірмі-

експортерові [1, с. 18]. 

Отже, міжнародна міграція капіталу – це трансграничне переміщення 

одного з найважливіших факторів виробництва, який є результатом 

історично сформованого або набутого нагромадження засобів в окремих 

країнах, що створює економічні передумови для більш ефективного 

виробництва товарів і послуг в інших країнах. Участь у міжнародному 
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фінансовому ринку дає можливість державі і бізнесу акумулювати фінансові 

ресурси не тільки в межах національних меж, але і в глобальному масштабі. 

Економічні суб’єкти можуть при цьому отримувати капітали на 

сприятливіших умовах, ніж на внутрішньому ринку. 
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ВПЛИВ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА РОЗВИТОК 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Кожна країна щороку створює та вдосконалює законодавство своєї 

території, щоб забезечити ефективне функціонування соціально-

економічного та політико-правового середовища.Це є важливим завданням 

держави, тому що від прийнятих рішень залежить майбутнє країни та його 

народу. 

Одним із найважливіших важелів впливу на економіку є система 

оподаткування. Податок характеризується як інструмент регулювання 

економічних відносин та інтересів держави, регіонів, підприємств та 

громадян. Головною метою податків є формування дохідної частини 

бюджету з якого формуються виплати різного спектру, тому їх надходження 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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до казни  є необхідним завданням для забезпечення повноціного 

функціонування економіки та його зростання.  

На сьогоднішній день система оподаткування має всезагальний 

характер і нараховується залежно від зайнятості суб'єктів. За формою 

оподаткування, податки поділяються на прямі та непрямі. Прямі - податки, 

що стягуються безпосередньо з доходів і майна платника податків. До 

прямих податків належать прибутковий податок з фізичних осіб, податок на 

прибуток, податок на майно. Непрямі -  податки на товари й послуги, 

установлювані центральними й місцевими органами влади у вигляді 

надбавок до ціни товарів або тарифу на послуги й незалежні від доходів 

платників податків. У цьому випадку  покупець стає платником непрямого 

податку у вигляді акцизів, податку із продажів, мит, митних зборів. 

Велику частку державного бюджету ставновить податок від розвитку 

підприємницької діяльності. 

Загальна характеристика кількості зареєстрованих фізичних осіб-

підприємців зображена нижче(табл1):  

Таблиця 1. 

Реєстраційні дані щодо фізичних осіб-підприємців в Україні 

(січень до січня попереднього року) [3] 

Роки К-ість зареєстрованих 

фізичних осіб- 

підприємців 

К-ість фізичних осіб- 

підприємців, 

підприємницьку діяльність 

яких припинено 

К-ість не припинених 

фізичних осіб-

підприємців 

2011 4 966 747 1 851 236 3 115 511 

2012 5 142 048 2 099 999 3 042 049 

2013 5 299 419 2 279 006 3 020 413 

2014 5 460 032 2 420234 3 039 798 

2015 5 585 108 2 955 355 2 629 753 

 

Підприємцям дедалі важче стає здійснювати свою діяльність за умов, 

які їм надає держава - податковою системою. Адже податки, які були 

прийняті державою, значно перевищують максимально можливий дохід 

підприємця. Саме тому більшість підприємців припиняють свою діяльність, 

віддаючи перевагу альтернативним методам заробітку, таким як влаштування 

на роботу звичайним працівником без втрати капіталу.   

Дану ситуацію ілюструє табл. 1, в якій зазначається, що бажаючих 

відкрити власну справу безліч, але кількість осіб-підприємців,  

підприємницьку діяльність яких припинено, з кожним роком збільшується, а 

кількість залишених у цій справі значно зменшується. 

 Це негативно впливає на економіку, адже до бюджету країни не 

надходять  кошти  і  держава  змушена  їх  компенсувати іншими методами. 
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Тому цій системі необхідні зміни, які б надавали змогу ефективно 

реалізувати свою підприємницьку діяльність отримуюючи за неї прибуток.  

Саме тому була створена спрощена система оподаткування, яка керується 

чинним законодавством.  

Спрощена система оподаткування являє собою зміну сплати окремих 

податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням 

спрощеного обліку і звітності.Підприємці на власний розсуд вибираюсь з 

запропонованого переліку спрощену систему. Вони відрізняються між собою 

за кількістю отриманого прибутку за рік, а від обраної системи залежить 

рівень оподаткування.Спрощена модель зацікавила багатьох підприємців, але 

не дала бажаного результату у великих масштабах, тому що підприємцям 

надалі залишається важка процедура реєстрування власної справ та поданням 

звітності.   

Отже, держава відіграє важливу роль у розвитку економіки за 

допомогою підприємницької діяльності. Система оподаткування є важкою і 

рутиною справою, яка потребує постійного догляду та проведення аналізу. 

Графічно це довів американський економіст Лаффер, який ствержував, що до 

певної межі підвищення податкової ставки збільшує суму доходів бюджету, а 

потім вони поступово знижуються, а також, що однаковий дохід може бути 

досягнутий і при достатньо низькій і при високій податковій ставці.  
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Матеріально-технічне забезпечення виступає в якості 

опосередкованого зв’язку між виробництвом та виробничим споживанням 

продукції виробничо-технічного призначення і його значення з розширенням 

масштабів виробництва постійно зростає. 
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Матеріально-технічне забезпечення – це процес забезпечення 
підприємства необхідними видами матеріально-технічних ресурсів у 
встановлений термін і в обсягах, необхідних для нормальної роботи [4]. 

До складу матеріально-технічних ресурсів входить все те, що  
надходить на підприємство у речовій формі та у вигляді енергії, відноситься 
до елементів матеріально-технічного забезпечення виробництва [2]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1. Функції матеріально-технічного забезпечення [3] 
 

Основною метою управління матеріально-технічним забезпеченням є 
отримання підприємством достатньої кількості матеріальних ресурсів 
відповідної якості, в необхідний час, у необхідному місці від надійних 
постачальників, за своєчасного виконання всіх своїх обов’язків та досягнення 
оптимальних сукупних витрат управління матеріальним потоком. 

Управління матеріально-технічним забезпеченням спрямоване на 
раціоналізацію ланцюгів постачань і вирішення якнайменше трьох таких 
проблем: 

 орієнтація на економічно більш вигідні види ресурсів; 

 уніфікація асортименту ресурсів, що використовуються; 

 мінімізація загального обсягу закупівель. 
 Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства 

передбачає виконання всіх функцій, притаманних управлінню як виду 
діяльності: 

– постановка завдання – включає проведення моніторингу наявних 
ресурсів та сировинного ринку потенційних ресурсів, планування потреби у 
ресурсах, оцінку матеріаломісткості виробництва та його матеріальних 
потреб; 

повній мірі використовувати потенціал підлеглих. 

Матеріально-технічне забезпечення підприємства 
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– реалізація поставленого завдання – постановка, аналіз та оцінювання 

альтернативних варіантів матеріально-технічного забезпечення, формування 

остаточного рішення про розвиток сировинної бази підприємства, 

організацію постачання ресурсів, управління запасами матеріально-технічних 

ресурсів; 

– контроль за ефективністю формування та використання матеріально-

технічних ресурсів в усіх ланках виробничої системи [1]. 

У таблиці 1 можна побачити, які види сировини і матеріалів є 

поширеними на підприємствах важкої промисловості Вінницької області. 

Таблиця 1 

Поширення популярних видів матеріалів і сировини на підприємствах 

Вінницької області [5] 
Види матеріалів і 

сировини 

Підприємства, які використовують дані матеріали 

Деревина  ТОВ "Калинівський експериментальний завод деревинних 

матеріалів"; Вінницьке державне лісогосподарське об'єднання 

"Вінницяліс"; ТОВ "Вінницький деревообробний завод"; 

Приватне підприємство "АГЗА-ЛІС" 

Будівельні матеріали  Вінницький цегельний завод «Керамік»; ТОВ «Поділля 
Залізобетон»; Концерн «Поділля»; «Оксамит-Інтер Вінниця»; 

Сировина гірничого 

походження (граніт, 

щебінь, каолін) 

ВАТ "Гніванський гранкар'єр";  ПАТ "Жежелівський гранкар'єр"; 

ПрАТ  "Турбівський каоліновий завод";  ПАТ "Сабарівський 

кар'єр"; ПАТ "Стрижавський кар'єр". 

Енергетика  ПАТ "Вінницяобленерго"; ПАТ "Вінницягаз"; Ладижинська 

теплова електростанція; Обласне державне комунальне 

підприємство "Вінницятеплокомуненерго"; ТОВ "Енергоінвест" 

 

Отже, матеріально-технічне забезпечення на сучасному етапі 

характеризується вагомими змінами, у зв’язку з переходом до ринкової 

економіки. Матеріально-технічне забезпечення, яке являло собою державний 

централізований розподіл ресурсів,  поступово перетворюється в 

децентралізовану саморегулюючу систему, що спирається на попит, 

пропозицію, ціну та конкуренцію. Тому для системи управління матеріально-

технічним забезпеченням на підприємстві є доцільним створити службу з 

питань матеріально-технічного забезпечення, основним завданням якої є 

забезпечення безперервного, комплексного постачання виробництва 

матеріалами та сировиною, їх пошук, купівля, організація доставки та 

збереження. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У 

НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 

 Державне регулювання економіки становлять сукупність дій держави в 
розрізі законодавчих, виконавчих і судових органів, спрямованих на 
забезпечення стабільного та ефективного розвитку економічних процесів із 
метою реалізації інтересів суспільства і держави загалом. Державне 
регулювання вміщує в собі такі складові, як: планування, прогнозування, 
фінансування, бюджетування, кредитування, оподаткування, 
адміністрування, облік, контроль, отже, воно охоплює всі стадії процесу 
відтворення. 

Теоретичні аспекти державного регулювання економічного розвитку у 
національній економіці досліджували у своїх працях вітчизняні і зарубіжні 
вчені: Л. Абалкіна, Л. Бальцеровича, А. Богомолова, А. Гальчинського, В. 
Гейця, С. Дорогунцова, Б. Кваснюка, І. Лукінова, С. Мочерного, М. 
Павловського, Б. Панасюка, Ю. Пахомова, П. Саблука, Д. Сакса, П. 
Самуельсона, Д. Стігліца, В. Юрчишина та ін. 

 Економічна політика держави побудована на вивченні та аналізі 
стану економічної системи, існуючих соціальноекономічних проблем, а 
також подальшого застосування необхідних заходів із урахуванням наявних 
можливостей і ресурсів для усунення даних проблем чи ліквідації їх 
наслідків. 

Рівень соціальноекономічного розвитку будьякої держави буде 
залежати від правильної організації управління. У широкому сенсі 
організація управління як домінантний фактор суспільного прогресу включає 
державний устрій, що фіксується у основному законі країни – її конституції, 
склад діючих соціальних інститутів, формально закріплений правовими 
актами, і ―набір‖ органів державної влади та управління різних рівнів, 
обумовлений необхідністю реалізації життєво необхідних функцій. Мета 
державного управління полягає у створенні оптимальних умов досягнення 
певного рівня розвитку суспільства і держави відповідно до намічених 
перспектив. [1] 

http://www.rada.com.ua/ukr/


254 

 

 При структуруванні цілей державного управління потрібно виходити з 

логіки історичного процесу розвитку держави як системи, у якій кожна 

попередня мета детермінує наступну. Природно, що поряд із загальною 

визначальною метою держава висуває безліч інших вельми значущих цілей, 

але всі вони покликані розвивати та доповнювати основну мету. 

 Таким чином можна виділити ланцюг основних видів цілей 

державного управління: суспільнополітичні, соціальні, духовні, економічні, 

організаційні, інформаційні, роз’яснювальні. Так, наприклад, цілі 

соціального розвитку визначаються суспільнополітичним курсом держави. 

Стосовно до сучасної України вони включають забезпечення умов для 

розвитку соціальної структури, створення ―середнього класу‖ – опори 

політичної стабільності, досягнення гідних людини рівня і якості життя. 

Цілями державного управління в економічній сфері є визначення 

довготермінової стратегії економічного розвитку країни, створення 

оптимальних умов її реалізації для забезпечення реального і стійкого 

зростання матеріального добробуту громадян 

 Сутність і структура механізму регулювання економіки. Основними 

елементами механізму регулювання капіталістичного господарства, а, отже, 

збалансованості національного ринку за сучасного капіталізму, є:  

1. Ринкове регулювання, яке здійснюється за допомогою механізму 

конкуренції, динаміки ринкових цін, стихійного вирівнювання попиту і 

пропозиції тощо.  

2. Корпоративна (а в її межах монополістична або олігополістична) 

планомірність. Гігантські багатогалузеві концерни за допомогою 

комп'ютерних систем, маркетингу вивчають масовий попит (його структуру, 

динаміку), формують його. Тому виробництво товарів концернами 

зорієнтоване на відомий ринок на основі попередніх погоджень щодо 

номенклатури продукції, її кількості й якості.  

3. Державне регулювання як комплекс основних форм і методів 

цілеспрямованого впливу державних установ і організацій на розвиток 

продуктивних сил, техніко-економічних, організаційно-економічних та 

розширеного відтворення відносин економічної власності для стабілізації 

економічного способу виробництва та його пристосування до умов, що 

змінюються [2, с. 10-12].  

 Ядром господарського механізму на сучасному етапі розвитку 

суспільства є державне регулювання економіки. Державне регулювання 

здійснюється передусім через здійснення антициклічної, регіональної, 

інвестиційної, амортизаційної, структурної, грошово-кредитної, фінансово-

бюджетної, антиінфляційної, валютної, митної, цінової, соціальної, 

екологічної та інших форм економічної політики.  

 Між елементами механізму регулювання сучасного капіталізму 

відбувається взаємодія, взаємопроникнення. Це означає, наприклад, що 

механізм ринкового регулювання певною мірою доповнює державне 

регулювання, а воно, у свою чергу, частково поширюється і на 
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немонополізований сектор економіки. Так, через контрактну систему 

підприємства немонополізованого сектора економіки втягнуті в орбіту 

державної планомірності.   

Найважливішими напрямами державного економічного регулювання 

народного господарства, а, отже й встановлення рівноваги національного 

ринку, є:  

1) регулювання системи продуктивних сил загалом, у тому числі 

кожного з її елементів (засобів праці, науки та ін.);  

2) регулювання відносин економічної власності, в тому числі її 

окремих форм (акціонерної, державної та ін.);  

3) регулювання техніко-економічних відносин, зокрема процесу 

концентрації виробництва, його спеціалізації тощо;  

4) регулювання організаційно-економічних відносин і передусім 

маркетингу. [3] 

Для державного і ринкового механізмів регулювання економіки 

притаманні позитивні й негативні риси. І якщо між ними розподілити сфери 

впливу та регулювання таким чином, щоб держава виконувала лише ті 

функції, які ринок виконує з більшими втратами і менш ефективно, то про 

протиставлення цих механізмів не може бути мови. Адже державу і ринок 

поєднує те, що вони є регуляторами економіки, а тому мета в них одна, один 

і той самий результат – досягнення збалансованості, рівноваги у 

співвідношенні попиту і пропозиції товарів за обсягом, структурою і якістю.                                      

Саме це зумовило одночасне не тільки співіснування державного і ринкового 

регулювання, а й доповнення, взаємодію і взаємозамінення один одного, 

створення двомеханізмової моделі регулювання економіки.  

 Усе більше науковців країн Заходу почали визнавати, що держава і 

приватний сектор тісно взаємопов’язані. Держава повинна виступати 

доповненням до ринку, виконуючи те, що сприяє покращанню їхнього 

функціонування, і виправляючи ринкові „провали‖ [2]. У ряді випадків 

держава виконувала роль ефективного каталізатора. Наприклад, прийняті 

нею рішення допомогли вирішити проблеми дефіциту соціальних 

нововведень. Але після того, як функція каталізатора державою була 

виконана, вона має відійти в тінь.  

 Відносно України питання пошуку оптимуму ринкового і державного 

регулювання економіки має особливу актуальність. Вона зумовлена тим, що 

тут ще не сформувалася у повній мірі ринкова економіка, а державному 

регулюванні економіки притаманні (порівняно з країнами Заходу) значні 

„провали‖ і особливо такі ознаки як недостатня професійність державних 

менеджерів, їх корумпованість, політична заангажованість, нетривалі терміни 

виконання службових обов’язків тощо [3, с. 25]. Порівняно низький рівень 

науковості і менеджменту. Відповідно провали як менеджменту підприємств, 

так і державного регулювання економіки в Україні істотно вагоміші, про що 

свідчать такі факти, як низька ефективність, нестабільність і соціалізованість 

(низький рівень добробуту абсолютної більшості населення, недопустимий 
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соціальний диспаритет в його доходах і багатстві) національної економіки. 

Зрештою, є всі підстави стверджувати про низьку ефективність регуляторної 

дії обох механізмів державного регулювання економіки і менеджменту 

підприємств.  
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА:  

СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

У ринкових умовах висока конкурентоздатність суб’єктів 

господарювання є запорукою отримання високого і стабільного прибутку. 

Висока конкурентоспроможність – основна умова розвитку і життєдіяльності 

підприємства. В даний час ринок перенасичений підприємствами, які 

створюють аналогічну продукцію, але втримуються лише ті, які мають 

найвигідніші конкурентні переваги відносно інших підприємств. У зв’язку з 

цим є актуальним питання визначення конкурентоспроможності 

підприємства. 

Дану проблематику досліджували у своїх працях такі вітчизняні 

науковці, як О.Г. Янковий, О.М. Салівончик, Т.Ю. Пастухова та інші. 

Метою дослідження є висвітлення сутності конкурентоспроможності як 

економічної категорії та визначення основних показників та критеріїв її 

оцінювання. 

Конкурентоспроможність підприємства – здатність виробляти й 

реалізовувати свою продукцію швидко, дешево, якісно, продавати її в 

достатній кількості, при високому технологічному рівні обслуговування. 

Отже, здатність підприємства вести суперництво у базовій галузі, на 

міжгалузевому та світових ринках отримала втілення в категорії 

«конкурентоспроможність» [1, ст. 6]. 

Конкурентоспроможність є комплексним поняттям, яке включає такі 

аспекти, як: 

 спроможність підприємства продавати конкурентну продукцію;  
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 вміння розробляти стратегію, яка забезпечує високий рівень його 
конкурентоспроможності;  

 наявність добре налагодженого організаційно-управлінського 
механізму, який може виконати поставлене завдання;  

 орієнтацію діяльності підприємства на ринок і систематичну 
співпрацю зі споживачами;  

 наявність конкурентної стратегії й тактики дій стосовно конкурентів;  

 високу професійну підготовку персоналу;  

 вміння реагувати на зміни зовнішнього середовища [2, ст. 6]. 
Конкурентоспроможність підприємства – це можливість ефективно 

розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах конкурентного 
ринку [1, ст. 7] 

Конкурентоспроможність визначає активне використання потенціалу 
підприємства, його здатності випередити конкурентів як в даний 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 [2, ст. 6]. 

Найбільш конкурентоспроможними вважаються ті підприємства, згідно 
теорії ефективної конкуренції, де найкращим чином організована робота всіх 
підрозділів та служб. Оцінка здійснюється на основі чотирьох групових 
показників та критеріїв конкурентоспроможності, де найкращим чином 
організована робота всіх підрозділів та служб (табл. 1) [3]. 

Таблиця 1 

Критерії та показники конкурентоспроможності підприємства [3] 

№ 

п/п 

Критерії та показники 

конкуренто-

спроможності 

Роль показника в оцінці Формула розрахунку показника 

1. Ефективність виробничої діяльності підприємства 

1.1 

Витрати на 

виробництво одиниці 

продукції, грн. 

Відображає ефективність 

витрат при випуску 

продукції.   

1.2 
Фондовіддача, тис. 

грн. 

Характеризує ефективність 

використання основних 

виробничих засобів 

  

1.3 
Рентабельність 

товару, %. 

Характеризує ступінь 

прибутковості виробництва 

товару. 

  

1.4 
Продуктивність 

праці, тис. грн. / чол. 

Відображає ефективність 

організації виробництва та 

використання робочої сили. 
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2. Фінансовий стан підприємства 

2.1 Коефіцієнт автономії 

Характеризує незалежність 

підприємства від позикових 

джерел.   

2.2 
Коефіцієнт плато-

спроможності 

Відображає здатність 

підприємства виконувати 

свої фінансові зобов'язання 

і вимірює вірогідність 

банкрутства. 

  

2.3  

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

Відображає якісний склад 

засобів, що є джерелами 

покриття поточних 

зобов'язань. 
  

2.4 

Коефіцієнт 

оборотності 

оборотних коштів 

Характеризує ефективність 

використання оборотних 

коштів.  
  

3. Ефективність організації збуту та просування товарів 

3.1 
Рентабельність 

продажу, %. 

Характеризує ступінь 

прибутковості виробництва 

товару.   

3.2 

Коефіцієнт 

затовареності 

готовою продукцією 

Відображає ступінь 

затовареності готовою 

продукцією. Зростання 

показника свідчить про 

зниження попиту. 

  

3.3 

Коефіцієнт 

завантаження 

виробничих 

потужностей 

Характеризує ділову 

активність підприємства, 

ефективність роботи 

служби побуту   

3.4 

Коефіцієнт 

ефективності реклами 

і засобів 

стимулювання збуту 

Характеризує економічну 

ефективність реклами і 

засобів стимулювання 

збуту. 
   

4. Конкурентоспроможність товару 

4.1 Якість товарів 

Характеризує здатність 

товару задовольняти 

потреби відповідно до його 

призначення. 

Комплексний метод 

4.2 Ціна товару 
Характеризує доступність 

товару для споживача 

Визначається різними 

методами 

Таким чином, конкурентоспроможність підприємства є важливою 

категорією ринкової економіки, яка характеризує ступінь адаптації 

підприємства до умов конкурентного середовища, здатність випускати та 

реалізовувати конкурентну продукцію. Основними критеріями 

конкурентоспроможності підприємства є ефективність виробничої 

діяльності, фінансовий стан, ефективність організації збуту та просування 

товарів, а також конкурентоспроможність товару. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

Сучасні процеси глобалізації світового економічного розвитку не 
оминають і Україну, яка поступово інтегрується до міжнародної економіки. 
Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших напрямків 
розвитку підприємництва. Завдяки їй забезпечується покриття потреб країн 
світового співтовариства у сировині, матеріалах, паливі, енергоносіях, 
машинах, обладнанні та устаткуванні, товарах широкого вжитку, послугах.  

Зовнішньоекономічна діяльність є суттєвим джерелом валютних 
надходжень до державного бюджету. В умовах переходу до ринку 
зовнішньоекономічна діяльність виступає невід’ємним напрямом 
підприємництва багатьох великих, середніх та малих фірм, які функціонують 
у промисловості, сільському господарстві, будівництві, зв’язку, на 
транспорті, у фінансовій сфері тощо. Цим обумовлено помітний інтерес до 
питань, пов’язаних зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності. 

Дану проблематику досліджували у своїх працях такі вітчизняні 
науковці, як С.І. Васильєва, М.І. Зав’ялова, Г.М. Гузенко, Ю.О. Гайдученко, 
Ж.С. Зосимова та інші. 

Метою дослідження є визначення проблем зовнішньоекономічної 
діяльності українських підприємств та наведення перспективних умов їх 
розвитку. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – це сфера 
господарської діяльності, пов'язана з міжнародною виробничою і науково-
технічною кооперацією, експортом та імпортом продукції, виходом 
підприємства на зовнішній ринок [2, ст. 79]. 
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Важливим фактором на сьогодні не достатньої зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств є неефективний ступінь впливу на прийняття 

управлінських рішень і досягнення підприємством реальних позитивних 

зрушень від втілення у життя результатів діяльності підприємства. 

Маючи високий експортний потенціал, Україна використовує його 

недостатньо ефективно. Спостерігається зменшення вартісних обсягів 

експорту, що свідчить про кризу виробництва, зорієнтованого переважно на 

експорт. 

Головні експорто-орієнтовані галузі залишаються надзвичайно 

енергоємними, що робить їх критично залежними від імпортованих 

енергоносіїв та обмежує можливості нарощування експорту за рахунок 

девальвації національної валюти [3]. 

Товарна структура експорту України є вкрай несприятливою. Вона 

свідчить про нездатність держави подолати структурні диспропорції 

економіки. Домінуючими експортними позиціями є продовольчі товари та 

сировина для їх виробництва (30,2% загального експорту), чорні й кольорові 

метали та вироби з них (27,6%), машини, устаткування, транспортні засоби та 

прилади (13,3%) [4]. 

Об'єктивною необхідністю подальшого розвитку економіки країни є 

заходи, які направлені на довготривале використання переваг міжнародного 

розподілу праці, створення умов широкого обміну досягненнями світової 

науки і техніки й повсюдне їх упровадження у виробництво [3]. 

Сьогодні економіка нашої країни характеризується більшою 

відкритістю для ділових контактів із закордонними партнерами. Нові 

економічні реалії потребують нових підходів до здійснення міжнародної 

діяльності. Багато підприємств виходять на зовнішній ринок із своєю 

продукцією самостійно. Для переважної більшості з них це відбувається 

вперше. Дана ситуація виявила відсутність необхідного досвіду, а часом, і 

елементарних знань в області міжнародної діяльності. 

У цих умовах істотно зростає роль і значення аналізу стану 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства, що дозволяє правильно 

скоординувати подальшу його діяльність, проаналізувати можливі шляхи її 

удосконалення й уникнути небажаних результатів [1, ст. 71].  

На даний момент процес освоєння вітчизняними товаровиробниками 

зарубіжних ринків супроводжується значними труднощами і проблемами, які 

обумовлені недосконалістю форм фінансових розрахунків, нерозвиненістю 

транспортної і ринкової інфраструктури договірно-правової бази, практики 

регулювання митних процедур і оподаткування. Отже, вітчизняний 

товаровиробник буде спроможний вийти на світовий ринок лише за умови 

виробництва якісної продукції, яка б відповідала існуючим запитам і 

потребам споживачів. Розв'язання цієї проблеми можливе лише за умови 

вкладення капіталу та впровадження сучасних інноваційних розробок у 

пріоритетні галузі, іншими словами, забезпечення інтенсивного розвитку 

економіки. У переважній більшості продукція вітчизняних товаровиробників 
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характеризується низьким рівнем якості, що не відповідає світовим 

стандартам, а також високим рівнем затрат на її виробництво, що в кінцевому 

підсумку обумовлює низький рівень конкурентоспроможності на зарубіжних 

ринках [3]. 

Розвиток ринкових відносин та євроінтеграційні процеси 

супроводжуються лібералізацією зовішньоекономічної діяльності. Новий 

етап входження у світове господарство потребує істотних зусиль як від 

держави в цілому, так і від окремих підприємств, від яких залежитиме 

подальший економічний та соціальний розвиток країни. 

Із зростанням лібералізації зовнішньоекономічних звязків та 

відкритості економіки в українських підприємствах збільшується потреба у 

поступовому проникненні на зарубіжні ринки, які є для них джерелом 

інвестеційних коштів та можливості збільшення обсягів реалізації, а отже, 

стабілізації доходів [1, ст. 71]. 

Отже, основними напрямками вдосконалення зовнішньоекономічної 

діяльності українських підприємств є такі: 

- аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств та 

розробка стратегії її ефективного розвитку; 

- виявлення напрямків удосконалювання системи управління та 

планування зовнішньоекономічних зв’язків на рівні підприємства; 

- виявлення напрямків удосконалювання методів експортної роботи; 

- вивчення сучасних аналітичних підходів і методів дослідження 

зовнішньоторговельних ринків; 

- розробка організаційно-економічних заходів підвищення 

конкурентноздатності експортної продукції; 

- розробка методики аналітичної оцінки ефективності окремої 

експортної операції; 

- розробка заходів підвищення ефективності експортної діяльності 

вітчизняних товаровиробників; 

- формування системи довгострокових цілей зовнішньоекономічної 

діяльності; 

- оцінка потенційних можливостей підприємства на конкретному 

ринку; 

- розробка міжнародної маркетингової стратегії [2, ст. 84]. 

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств, фірм, усіх 

учасників ринкових відносин – це суттєвий фактор підвищення ефективності 

господарської діяльності як на рівні окремих підприємницьких структур, так 

і в масштабах усієї країни. Ефективна зовнішньоекономічна діяльність 

сприяє відтворенню експортного потенціалу країни, підвищенню 

конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках, 

формуванню раціональної структури експорту й імпорту, залученню 

іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах, забезпеченню економічної 

безпеки України. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
 
Інноваційний розвиток підприємства розглядається як якісно новий 

рівень збалансованого розвитку господарської діяльності підприємства за 
рахунок впровадження інноваційних програм, які забезпечують безперервно 
зростаюче відтворення основного капіталу і складають основу інноваційної 
діяльності підприємства. Ключова роль у реалізації впровадження 
інноваційних програм відводиться забезпеченню інвестиційними ресурсами, 
що є одним із найважливіших джерел фінансового забезпечення інноваційної 
діяльності підприємства. 

Інновації не можуть існувати без інвестицій. Економічний успіх 
кожного інноваційного проекту - це відношення рівня фінансової віддачі до 
початкової інвестицій, а майже кожний інноваційній проект можна 
розглядати як інвестиційний, головна мета якого - це отримання прибутку. 
Існує тісна залежність між інноваційною діяльністю та інвестиційною.   

Розвиток теорії та практики інноваційної та інвестиційної діяльності 
розглядала велика кількість вчених. Зокрема проблеми фінансового 
забезпечення інноваційної діяльності розглядаються в роботах Черваньова 
Д.М., Нейкової Л.І., Кузнецової А.Я., Федоренко В.Г, Федулової Л.Г., 
Захаріна С. та інших вчених. 

На думку одних вчених, інноваційна діяльність - це комплекс 
практичних дій, спрямованих на використання науково-технічних результатів 
для отримання нових або поліпшення існуючих виробів, технологій, методів 
управління та ін [4].  

На думку інших вчених, інноваційна діяльність - процес, спрямований 
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на реалізацію результатів закінчених наукових досліджень і розробок або 
інших науково-технічних досягнень у новий чи удосконалений продукт, 
реалізований на ринку, у новий чи удосконалений технологічний процес, 
використаний у практичній діяльності, а також зв`язані з цим додаткові 
наукові дослідження і розробки [3].  

Для категорії «інвестиційна діяльність» найпоширеніше визначення – 
це комплекс заходів і дій фізичних і юридичних осіб, які вкладають свої 
ресурси з метою отримання прибутку. Або, за іншим джерелом - це 
діяльність юридичних, фізичних осіб і держави, яка спрямована на залучення 
та збільшення засобів для реалізації інвестиційного процесу з метою 
отримання економічного і соціального ефекту [4]. 

Порівняльна характеристика понять "інвестиційна діяльність" та 
"інноваційна діяльність", поглиблює розуміння сутності цих трактувань, дає 
нам можливість виявити їх спільні та відмінні риси і встановити характерні 
особливості, що є особливо важливим для реалізації результатів теоретичних 
досліджень на практиці. 

Спорідненість та взаємозв`язок даних категорій полягає у тому, що ці 
поняття носять довготерміновий характер та обидві спрямованні на 
отримання результату – одержання прибутку (доходу), або іншого 
економічного ефекту. Довготерміновий характер вбачається у тому, що 
результат від вкладання та впровадження інвестицій та інновацій відповідно 
до часу отримання вигоди займає певний час, а також потребує залучення 
коштів та фінансових ресурсів. Значний вплив на рівень взаємозв`язків 
інвестиційно-інноваційної діяльності мають відмінні риси, що 
характеризують сутність цих понять (табл.1)[1].  

Табл. 1. 

Відмінні риси інвестиційної та інноваційної діяльності 

Відмінні риси 

Інвестиційна діяльність Інноваційна діяльність 

Вкладення коштів тільки у 

високоефективні сфери діяльності. 

Впровадження проектів у сфери 

діяльності різні за рівнем розвитку. 

У кризові періоди діяльність 

обмежується. 

Сприяє подоланню кризового етапу в 

діяльності підприємства. 

Вкладення коштів не завжди 

пов’язане з нарощенням основного 

капіталу. 

Забезпечує оновлення та приріст 

основного капіталу. 

Інвестиції без інновацій обмежені в 

часі та обсягах. 

Впровадження інновацій збільшує 

потреби в інвестиціях. 

Термін вкладення коштів в проект 

характеризується різною тривалістю. 

Термін вкладення коштів, як правило, 

характеризується значною тривалістю. 

Здійснюється при мінімальних 

ризиках вкладення коштів. 

Генерує ризики неефективних 

проектних рішень. 

Прибуток визначається відсотковою 

ставкою відповідно до кон`юктурних 

обставин. 

Прибуток залежить від ефективності 

проектних рішень та рівня новизни 

інновацій. 
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Здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності на підприємстві 

безпосередньо визначається рівнем інвестиційного забезпечення 

інноваційного розвитку даного підприємства. Тому основною 

концептуальною передумовою інвестиційного забезпечення інноваційно-

інвестиційної діяльності підприємства має стати формування інвестиційних 

ресурсів. 

Управління інноваційною діяльністю слід здійснювати, з одного боку, з 

огляду на потенційні можливості інновації у формуванні конкурентних 

переваг, а з іншого – на інвестиційні можливості підприємств. Для цього 

необхідне економічне обґрунтування доцільності впровадження кожної, 

навіть на перший погляд безперечно перспективної новації. Це дає змогу 

керівництву приймати позитивне рішення щодо залучення тієї з можливих 

альтернативних новинок, яка створить для фірми істотні конкурентні 

переваги і забезпечить належну економічну віддачу, рівень якої істотно 

перевищуватиме вкладені у її реалізацію кошти. 

Проблема фінансового забезпечення інновацій - як основна складова, 

що забезпечує розвиток інноваційного процесу на підприємствах, 

залишається однією з найбільш гострих для вітчизняної промисловості. Спад 

інвестиційної діяльності обумовлений, в основному, недостатньою 

адаптованістю механізму управління процесом розширеного відтворення 

промислового виробництва до ринкових умов та зростанням значення 

власних засобів підприємств у фінансуванні капітальних вкладень. Україна 

має потужний науковий потенціал, однак кризові явища призвели до втрати 

попиту на наукову продукцію на внутрішньому ринку, що пояснюється 

падінням загального рівня інвестицій на тлі інфляції, зростанням 

взаємозаборгованості і переорієнтацією економічної діяльності з реального 

сектора в сектор швидкоплинних фінансових операцій. Поряд із низькими 

обсягами фінансування науки й інноваційної діяльності важливою 

проблемою є деформоване співвідношення витрат на науку та інновації. 

Загалом варто зазначити досить низьку активність як держави, так і 

приватного сектора у здійсненні інноваційних інвестицій [2, С.23-25]. 

В інвестиційній сфері економіки України триває затяжна криза, що не 

дає змоги підприємствам вирішити поточні виробничі проблеми та 

виконувати програми реалізації інноваційних проектів. Без істотного 

поліпшення інвестиційного клімату в Україні, активізація інноваційної 

діяльності промислових підприємств неможлива. 

Водночас, є чинники, які відлякують іноземних інвесторів від 

вкладення капіталу в українські підприємства. До таких чинників, 

насамперед, варто віднести [4]: 

- невідпрацьованість юридичної бази, яка має захищати інтереси і 

власність як зарубіжних, так і вітчизняних інвесторів; 

- нестабільність економічної та політичної ситуації в країні; 
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- відсутність довгострокової виваженої політики держави щодо 

залученняіноземних інвестицій і створення сприятливих умов для їхнього 

ефективноговикористання; 

- високий рівень корумпованості вітчизняної економіки і високий 

рівень 

- ризикованості підприємницької діяльності. 

Отже, необхідним є запровадження відповідних адекватних державних 

програм, спрямованих на поліпшення інвестиційно-інноваційного клімату і 

підвищення ефективності інноваційної діяльності. Важливо ширше і 

масштабніше спрямовувати інвестиційні потоки у розвиток інформаційної 

економіки. Тобто, державна політика забезпечення інноваційного процесу 

має бути спрямованою на формування необхідного обсягу інвестиційних 

ресурсів, їх цільове використання, створення умов для порівняно невисокої 

капіталомісткості інноваційного прориву. 
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СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ПОСЛУГОВИХ ВІДНОСИН 

 

Під впливом процесів лібералізації, інтеграції та глобалізації у 

сучасному світовому господарстві, відбувається активний розвиток сфери 

послуг у більшості країн світу. Ця сфера потребує оновлення торговельно-

політичного інструментарію, тому що митні засоби регулювання стають все 

менш ефективними, поступаючись місцем постійно системі нетарифних 

бар’єрів. 

Послуги надзвичайно різноманітні й охоплюють широке коло 

діяльності – від торгівлі і транспорту до фінансування, страхування та 

посередництва. 
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Міжнародна торгівля послугами – це система міжнародних товарно-

грошових відносин між суб'єктами різних країн із приводу купівлі-продажу 

послуг [1, с.45]. 

 Міжнародну торгівлю товарами і послугами, інтелектуальною 

власністю регулює Світова організація торгівлі (СОТ).  

Світовий ринок послуг спричинений такими передумовами: 

ускладнення міжнародного поділу праці, який призводить до виникнення 

нових видів діяльності; науково-технічний прогрес; вдосконалення 

виробничого процесу; насичення ринків товарами; інформаційний бум; 

прискорений розвиток нових видів транспорту; нові наукові відкриття; нові 

форми розвитку економічних процесів [2, с.101-102]. 

Торгівля послугами пов’язана з торгівлею товарами. Особливо тісний 

зв’язок існує між торгівлею послугами та високотехнологічними товарами. 

Одним із елементів цього зв’язку, в умовах загострення конкуренції на 

світових товарних ринках є допоміжно-збутова роль міжнародних послуг, без 

яких неможливе успішне освоєння зарубіжних ринків [1, с.57]. 

Специфіку окремих видів послуг визначає характер учасників ринку 

послуг і порядок їх взаємодії, технологія надання послуг та їх природа і мета. 

Інакше кажучи, об’єктивними критеріями класифікації послуг є характер їх 

учасників і факторів, а саме: суб’єктів послуг; предметів і об’єктів послуг; 

взаємин між учасниками ринку послуг; механізм реалізації послуг [2, с.86]. 

Особливості міжнародної торгівлі послугами наступні:  

- послуги, на відміну від товарів, виробляються і споживаються 

здебільшого одночасно. Тому більшість їх видів ґрунтується на прямих 

контактах між виробниками та споживачами, що відрізняє міжнародну 

торгівлю послугами від міжнародної торгівлі товарами, за якої більшість 

операцій основується на торговельному посередництві та можливості 

зберігання товарів. Міжнародна торгівля послугами більше вимагає 

присутності за кордоном виробників послуг або присутності іноземних 

споживачів у країні надання послуг. Проте поширення інформаційних 

технологій дає змогу здійснювати купівлю-продаж послуг на відстані;  

- міжнародна торгівля послугами взаємопов'язана з торгівлею 

товарами, істотно впливає на неї. Для поставок товарів за кордон 

використовується все більше послуг (аналіз ринків, транспортування товарів 

тощо). Особливо залежить від послуг торгівля наукомісткими товарами, 

котра вимагає значних обсягів технічного, інформаційного і 

консультаційного обслуговування. Успіх товару на зовнішньому ринку 

здебільшого залежить від якості і кількості послуг під час його виробництва, 

продажу та реалізації, а також від гарантійного або сервісного 

обслуговування; 

 - міжнародна торгівля послугами взаємодіє з міжнародним рухом 

капіталів, переміщенням робочої сили, котрі неможливі без банківських, 

інформаційних, транспортних та інших послуг. Водночас розвиток світових 
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ринків товарів, капіталів, робочої сили стимулює розширення міжнародного 

ринку послуг, інтенсифікацію (посилення) процесів на ньому;  

- сфера послуг є більш захищена державами від іноземної конкуренції, 

ніж сфера матеріального виробництва, а транспорт, зв'язок, фінансові та 

страхові послуги, наука, освіта, охорона здоров'я у багатьох країнах 

перебувають у цілковитій або частковій власності держави чи суворо 

контролюються нею. Адже існує думка, що імпорт послуг у значних 

масштабах може приховувати в собі загрозу для добробуту, суверенітету і 

безпеки держави. Тому міжнародній торгівлі послугами доводиться долати 

більше бар'єрів, ніж торгівлі товарами;  

- не всі види послуг, на відміну від товарів, придатні для широкого 

залучення в міжнародний господарський обіг. Передусім ідеться про 

комунальні, побутові послуги для населення. Однак успіхи окремих країн у 

сфері охорони здоров'я, освіти приваблюють іноземців (лікування, навчання); 

у сфері культури та мистецтва - збільшують її доходи від гастролей артистів і 

прокату фільмів за кордоном;  

у туризмі - залучає до обслуговування іноземців роздрібну торгівлю, 

громадське харчування, музеї та інші заклади культури; 

 - у міжнародній торгівлі послугами домінують і домінуватимуть 

послуги, пов'язані з обслуговуванням трудової діяльності [3, с.345-346]. 

Будь-яка зовнішньоторговельна угода з купівлі-продажу товарів не 

може бути здійснена без міжнародної купівлі-продажу послуг, передусім 

транспортних, фінансових, страхових (зокрема транспортно-експедиторські 

операції, обслуговування суден в іноземних портах, здійснення міжнародних 

розрахунків, міжнародне кредитування тощо). Крім того, традиційні 

зовнішньоторговельні операції не можуть здійснюватись без міжнародного 

обміну послугами у сфері зв'язку, ділових поїздок, реклами, юридичних 

послуг, консалтингу, оподаткування, аудиту та інших видів послуг. 

Таким чином, у зв’язку  з швидкими темпами розвитку світового 

ринку, можна зробити висновок, що міжнародна торгівля послугами стала 

такою ж постійною і прибутковою, як і торгівля промисловими товарами. 

Міжнародні послугові відносини є важливим елементом світової торгівлі та 

системи міжнародних економічних відносин. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

В українській економіці відбувається становлення конкурентного 

середовища, яке вимагає від вітчизняних підприємств пошуку нових форм і 

методів ведення конкурентної боротьби, реалізація яких у комплексі 

визначає високі вимоги до конкурентоспроможності, досягнення стійких 

конкурентних переваг підприємства. Важливою умовою вирішення складних 

проблем конкурентного суперництва є використання концепції стратегічного 

планування, що дозволяє формувати складні адаптивні механізми 

пристосування підприємства до нестабільного зовнішнього середовища. 

Актуальність цієї теми полягає тому, що конкурентоспроможність 

торговельного підприємства є дуже важливою у сучасних умовах. На даний 

час у нашій країні існує багато торговельних підприємств, які конкурують 

між собою. Це пов’язано з тим, що успішність підприємства залежить від 

його конкурентоздатності, конкурентоздатність відображається у якості 

продукції, ринку збуту й отримання прибутку.  

Конкурентоспроможність є порівняльною характеристикою 

підприємства, яка відбиває різницю між рівнем ефективності використання 

на ньому всіх видів ресурсів порівняно до аналогічних показників інших 

підприємств певної однорідної групи. 

Конкурентоспроможність торговельного підприємства – це відносна 

характеристика, яка виражає відмінності розвитку цього підприємства від 

розвитку конкурентних підприємств за ступенем задоволення своїми 

товарами, потреб людей і за ефективністю господарської діяльності.       

Конкурентоспроможність характеризує можливості і динаміку 

пристосування торговельного підприємства до умов ринкової конкуренції. 

Необхідно зазначити, що конкурентоспроможність підприємства залежить 

від таких чинників, як: 

-  місткість ринку; 

- легкість доступу на ринок; 

- конкурентоспроможність галузі; 

- можливість технічних новин в галузі; 

- однорідність ринку; 

- конкурентоспроможність регіону і країни [3]. 

Проблема конкурентоспроможності у сучасних умовах має велике 

значення. Від того, наскільки успішно буде вирішена ця проблема, залежить 

багато в економічному житті будь – якої країни. На сучасному етапі розвитку 

економіки України слід застосовувати світовий і практичний досвід ведення 

конкурентної боротьби. На жаль, на сьогодні більшість підприємств ще не 
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здатна до ведення конкурентної боротьби. Але саме конкретні переваги  є 

основою успіху діяльності торговельних підприємств і виступають ключовим 

ресурсом розвитку. У країнах з ринковою економікою 

конкурентоспроможність торговельного  підприємства є результатом 

взаємодії факторів, які породжені об’єктивним розвитком продуктивних сил і 

відображають результати політики великих монополій у боротьби за якість, 

ринки збуту й отримання прибутку. 

Питанням забезпечення конкурентних переваг у ринковій економіці 

присвячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних фахівців, зокрема,  

М. Портера, Р. Пейса, Ю. Іванова, І. Сіваченко, Р. Фатхутдінова та 

інших. Однак, незважаючи на значні теоретичні здобутки з питань 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств, багато аспектів цієї 

проблеми потребують подальшого дослідження. Зокрема, це стосується 

уточнення суті та змісту поняття конкурентоспроможності підприємства, а 

також аналізу чинників формування конкурентоспроможності підприємства, 

що і становило мету даної статті. 

Дослідження конкурентоспроможності дає змогу розглядати її як 

комплексну характеристику потенціальних можливостей забезпечення 

конкурентних переваг. Джерелами конкурентних переваг є прогресивна 

організаційно – технологічна і соціально – економічна база підприємства, 

вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходи що укріплення 

конкретних переваг[1]. 

Конкурентоспроможність є специфічною ознакою суб’єкта ринкових 

відносин, що виявляється в процесі конкуренції та що дозволяє зайняти свою 

нішу в ринковому господарстві для забезпечення розширеного 

відтворювання, яке передбачає покриття всіх витрат виробництва й 

отримання прибутку від господарської діяльності. Таким чином, 

конкурентоспроможність підприємства становить узагальнюючий 

підсумковий показник його стійкої роботи, який вбирає в себе результати 

діяльності самих різних виробничих, допоміжних і управлінських 

підрозділів, підсистем і залучених ресурсів [2]. 

Також конкурентоспроможність поділяється на внутрішню та 

зовнішню. 

  Внутрішня конкурентоздатність виражається у вироблені і розвитку 

внутрівиробничих ресурсів і компетенцій, що дозволили б підприємству  

завоювати переваги перед конкурентами. 

Зовнішня конкурентоздатність торговельного підприємства полягає у 

задоволенні запитів зовнішнього середовища за допомогою оптимального 

використання його зовнішніх можливостей, інакше кажучи, у створенні і 

підтримці зовнішніх конкурентних переваг організації [4]. 

  На підставі сказаного можна зробити висновок, що для одержання 

підприємством максимально високих результатів необхідно найбільше повно 

реалізувати її ринкові можливості і досить забезпечити максимально високий 

рівень внутрішньої конкурентоспроможності. 
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Висновки. В даній статті було виявлено, що конкурентоспроможність у 
період становлення ринкових відносин є особливо важливим показником. 

  Використовуючи свої можливості торговельне підприємство повинно 
забезпечувати технічну та економічну ефективність. Іншими словами, воно 
має знайти спосіб оптимального поєднання технічної та економічної 
ефективності для забезпечення найкращих умов продукції. Також дуже 
важливим для торговельного підприємства є якість продукції, що впливає на 
його конкурентоспроможність. 

  Великий внесок у вирішення поставлених завдань зробили українські 
та зарубіжні вчені: Г.А Семенов, В.К Станчевський, Шаповал М.І., Л.П. 
Чепура, Герасимчук В.Г., Покропивний С.Ф., Вітлінський В.В., Наконечний 
С.І., Колот В.М., але не всі аспекти конкурентоспроможності торговельного 
підприємства, досліджені, щодо глибини та обґрунтованості, що і викликало 
зацікавленість у подальшому дослідженні. 
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«ГОРИЗОНТ 2020» - НОВИЙ ШЛЯХ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 
Україна сьогодні стоїть перед дуже важкими викликами. У зв’язку з 

фінансово-економічною кризою, обумовленою військовими діями, ми маємо 
значне недофінансування української науки. На сьогоднішній день 
фінансування науки становить 0,7% від ВВП, з них з державного бюджету 
0,25%. Це дуже низькі цифри. Так, наприклад, загальні видатки на науку у 
країнах Європейського співтовариства становлять 3% ВВП. 

Проте, нещодавно відбулася надзвичайно визначна і приємна подія для 
сфери української науки. 20 березня Україна підписала угоду з Європейським 
Союзом про участь в Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та 
інновацій «Горизонт 2020». Набуття Україною статусу асоційованого члена у 
цій програмі було одним із завдань, які стояли перед Міністерством освіти і 
науки на 2015 рік. 
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Програма «Горизонт 2020» є першою програмою ЄС, до якої 

долучилася Україна в період тимчасового застосування Угоди про асоціацію. 

Варто розглянути, що ж являє собою програма «Горизонт 2020». 

Наприкінці листопада 2011 року Європейська комісія офіційно оголосила про 

започаткування нової Рамкової програми науково–технічного 

співробітництва «Горизонт 2020», мета якої – об’єднати фінансування 

наукових досліджень, розроблення нових технологій та інноваційного 

промислового виробництва в ЄС у період із 2014 до 2020 року. Після її 

обговорення з Європейською радою та Європейським парламентом вона 

замінила Сьому Рамкову програму ЄС (FP7) [1]. 

Ця програма є фінансовим інструментом, який спрямований на 

забезпечення конкурентоспроможності Європи в світі, створення нових 

робочих місць, розвитку економіки, побудованої на зв’язку між науковими 

дослідженнями та інноваціями, а також «перенесення наукових ідей з 

лабораторій до ринку». Бюджет програми на 7 років становить 80 млрд. євро 

[6]. 

Для України входження до цієї програми є досить важливим та 

позитивним кроком. 

На жаль, протягом останніх двох десятиліть фінансування наукових 

досліджень в Україні відбувалося за залишковим принципом, у результаті 

чого науково-технічна інфраструктура залишається застарілою і відірваною 

від світових процесів. 

Асоційоване членство дозволить, у першу чергу, використовувати усі 

фінансові можливості програми, розробляти власні проектні пропозиції, 

формувати наукові консорціуми та отримувати фінансування як 

координатори проектів. До цього участь українських університетів та 

академічних інститутів була значно вужчою. 

Участь в програмі не є безкоштовною та передбачає внесок, котрий 

розраховується відповідно до ВВП країни. Загальна сума, яку Україна 

повинна сплатити, становить 35,5 млн. євро. Враховуючи складну фінансову 

ситуацію, європейською стороною були створені безпрецедентні фінансові 

умови для Україні – знижка у 95% від суми внеску, а також можливість 

повернення 50% від решти суми за рахунок інструментів міжнародної 

технічної допомоги [2]. 

Серед п’ятірки пріоритетних сфер участі України в програмі 

виділяються сфери навколишнього середовища (зокрема, проблема зміни 

клімату); транспорту (зокрема, аеронавтика); нанонауки та нанотехнологій, 

матеріалів та нових виробничих технологій; продовольства, сільського 

господарства та рибальства, біотехнологій і космосу. 

Підписавши угоду, Україна отримала доступ до всього спектру заходів, 

що фінансуються програмою. Україна зможе скористатися всіма перевагами 

програми на тій же основі, що і організації з країн Європейського Союзу. 

Наша країна може стати отримувачем грантів, які надає Європейська 

дослідницька рада, а українські науковці матимуть право подавати заявки для 
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участі в програмах мобільності та отримувати стипендії із загальним 

фінансуванням близько 6 млрд євро. 

Українським вченим буде надана можливість проводити 

фундаментальні дослідження в найбільших науково-дослідних центрах, 

виконувати широкий спектр новаторських і прикладних робіт. 

Переваги отримають не лише українські науковці. Вже згаданий 

принцип програми «перенесення ідей від лабораторії до ринку» матиме 

позитивний вплив на промисловість та економіку, з’являться можливості для 

розвитку високотехнологічної галузі промисловості [5].  

Українським підприємцям буде надано доступ до інструменту 

програми «Горизонт 2020» для малих і середніх підприємств. Цей напрямок 

забезпечить основні інвестиції в ключові промислові технології, надасть 

підприємствам максимальні можливості подальшого розвитку, забезпечуючи 

їх достатнім рівнем фінансування, та допоможе інноваційним малим та 

середнім підприємствам вирости до ведучих світових компаній. 

Набуття Україною асоційованого членства у «Горизонт 2020» включає 

новий механізм використання незалежної партнерської експертної 

підтримки, покращення планування, впровадження оцінки національної та 

регіональної дослідницької інноваційної політики.  

Не залишаться без уваги і студентство нашої країни. У рамках 

програми відбудеться фінансування ініціативи Європейського Союзу «EAТ 

Connect», що означає надання країнам-учасницям європейського 

партнерства, зокрема, й Україні, величезної спроможності широкосмугового 

інтернету. Надання університетам широкосмуговий доступ в інтернет, 

дозволить доступ до величезної кількості наукових публікацій та баз. У свою 

чергу, це також буде підтримкою інтеграції України у віртуальний простір 

Європейського Союзу і міжнародних наукових спільнот [4]. 

В першу чергу програма «Горизонт 2020» зорієнтована на 

співробітництво країн–учасниць. Більшість проектів у програмі є проектами 

по співпраці, де головною умовою є мінімум три партнери з трьох різних 

країн–членів ЄС або асоційованих країн. Для пошуку партнерів існує кілька 

служб, які допоможуть знайти організації, що мають намір брати участь у 

проектах. 

Отже, «Горизонт-2020» є чудовою можливістю розвитку української 

науки та інновацій. Участь у програмі «Горизонт 2020» дасть можливість 

українським науковцям втілювати свої ідеї у життя та стати частиною 

дослідницької родини Європейського Союзу. 
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ІНВЕСТИЦІЇ І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКОЇ 

СИСТЕМИ 

 

Глобалізація - це процес, спрямований на створення інтегрованої 

світової економіки, що складається з двох основних напрямків: глобалізації 

ринків і глобалізації виробництва. 

Становлення глобальної економіки можна розглядати як процес 

міжнародного економічного розвитку, що характеризується певною 

еволюційністю і етапністю і характеризує способи включення країн до 

глобальної економічної системи. Однак ні концепція наздоганяючого 

розвитку, ні концепція сталого розвитку, що прийшла їй на зміну, не можуть 

бути прийнятними для всіх країн, оскільки наслідки глобалізації країни 

відчувають не однаковою мірою, в залежності від рівня економічного 

розвитку. Так, на 20% населення високорозвинутих країн припадає 86% 

світового ВВП, на 20% населення бідних країн - 4% ВВП. 

Якісні особливості нового типу розвитку світової економічної системи 

визначаються наростаючою взаємозалежністю мікро-, мезо- і 

макроекономічних суб’єктів господарського життя, яка в силу техніко- 

економічних і соціально-політичних причин в останні десятиліття досягла 

такої стадії, коли стали можливими такі принципово нові явища [1]: 

- світова економічна спільнота із сукупності взаємопов’язаних країн 

перетворюється на цілісну економічну систему; 

- відбувається становлення техносфери як середовища діяльності 

суб’єктів господарювання, що існують в системі «концентричних кіл»: 

найбільш економічно розвинуті держави (ядро техносфери); країни- 

претенденти на входження до ядра техносфери; країни, що є джерелами 

енергоресурсів і сировини; країни, нейтральні для існування і розвитку 

http://pedpresa.ua/122290-ukrayina-stane-asotsijovanym-uchasnykom-ramkovoyi-programy-yes-z-doslidzhen-ta-innovatsij-goryzont-2020.html
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/03/20/ukrayina-–-asoczijovanij-uchasnik-programi-es-z-doslidzhen-ta-innovaczij-
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/03/20/ukrayina-–-asoczijovanij-uchasnik-programi-es-z-doslidzhen-ta-innovaczij-
http://eenu.edu.ua/uk/articles/gorizont-2020-shcho-ce-dast-ukrayinskiy-nauci
http://eenu.edu.ua/uk/articles/gorizont-2020-shcho-ce-dast-ukrayinskiy-nauci
http://www.rbc.ua/ukr/news/evrokomissiya-planiruet-vydelit-80-mlrd-evro-na-realizatsiyu-16012014112700
http://www.rbc.ua/ukr/news/evrokomissiya-planiruet-vydelit-80-mlrd-evro-na-realizatsiyu-16012014112700
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техносфери; інші країни; 

- відбувається розвиток нових транснаціональних суб’єктів 

господарювання, які слабо прив’язані до національних економік; 

- посилення конкурентної боротьби за контроль над ринками, 

територіями і природними ресурсами у глобальному масштабі, в якій вагому 

роль відіграють ТНК. 

Глобальні зрушення проявляються в таких формах: міжнародне 

інвестування, ТНК, транснаціональні стратегічні альянси, міжнародні 

фінансові центри, засоби масової інформації, глобальні комунікаційні 

системи, міжнародні регіональні об’єднання тощо [2, с.146]. 

ТНК, пов’язані з ядром світової економічної системи, 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. 

Під ТНК розуміють підприємства, яким належать або які контролюють 

комплекси виробництва або обслуговування, що знаходяться за межами тієї 

країни, в якій ці компанії базуються, які мають розгалужену систему філіалів 

і відділень у різних країнах і займають провідне становище у виробництві і 

реалізації того чи іншого товару [2, с.180]. 

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 науково-технічного прогресу 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 іпослугами створили міжнародне виробництво, відповідну йому 

сферу послуг, сприяючи перетворенню в основному локальних 

(міжкраїнових, регіональних) міжнародних економічних відносин в 

глобальні. 

До основних ознак стратегій ТНК можна віднести такі [3, с.120]: 

1)забезпечення власного виробництва іноземною сировиною; 

2)закріплення на зарубіжних ринках через мережу своїх філіалів; 

3)розміщення виробництва в тих країнах, де витрати виробництва є 

нижчими, ніж в країнах базування; 

4) орієнтацію на диверсифікацію виробничо-торговельної і фінансової 

діяльності. 

Ядро світогосподарської системи складають біля 500 ТНК, що мають 

практично необмежену економічну владу. Всього у світі діють приблизно 60 

тис. фінансово-промислових груп і ТНК, що мають біля 250 тис. філіалів за 

межами країн базування, контролюючи до 50% світового промислового 

виробництва, 65% зовнішньої торгівлі, 80% патентів і ліцензій на нову 
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техніку, технології і ноу-хау. При цьому більша частина платежів, пов’язаних 

з трансфертом нових технологій, здійснюється всередині ТНК: в США їх 

частка складає 80%, в Великобританії - 90% [3, с.123]. 

Основними чинниками, що спонукають до транснаціоналізації 

корпоративних структур, належать такі: 

1)збільшення прибутковості підприємства; 

2)зниження витрат; 

3) зниження ризиків; 

4) можливість виходу на нові ринки; 

5) стратегічна гнучкість; 

6) більш раціональне використання ресурсів. 

Головними джерелами прямих іноземних інвестицій залишаються ТНК. 

Основна частина обсягу ввезених ПІІ припадає на послуги. Другим по 

величині є сектор обробної промисловості, якому сприяли інвестиції в 

розвідку і видобуток корисних копалин, а також ряд крупних 

транскордонних злиттів і поглинань. 

Найбільш перспективним напрямом розвитку сучасної 

світогосподарської системи є міжнародний технологічний обмін і ліцензійна 

торгівля у таких галузях: електротехнічна і електронна промисловість, 

загальне машино- і приладобудування, автомобільна, авіаракетна 

промисловість, хімія і нафтохімія, біотехнологія, ресурсозберігаючі 

технології. 

Найбільшими імпортерами ПІІ в світовій економіці є США, 

Великобританія і Китай, найбільшими експортерами - США, Великобританія 

і Люксембург. Група розвинутих країн є чистим експортером капіталу у 

вигляді ПІІ, тобто обсяги експорту ПІІ перевищують обсяги імпорту. 2/3 

світового обсягу ПІІ становлять інвестиції в акціонерний капітал, при цьому 

реінвестування прибутків відіграє основну роль в країнах, що розвиваються. 

Загальний обсяг ПІІ в Україну з країн світу минулого року склав 

47205,7 млн. дол. США. В перерахунку це становить 95 доларів США на 

душу населення. Для порівняння, відповідний показник у 2004 році становив 

140 дол. США на душу населення. У більшості постсоціалістичних країн цей 

показник значно вище. Наприклад, у Чехії – 4 тис. дол., в Угорщині – 2,4 

тис.дол., у Польщі – 1 тис.дол., в Росії – 370 дол. США [4]. 

Аналіз імпорту ПІІ за регіонами та окремими країнами свідчить про 

динамічне зростання потоків ПІІ до останньої групи країн, що пояснюється 

зростанням конкуренції у багатьох галузях і прагненням компаній 

мінімізувати витрати виробництва, а також активізацією транскордонних 

злиттів і поглинань [5]. 

Отже, у зв’язку із поглибленням інтернаціоналізації економіки, 

підвищенням ролі прямих іноземних інвестицій, зростанням впливу ТНК, 

знижуються торгові бар’єри у торгівлі між країнами. Загальне зниження 

торгових бар’єрів, що відбувається в рамках СОТ, створює передумови для 

більш легкого переходу країн до формування зон вільної торгівлі. 
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ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ ДЛЯ 

СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

На сьогодні обсяги світової торгівлі послугами стрімко наближаються 

до обсягів торгівлі товарами. Світовий обсяг експорту комерційних послуг у 

2013 р. збільшився на 11% і досяг 3,7 трлн дол. США. Найбільше зростання 

та суттєву долю в експорті комерційних послуг займають транспортні 

послуги (15% зростання), на другому місті - туристичні послуги, які 

демонструють стійке зростання та інші комерційні послуги (10%). Інші 

комерційні послуги, до яких включені фінансові послуги, склали більше 

половини (51%) всього обсягу експорту, тоді як транспортні та туристичні 

послуги – 25% та 23% відповідно [1, с.142]. 

Світовий обсяг експорту послуг у міжнародній торгівлі зростає в тому 

числі за рахунок розширення та появи нових видів, яких сьогодні у зовнішній 

торгівлі нараховується більше шестисот. 

Саме послуги є джерелом довгострокового економічного зростання 

країн, причому важливішим, ніж промисловість. Варто розглянути динаміку 

сектору послуг у світовій ретроспективі, щоб оцінити його важливість для 

економічного розвитку та процвітання: у розвинених країнах частка сфери 

послуг у ВВП зросла з 55% у 1970 р. до 70% на початку нинішнього 

тисячоліття [1, с.157]. 

Зростання торгівлі послугами обумовлене наступними фактами: 

- революційно технічні зміни; 
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- підвищення темпів розвитку технологічних програм в галузі 

- телекомунікацій та інформації; 

- збільшення попиту на фінансові, страхові, банківські послуги. 

Сектор послуг у розвинених країнах забезпечує близько 77% зайнятості 

населення, а висока продуктивність праці в цьому секторі призводить до 

більших темпів зростання ВВП, ніж ті, що здатна забезпечити промисловість 

[1, с.159]. 

На сьогодні 75% обсягу послуг експортується розвинутими країнами, 

24% - країнами, що розвиваються та країнами з перехідною економікою і 1 % 

-міжнародними організаціями [2]. 

Країни, що розвиваються, на ринку послуг пропонують послуги з тих 

секторів, у яких є потенціал розвитку експортної торгівлі. Наприклад, 

фінансові, телекомунікаційні, будівельні, медичні й інші сектори. Велика 

кількість цих країн великою мірою залежить від імпорту послуг, від 

лібералізації якого отримують переваги. Їх імпорт послуг постійно зростає, 

оскільки продуктивність промисловості тісно пов’язана з допустимими і 

недорогими фінансовими та інформаційними послугами. Підприємства в 

пошуках іноземних ринків мають витрачати значно, більше, ніж раніше, на 

маркетингові та наукові дослідження, рекламу тощо. Технологічний прогрес 

в галузі комунікацій дає постачальникам, які були раніше прив’язані до 

національних ринків, можливість діяти на міжнародній арені. Банки і 

страхові компанії, застосовують факсимільний зв’язок, електрону пошту 

можуть діяти значно ефективніше. За допомогою сучасних інформаційних 

технологій архітектори, інженери можуть передавати свої проекти і 

наглядати за ходом будівництва з тисячокілометрової відстані. 

У структурі світового експорту послуг станом на 2014 рік понад 

половину його вартісного обсягу припадає на міжнародний транспорт 

(25,4%) і міжнародні приватні та ділові поїздки (28,8%) [2, с.76]. 

Лідерами на світовому ринку послуг є країни «великої сімки», так звані 

G7, на які припадає біля 70% світового експорту послуг та понад 50% їх 

імпорту. В розрізі окремих країн світу варто також зазначити, що 33% 

світового ринку експорту послуг припадає на США (14% світового експорту 

комерційних послуг), на другому місці - Великобританія, потім Німеччина, 

Франція та Японія, що вченими пов’язується з їх переходом до 

постіндустріальної моделі розвитку, в якій домінує сектор послуг, а також із 

зростанням пропозиції нових послуг. Для цих країн характерне зростання 

експорту фінансових, інформаційних та ділових послуг. Щодо імпорту 

послуг лідерами також є США (10,5% світового імпорту комерційних 

послуг), Німеччина, Великобританія, Японія [3, c.96]. 

Незважаючи на стабільне зростання ринку послуг СНД, на якому 

спостерігалося зростання навіть у 2008 р. із появою кризових явищ в 

економіках країн та падінням світових обсягів ринку послуг, частка ринку 
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країн СНД у світовому обсязі залишається незначною. За даними СОТ,  

ринок фінансових послуг країн СНД складає 0,6% всього світового ринку 

послуг, при цьому варто відзначити значне зростання порівняно з 

попередніми роками, коли ця цифра сягала всього 0,2% [3, c.104]. 

У той же час «азіатські тигри» займають понад 8% світового ринку 

експорту послуг. Південна Корея, наприклад, експортує інжинірингові, 

консалтингові та будівельні послуги, Сінгапур - фінансові та банківські. 

Великий потенціал для розбудови потужного сектору послуг, 

передусім у галузях туризму та готельного бізнесу, сухопутного транспорту, 

судноплавства, мають країни Центральної та Східної Європи. Але через деякі 

проблеми: низьку концентрацію капіталу, брак коштів на переобладнання 

технічної бази та створення нових основних фондів, законодавчі обмеження, 

непрозорість ведення бізнесу та корупцію, з огляду на потенціал країн 

експортна виручка від сектору послуг незначна. 

У подальшому розвитку світового ринку послуг зростаючу роль 

відіграє науково-технічний прогрес. Зокрема, сектор інформаційно-

комунікаційних послуг з такими новими галузями, як електронна й мобільна 

торгівля, що базуються на мережі Інтернет. Завдяки цим досягненням 

послуги можуть більш ефективно впливати на структуру та динаміку 

експорту країни, продуктивність праці й конкурентоспроможність фірм та 

галузей, а врешті-решт - на рівень життя населення . 

Оскільки кількість послуг підрахувати досить складно, статистика 

МВФ, на думку вчених, відображає їх значно менше від реальної кількості. 

Адже витрати туристів, бізнесменів, дипломатів під час їхнього перебування 

за межами рідної країни підрахувати дуже важко. Також послуги часто 

надаються в комплексі з товарами і складають частину ціни товару. 

З огляду на це, фахівці оцінюють заниження масштабів торгівлі 

послугами, що відображається в офіційній статистиці платіжного балансу 

МВФ, майже на 50% [4, c.248]. 

Зростання світового ринку послуг у свою чергу стимулює розвиток 

світових ринків товарів, капіталів та робочої сили. 
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МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

 

Нинішній етап трансформації економіки України характеризується, як 

етап стабілізації і структурної перебудови. Ринок праці на цьому етапі 

продовжує формуватися, як основний елемент економічної системи, що 

чутливо реагує в цілому на всі процеси в суспільстві. Механізм 

функціонування українського ринку праці має свої особливості і деформації, 

які, в основному, пов’язані із трансформаційним періодом.  

Функціонування ринку праці в умовах фінансово-економічної кризи 

вимагає здійснення заходів, спрямованих на створення умов для мінімізації 

негативного впливу кризових явищ на стан економічної активності 

населення, підтримку зайнятості та запобігання масовому вивільненню 

працівників і значному зростанню безробіття 

Дослідженням основних аспектів функціонування  ринку праці в 

Україні займались такі вітчизняні науковці як: Бандура С.І., Богиня Д.П., 

Герасимчук М.С., Заяць Т.А., Злупко С.М., Колот А.М., Лукінова І.І., 

Онищенко В.П., Петюх В.М., Шевченко Л., Якуб К.І. та інших. Проте дане 

питання не є достатньо вивченим у науковій літературі і потребує 

подальшого розгляду. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів 

функціонування ринку праці в Україні. 

Ринок праці є одним з основних елементів ринкової економіки. Він 

являє собою систему організації найманої праці на засадах закону попиту і 

пропозиції. Включає в себе: працедавців (пред'явників попиту на працю), 

робочу силу, що пропонує на ринку свою здатність до праці, а також 

механізми й інститути узгодження всіх інтересів найманих працівників і 

працедавців. 

 В сучасних умовах розвитку економіки особливої актуальності 

набувають проблеми ефективної зайнятості населення України, створення 

ринку робочої сили і запобігання масового безробіття. Ринок праці посідає 

центральне місце серед інших ринків. Він перебуває під впливом багатьох 

факторів, більшість яких залежить від товарного ринку. Кон'юнктура ринку 

формується під впливом стану економіки, способу господарювання і 

структурних змін, технічного і організаційного рівня підприємств, кількісно-

якісної збалансованості засобів виробництва і робочої сили. Але, 

представлений людським фактором виробництва, ринок праці здатний не 

тільки діяти в межах певних завдань, а й самостійно створювати умови для їх 

вирішення [4, с. 251].  

 Здебільшого ринок праці визначається як інститут або механізм, у 

якому покупці та продавці здійснюють процеси купівлі-продажу товару 
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«робоча сила», вступаючи у відносини товарного обміну.  

Сучасний ринок праці - це система механізмів: 

а) купівлі-продажу робочої сили: визначення вартості та ціни робочої 

сили; організації оплати праці та соціального страхування; забезпечення умов 

праці та техніки безпеки; 

б) забезпечення  зайнятості  найманою  працею  як  частини механізму 

забезпечення зайнятості всього населення; 

в) соціального захисту  найманих  працівників  як  частини механізму 

соціального захисту всього населення; 

г) формування та розвитку робочої сили; 

д) узгодження попиту та пропозиції робочої сили тощо [1, с. 46].  

В основі функціонування ринку праці лежать ті ж принципи, що і в 

основі ринку споживчих товарів та послуг. Аналіз попиту і пропозиції - 

основний метод вивчення і тих, і інших. Однак функціонування ринку праці 

має деякі особливості, пов'язані з характером і специфікою відтворення 

робочої сили, суть яких полягає в наступному: 

1) невіддільність права власності на товар - робочу силу від його 

власника; 

2) відносно тривалий взаємодія продавця (найманого працівника) та 

покупця (наймача) порівняно з ринком споживчих товарів; 

3) наявність великої кількості інституційних структур особливого роду, 

яке породжує своєрідність відносин між суб'єктами ринку праці та 

необхідність більш детальної регламентації різних сторін їхньої діяльності; 

4) високий ступінь індивідуалізації угод найму, пов'язана з різним 

професійно кваліфікаційним рівнем робочої сили, різноманітністю 

технологій і організації праці; 

5) своєрідність в обміні робочої сили порівняно з обміном речового 

товару. Процес обміну робочої сили починається в сфері обігу товару - права 

користування здатністю до праці передаються покупцеві, продовжується в 

сфері виробництва у формі обміну функціонуючої робочої сили на 

номінальну заробітну плату і закінчується у сфері обігу життєвих благ 

(номінальна заробітна плата обмінюється на товари і послуги). Обмін же 

речового товару починається і закінчується в сфері його обігу. З цієї 

особливості випливають два наслідки: а) ринок праці пов'язує між собою 

різні ринки; б) реальна оплата праці здійснюється у відповідності з 

кінцевими результатами, тобто з ціною реалізованої продукції, створеної цим 

працею. Остання обставина ставить попит на робочу силу в залежність від 

попиту на кінцеві товари і послуги. Попит на робочу силу породжується 

останнім; 

6) зміст і умови праці, гарантії збереження робочого місця, 

перспективи просування по службі та професійного зростання, 

психологічний клімат в колективі для працівника відіграють не менш 

важливу роль, ніж грошові аспекти угоди найму [3, с. 66]. 
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Для виникнення і функціонування праці необхідні компоненти, що 

визначають його структуру та інфраструктуру. Структуру ринку праці 

формують:  

1) суб'єкти ринку праці;  

2) юридичні норми, соціально-економічні програми; 

3) ринковий механізм. До інфраструктури ринку праці відносять 

сукупність державних і недержавних інститутів сприяння зайнятості, 

профорієнтації, підготовки, перепідготовки населення, а також мережа 

фондів і центрів зайнятості, рекрутингових і кадрових агентств [1, с. 122].  

Таким чином, для функціонування ринку праці необхідні наступні 

умови: забезпечення правових умов функціонування цього ринку, зокрема 

можливість вільного пересування на ньому громадян, вільний вибір роботи 

(юридична свобода працівника), можливість самостійно розпоряджатися 

своєю здатністю працювати. 
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ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ 

 

В умовах трансформації ринкової економіки для успішного ведення 

господарчої діяльності підприємству потрібно знати коли, де і у яких 

кількостях йому знадобляться кошти і чим точніше будуть ці дані, тим більш 

ефективною та стабільною буде ця діяльність. Фінансове планування якраз і 

спрямоване на вирішення  проблем оптимізації структури капіталу, 

забезпечення фінансової стійкості підприємства, підвищення його 

інвестиційної привабливості для інвесторів і кредиторів. В умовах 

сьогодення воно не отримало належного розповсюдження на підприємствах, 
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тому проблема фінансового планування вимагає ретельного вивчення та 

упровадження у роботі  як найбільш великій кількості підприємств.  

Дослідженням необхідності здійснення фінансового планування на 

підприємстві займались вітчизняні та зарубіжні вчені 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 визначення сутності  та ролі фінансового 

планування на підприємстві. 

В умовах ринкової економіки найважливішими факторами, що 

обумовлюють масштаби і темпи розвитку підприємства, є обсяг і 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. 

Досвід як зарубіжних, так і українських підприємницьких структур 

свідчить, що в умовах ринку недооцінка фінансового планування,  його 

ігнорування призводить до значних, нічим не виправданих економічних 

втрат, і в кінцевому рахунку – до банкрутства. 

В умовах ринкової економіки планування на підприємстві є 

внутрішньофірмовим. Основна його мета – забезпечення фінансових 

можливостей для успішної господарської діяльності, одержання необхідних 

для цього коштів і в кінцевому підсумку – досягнення прибутковості всіх 

видів діяльності підприємства [1, с. 69].  

Фінансове планування – це складний процес, що включає в себе такі 

етапи: аналіз фінансової ситуації; розробка загальної фінансової стратегії 

підприємства; складання поточних фінансових планів; коригування, ув’язка і 

конкретизація фінансового плану; розробка оперативних фінансових планів. 

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. 
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Призначенням фінансового планування є вирішення таких основних 

завдань: 

- 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 [2, с. 125]. 

Фінансове планування дає змогу дати відповідь на такі конкретні 

питання: 

– які грошові кошти може мати підприємство у своєму розпорядженні; 

які джерела їх надходження; 

– чи достатньо фінансових ресурсів для виконання накреслених завдань; 

– яка частина коштів має бути перерахована до бюджету, у 

позабюджетні фонди, банкам та іншим кредиторам; 

– як повинні здійснюватися розподіл та використання прибутку на 

підприємстві; 

– як забезпечується реальна збалансованість планових витрат і доходів 

підприємства на принципах самоокупності та самофінансування. 

Слід зазначити, що в сучасних ринкових умовах діють фактори, що 

обмежують використання фінансового планування на підприємствах, а саме: 

1) високий ступінь невизначеності на українському ринку, пов’язаний з 

триваючими змінами у всіх сферах громадського життя; 

2) відсутність ефективної діючої нормативно-правової бази в сфері 

внутрішньофірмового фінансового планування; 

3) обмеженість фінансових можливостей для здійснення фінансових 

розробок в галузі планування на підприємствах; 

4) недовіра керівників підприємств до методів та прийомів фінансового 

планування [3]. 

Напрямками удосконалення фінансового планування можуть бути: 

забезпечення стабільних умов господарювання; підвищення ролі 

перспективного фінансового планування, яке в останній час майже не 

використовується через наявність негативних тенденцій в розвитку 

економіки і неможливості точних розрахунків фінансових показників.  Хоча, 

господарюючі суб’єкти зацікавлені у фінансовому плануванні на 

перспективу, тому що багато економічних процесів (зокрема по розширеному 

відтворенню) виходять за межі певного періоду і потребують свого 

обґрунтування; широке застосування економічних нормативів, економіко-

математичних методів, автоматизованих систем управління у фінансовому 

плануванні; подальше розширення прав суб’єктів господарювання, органів 
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місцевого самоврядування у фінансовому плануванні; удосконалення 

фінансових планів в окремих сферах діяльності. 

Таким чином, фінансове планування являє собою процес визначення 

обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх 

цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими 

показниками підприємства у плановому періоді. 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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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. 

Неоднозначним є питання впливу наданих кредитів на економіку 

України, яке викликає дискусії щодо необхідності подальшої співпраці з 

організацією. Крім того, суперечливими є умови надання траншів, виконання 

яких вимагає Міжнародний валютний фонд від України. 

Для аналізу даного питання, необхідно визначити поняття «транш». 

Загальноприйнятим вважається наступне визначення: «транш» (з фр. la 

tranche – черга, серія) – 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. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol
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Міжнародний валютний фонд був утворений у 1945 році рішенням 

валютно-фінансової конференції ООН, яка відбулася у Бреттон-Вудсі, проте 

Україна приєдналася до організації набагато пізніше. 3 червня 1992 року 

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 року. 

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 економічного 

розвитку. 

Із 24 червня до 17 липня 2014 року 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 Валерії Гонтаревої та керівника місії 

МВФ Ніколая 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]. 

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 
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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 виконає основні вимоги МВФ, який зі свого боку надасть кошти 

Україні, заробивши додаткові відсотки. При цьому збереже доступ до 

фінансових звітів і можливість впливати на вітчизняні внутрішні процеси, 

опосередковано гарантувати приватним європейським інвесторам 

повернення коштів з України. Така співпраця вигідна двом сторонам [3]. 

За словами аналітиків, для погашення заборгованості за попередніми 

кредитами доведеться брати нові і у великих розмірах, у зв'язку з чим 

Україна стане частиною фінансової піраміди. Крім того, тільки за рахунок 

залучення зовнішніх коштів економіка країни не може розвиватися. На стійке 

економічне зростання не варто сподіватися до тих пір, поки сальдо 

зовнішньоторговельного балансу не стане позитивним, а внутрішнє 

виробництво не стане міцним.  

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]. 

Обійтися ж узагалі без кредитів Україна не може. Економісти 

пояснюють, що борги почали накопичуватися ще з часів кризи у 2008-му, а 

не модернізована українська економіка лише погіршила ситуацію, 

споживаючи дедалі більше запозичень. 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 році  отримала у розмірі $3,2 

млрд. 11 березня 2015 року рада директорів Міжнародноговалютногофонду 

схвалила наданняУкраїніSDR12,348млрд(близько $17,5 млрд) у рамкахнової 

програмирозширеного фінансування(Extended Fund Facility, EFF), 

повідомляється впрес-релізі Фонду[2]. 

Таким чином, виходячи з вищесказаного, можна зробити наступні 

висновки. Співробітництво з МВФ сприяє підвищенню кредитного рейтингу 

країни на світовому фінансовому ринку, удосконаленню банківської та 

грошово-кредитної системи держави. Взаємна співпраця з МВФ дозволила 

скорегувати поточний платіжний баланс та не допустила дефолту в країні. 

Проте вимоги МВФ для подальшої співпраці з Україною мають негативний 

вплив на добробут населення в довгостроковій перспективі. 
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Отже, 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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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНУ МАРШАЛЛА В ЄВРОПІ 

 

Дешеві трудові і енергоресурси,вдалі економічні реформи і 

технологічний прорив дозволили багатьом країнам післявоєнної Європи не 

тільки піднятися з руїн, а і зробити справжні економічні дива. Фінансова 

допомога США, надана в рамках «Програми відновлення Європи» (план 

Маршалла) дала лише поштовх економічному розвитку Старого Світу.  

Друга світова війна знівечила Європу – кругом  розруха, масове 

безробіття і бідність, запанувало відчуття голоду і безвихідності. Суворої 

зими 1946-1947 років масовий голод добив багатьох змучених війною 

Європейців, при цьому особливо постраждав північний захід Європи. Була 

зруйнована значна кількість залізничних шляхів, мостів і портів, які являлися 

головної мішенню для ударів з повітря. В ході війни було потоплено безліч 

торгових суден, а більшість залізничних потягів зруйнували. Через впавшу 

транспортну інфраструктуру страждали навіть уцілілі міста і села, 

опинившись в економічній ізоляції. В цілому в Європі виробництво 

сільськогосподарської продукції складало 83 відсотки від рівня 1938 року, 

промислове – 88 відсотків, а експорт всього 59 відсотків. 

 Америка натомість залишилася єдиною відносно не зруйнованою 

країною з тих що приймали участь у воєнних діях. По закінченню війни 

економічні показники США були на порядок вищими ніж Європейські. План 

запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом був не так 
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актом допомоги, як скоріше довгостроковою інвестицією, адже Америка 

практично визначила свою зону впливу на території країн отримавши цю 

допомогу. З Великої Депресії 1929 – 1933 США вибрались  також завдяки 

завоюванню європейських ринків збуту. Американські заводи починаючи з 

1936 року отримали з європейських країн, в тому числі і гітлерівської 

Німеччини, великі замовлення і впритул до 1941 року по суті працювали на 

Європу. Такий же принцип Америка використала і по закінченню Другої 

Світової війни. 

Загальна сума асигнувань на її реалізацію складала близько 13 

мільярдів доларів. При цьому основна доля прийшлася на Великобританію 

(2,8 мільярда), Францію (2,5 мільярда), Італію (1,3 мільярда), Західну 

Німеччину (1,3 мільярда), і Нідерланди (1 мільярд). 

В якості попередньої умови надання допомоги, США зажадали 

виведення комуністів із складу владних верхівок країн, підписавших договір 

про надання фінансової допомоги. В результаті, вже в 1948 році в складі 

влади країн західної Європи комуністів не було. Тим не менш, програма 

вступила в силу тільки в квітні 1949 року, коли був підписаний договір про 

створення Північноатлантичного воєнно-політичного альянсу (НАТО). 12 з 

17 країн отримавши фінансову допомогу в рамах плану Маршалла, стали 

членами НАТО. 

Фактично, надання такої економічної допомоги зруйнованій війною 

Європі було в тому числі і частиною озвученої президентом Труменом 12 

березня 1947 року зовнішньополітичної доктрини. ЇЇ основою являлась 

політика стримування в відношенні СРСР. Колишній віце-президент США 

Генрі Уоллес навіть назвав доктрину Трумена безумним кроком до війни, що 

викликав кризу в міжнародних відносинах. Він також засудив план 

Маршалла, порахувавши інструментом холодної війни проти Росії. 

З цього всього можна зробити висновок що країни отримавши 

допомогу від США не очікували опинитися в подібній фінансовій і 

політичній залежності, і тому, потім ще довго намагалися з неї вибратися. 

Так званий поділ на зони впливу між США і СРСР проіснував аж до розвалу 

СРСР в 1991 році, а його наслідки відчуваються і до сьогодні. 

Можна сміливо сказати, що Джордж Маршалл і загалом американська 

влада сподівалися на подібний сценарій. З точки зору психології 

найефективніше залежність між двома людьми працює тоді, коли залежний 

не відчуває себе таким, саме такий принцип використала Америка 

застосувавши план Маршалла до старого світу і тим самим прив’язавши 

економіки європейських країн до економіки США. Нині політична і 

економічна ситуація в світі змінилася, але не кардинально. Європа і надалі 

продовжує тісно співпрацювати  з Америкою. Таким чином можна сказати, 

що Маршалл, зі своїм планом фінансової допомоги, змусив лідерів 

європейських країн грати за своїми правилами. 
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МЕХАНІЗМ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРТИКАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ОБ’ЄДНАНЬ 

 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин важливого значення 

набуває зближення і поглиблення взаємодії підприємств в інтересах більш 

повного задоволення їх потреб у відповідних товарах та послугах, що має 

назву економічної інтеграції. Вертикальна інтеграція є різновидом 

економічної.  

За умов мінімізації виробничих та транзакційних витрат найбільш 

мобільними і гнучкими закономірно виявилися вертикально–інтегровані 

компанії, які, на відміну від горизонтальних об’єднань, мали значні незадіяні 

резерви [2]. 

Поняття «вертикальне інтеграційне об’єднання» означає об'єднання 

двох або більше фірм, які працюють в одній і тій же галузі промисловості, 

але на різних стадіях виробничого процесу. Наприклад, компанія, яка 

займається видобутком вугілля, може придбати іншу компанію, яка 

переробляє вугілля. Саме це для видобувної компанії буде вертикальною 

інтеграцією. Така назва з'явилася в зв’язку з тим, що придбана компанія, яка 

в послідовності технологічних операцій знаходиться ближче до кінцевого 

споживача.  

Вертикальна інтеграція передбачає об’єднання підприємств 

взаємопов’язаних і суміжних галузей, з централізованим управлінням 

основних процесів виробництва й обігу продукції та формування на цій 

основі замкнутого виробничого циклу. Цей механізм працює, наприклад, при 

формуванні сировинних зон з вирощування зернових, технічних та овочевих 

культур для задоволення потреб переробних заводів; вирощування 

насіннєвого матеріалу та кормів для забезпечення потреб товарних 

господарств [4]. 
Перевагами вертикальної інтеграції може бути зниження витрат і, 

таким чином, покращення конкурентного становища, можливість контролю 
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затрат і якості, забезпечення своєчасності постачання сировини, можливість 
часткової диверсифікації сфери діяльності [3]. 

Треба розмежовувати формально-правову й реально-економічну 
сторони вертикальної інтеграції: формальна сторона означає інтеграцію прав 
власності, а реальна – інтеграцію її об'єктивного економічного змісту. Якщо 
розглядати, виходячи із цього розмежування, характерний для економічної 
літератури аналіз недоліків вертикальної інтеграції, то виявиться, що 
насправді він стосується насамперед витрат стратегії формальної інтеграції й 
може не зачіпати об'єктивний процес реальної інтеграції.  

Суттєвим недоліком вертикальної інтеграції є, по-перше, те що вона 
обмежує фірму щодо свободи вибору постачальників. Ця обставина дійсно є 
суттєвим недоліком формальної інтеграції. У ще більших масштабах це 
проявлялося в радянській економіці, де підприємства-споживачі в плановому 
порядку прикріплювалися до постачальників. Це забезпечувало останнім 
фактично монопольне становище стосовно споживачів їх продукції й 
дозволяло їм диктувати ціни, умови поставок, погіршувати якість, знижувати 
технічний рівень, тобто реалізувати на практиці диктат виробника. При 
цьому споживач не мав права відмовитися і поміняти постачальника. Усе це 
очевидним образом стосується недоліків формальної інтеграції, але не має 
прямого стосунку до реальної інтеграції, що передбачає юридичну 
незалежність підприємства-споживача від постачальника й тим самим 
виключає диктат виробника.  

По-друге, зазвичай вказується на те, що вертикальна інтеграція може 
породжувати проблеми балансування потужностей на кожному з етапів 
ланцюжка створення вартості. Справа в тому, що оптимальний обсяг 
виробництва в даній ланці ланцюжка може не відповідати потребам іншої 
ланки, яка безпосередньо замикається з ним. Дійсно, повна відповідність у 
ланцюжку створення вартості є скоріше винятком, ніж правилом. Але це 
може створювати труднощі тільки для формальної, а не реальної інтеграції. 
Якщо при реальній інтеграції можливості поставок у рамках сформованого 
ланцюжка виявляються недостатніми для виробництва, компоненти, яких не 
вистачає, мають бути куплені на стороні. З іншого боку, якщо можливості 
виробництва в одній з ланок перевищують потреби іншої, надлишки можуть 
бути продані.  

По-третє, стверджується, наприклад, що вертикальна інтеграція з 
виробниками частин і компонентів виробів може послабити виробничу 
гнучкість компанії, збільшити час, необхідний для розробки нових моделей і 
впровадження їх на ринок. Дійсно, виробники, які часто оновлюють свою 
продукцію, постійно розробляють нові й удосконалюють попередні продукти 
відповідно до купівельних уподобань, переважно вважають формальну 
інтеграцію у виробництво частин і компонентів збитковою. Постійне 
переналагодження і переоснащення встаткування вимагають витрат праці та 
часу. Тому придбання складових в інших виробників здебільшого 
виявляється дешевшим й швидшим, ніж формальна інтеграція. Це дозволяє 
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компанії бути більш гнучкою й здатною легко адаптуватися до мінливих 
уподобань покупців[1].  

Варто зазначити, що ступінь інтеграції виробництва в різних галузях 
економіки неоднаковий. Він вищий у організаціях вертикального типу, які є 
системою спеціалізованих підприємств, що доповнюють один одного і 
пов'язані прямою кооперацією праці. У хімічній, нафтохімічній і 
металургійній промисловості основним типом вертикальної інтеграції є 
комбінати – комплексні підприємства, в яких об'єднані різні види 
виробництва, продукція одних підприємств є сировиною, напівфабрикатом 
або допоміжним матеріалом для інших. У комбінати об'єднуються 
спеціалізовані підприємства різних галузей на основі з'єднання послідовних 
стадій процесу обробки сировини та її відходів (нафтохімічні комбінати)[5].  

В економічно розвинутих країнах вертикальна інтеграція набула в 
останні десятиліття широкого розвитку, в т. ч. й на кооперативній основі. Для 
України створення та забезпечення ефективного функціонування 
агропромислових формувань має особливо важливе значення, оскільки вона є 
великою сільськогосподарською державою з потужним експортним 
потенціалом. Водночас наприкінці XX ст. намітилася тенденція до 
витіснення вітчизняних підприємств із внутрішнього ринку. Отже, діяльність 
таких господарських формувань повинна спрямовуватися на утримання 
існуючих і на вихід на нові ринки збуту. 

Таким чином, перевагами вертикальної інтеграції може бути 
об’єднання підприємства з ключовими постачальниками сировини й 
матеріалів, що забезпечить зміцнення його конкурентного становища, 
зниження витрат, можливість контролю затрат і якості, своєчасність 
постачання сировини, можливість часткової диверсифікації сфери діяльності. 
Зменшенню питомої ваги постійних витрат у собівартості продукції 
сприятиме раціональне використання матеріальних і трудових ресурсів, 
впровадження нової техніки і технологій. 
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ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО  РОЗВИТКУ АПК В КОНТЕКСТІ 

СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

 

Агропромислове виробництво, нині, не вважається привабливим 

об’єктом для інвестування. Тому проблема залучення інвестицій, 

залишається надзвичайно важливою, її вирішення може стати одним із 

головних чинників виходу агропромислового виробництва з критичного 

стану та забезпечення конкурентоспроможності його продукції. Тому, 

актуальною темою сьогодення є залучення інвестицій у розвиток 

агропромислового виробництва, що допоможе розв’язати низку проблем 

щодо виробничої інфраструктури, розширення виробництва продовольчої 

продукції, створення нових робочих місць для сільських жителів [4]. 

На сучасному етапі економіка України, у т. ч. її агропромисловий 

комплекс, перебувають у стані перманентної кризи. Структурні, міжгалузеві 

диспропорції, що накопичилися в національному господарстві впродовж 

десятиліть, негативно впливають на розвиток інвестиційного процесу, 

передусім у агропромисловому виробництві [2].  

Агропромисловий комплекс потребує масштабного й ефективного 

інвестиційного забезпечення. Проте власні, залучені та позикові інвестиційні 

джерела товаровиробників недостатні для забезпечення їх потреб. Іноземні 

інвестиції в аграрний сектор економіки залучаються в обмежених обсягах, а 

їх частка в загальних вкладеннях поки що незначна [1]. 

Процес нарощення обсягів інвестицій у національну економіку стримує 

ряд таких чинників, як: 

− непослідовна інвестиційна політика держави в аграрній сфері з 

переважанням принципів залишкового виділення бюджетних коштів та 

недосконалість механізмів їх використання; 

− нерозвинена інноваційна інфраструктура, надмірний знос і 

відсутність умов не лише розширеного, а й простого відтворення основних 

засобів; 

− монополізм переробників на ринках сільськогосподарської 

продукції та посередників, що зумовлює високі трансакційні витрати; 

− низький рівень дохідності сільськогосподарських підприємств і 

несприятливі умови для ведення малого бізнесу на селі; 

− низька ліквідність інвестицій та невирішеність проблеми іпотеки; 

− недосконалий механізм економічних відносин між галузями, що 

призводить до низької рентабельності капіталу та недостатньої інвестиційної 

привабливості аграрного сектору, що негативно впливає на формування і 

розширене відтворення матеріально-технічної бази сільського господарства. 
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Проблема інвестиційного забезпечення розвитку галузі є найбільш 

гострою серед малих і середніх сільськогосподарських підприємствах та 

особистих селянських господарствах. Досягнення позитивних зрушень у 

цьому напрямі найбільшою мірою залежить від використання місцевих 

можливостей інвестиційного забезпечення. Однак такі можливості в 

більшості регіонів і територій обмежені. Тому проблема інвестиційного 

забезпечення розвитку сільського господарства і села набуває 

масштабності [1]. 

Також в країні існує низка інших проблем, що заважають рухатись 

інвестиційному капіталу: 

 нераціональне використання поливних земель через нестачу 

мінеральних добрив, гербіцидів, паливно-мастильних матеріалів, а також 

зносу меліоративного фонду, скорочення парку дощувальної техніки; 

 низька ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств 

і як наслідок деформацій у співвідношенні цін на сільськогосподарську 

продукцію та матеріально-технічні ресурси, що споживаються в сільському 

господарстві; 

 фізичний і моральний знос основних виробничих фондів; 

 нестача власних фінансових оборотних коштів і складності доступу 

до кредитних ресурсів, як внаслідок відсутності застави; 

 слаборозвинена ринкова інфраструктура, зокрема, система збуту і 

зберігання сільськогосподарської продукції; 

 занепад соціальної сфери в сільській місцевості; 

 недосконала нормативно-правова база (неефективне регулювання 

використання електроенергії, паливних ресурсів, неправильне зберігання 

сільгосппродукції та ін.) [3]. 

Для розв’язання проблеми інвестиційного забезпечення розвитку 

сільського господарства передбачається: 

− удосконалення інвестиційної політики держави шляхом 

переорієнтації її на стимулювання інвестиційної діяльності суб’єктів 

господарювання, посилення ролі інвестиційної підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників та удосконалення механізмів її 

реалізації, покращення умов для залучення зовнішніх інвестицій в 

агропромислове виробництво та розвиток сільських територій; 

− формування інвестиційних ресурсів у сільському господарстві за 

пропорцією, що характеризується співвідношенням між власними і 

залученими джерелами як 2:1; 

− формування механізму підтримки інвестицій особистих селянських 

господарств; 

− створення умов для пріоритетного розвитку тваринництва, 

насамперед м’ясного та молочного скотарства за рахунок коштів державного 

бюджету, кредитів та капіталу інвесторів; 



294 

 

− забезпечення стабілізації та посилення ролі кредитного механізму 

при формуванні джерел фінансування інвестицій у сільське господарство; 

− усунення перешкод у діяльності іноземних інвесторів у сільському 

господарстві з дотриманням національних інтересів; 

− надання депресивним сільським регіонам статусу територій 

пріоритетного розвитку, що згідно із законодавством передбачає пільги 

інвесторам; 

− посилення рівня захисту прав інвесторів, а також власників 

земельних ділянок і майнових об'єктів; 

− спрямування на будівництво, ремонт та облаштування доріг у 

сільській місцевості не менше третини надходжень до дорожніх фондів; 

− здійснення заходів щодо забезпечення фінансування розвитку 

матеріально-технічної бази наукових установ агропромислового комплексу 

на рівні не менше 6 % від вартості їх основних засобів [1]. 

Отже, інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей та 

економіки країни в цілому.  Виважена державна інвестиційна політика в 

аграрній сфері АПК мусить стати одним з найголовніших напрямів виходу з 

фінансової і матеріально-технічної кризи, в яку потрапила українська аграрна 

економіка.Для збільшення надходжень інвестицій в АПК України необхідне 

впровадження системи заходів, спрямованих на забезпечення прозорості і 

стабільності законодавства у сфері інвестування та оподаткування; 

реформування податкової системи шляхом скорочення загальної кількості 

податків і зменшення ставок деяких з них, ліквідацію економічно 

необґрунтованих пільг. Правове регулювання іноземних інвестицій слід 

підняти до рівня світових стандартів. Для забезпечення ефективного 

використання інвестицій в АПК  необхідно передбачити державну 

підтримку, зокрема, створення пільгових умов для реалізації вкладень, 

пов’язаних із науковою, науково-технічною та інноваційною діяльністю. 
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«ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА»  ЯК ЧИННИК СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Сучасні прояви глобалізації характеризуються системною інтеграцією 

світових ринків і регіональних економік, усіх сфер життєдіяльності 

суспільства. Результатом цих процесів є прискорене економічне зростання, 

впровадження сучасних технологій і методів управління.  

Глобалізація залишається потенціальним міцним і динамічним 

чинником економічного зростання та розвитку. Головна задача сучасності 

полягає у тому, щоб глобалізація сприяла, передусім, підвищенню добробуту 

усього населення планети. Однак глобалізаційні процеси, які активно діють в 

усіх сферах життєдіяльності суспільства, мають ряд негативних наслідків. 

Так, останнім часом все більш загострюється глобальна проблема бідності, 

відсталості, голодування.  

В умовах глобалізації ключову роль у стимулюванні економічного 

зростання і розвитку усіх країн світу, гратиме: по-перше, зовнішня торгівля, 

яка є однією з рушійних сил розвитку і поступового економічного зростання; 

по-друге, багатостороння торговельна система, яка є універсальною, оскільки 

основана на правилах, відкритою, недискримінаційною і справедливою; по-

третє, реальна лібералізація торгівлі. 

Незважаючи на успіхи і досягнення світової економіки, все більш 

потребується значна кількість ресурсів, що виходить за межи можливостей 

нашої планети. Якщо потреби людства до планети продовжуватиме зростати 

такими темпами, то до 2030 року знадобиться еквівалент двох планет для 

підтримки сучасної життєдіяльності, а до 2050 року – 2,8 планети. Відомо, 

що зростання національних доходів згідно з правилом Кузнєцова може 

позитивно впливати на окремі показники результативності екологічної 

діяльності в країні. Крім того, вони можуть поліпшуватися, але екологічна 

ефективність і стійкість при цьому дуже часто продовжують знижатися [2]. 

Таким чином, світовому суспільству необхідна нова концепція 

розвитку, яка дозволить вирішити соціальні, фінансові, паливні, кліматичні 

та інші проблеми комплексно і досягти не тільки кількісного зростання, але й 

суттєвих якісних і реальних покращень. Сьогодні багато країн, враховуючи 

досвід недоліків глобалізаційних процесів, активно шукають нові моделі 

подальшого розвитку. Як варіант -  запропонована концепція «зеленої 

економіки», тобто економічна система, яка спрямована на зростання 

добробуту суспільства і соціальних гарантій та одночасно на зменшення 

екологічних ризиків і дефіцитів. На думку М.Кеннет, тільки «зелена» 

економіка здатна стабілізувати економічні системи і збалансувати інтереси 

чоловіка, природи і ефективного використання ресурсів [3].  
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Концепція «зеленої економіки» останні роки набуває особливого 

значення. Вона широко оговорюється не тільки економістами, але й 

політиками в контексті сталого розвитку і викоренення бідності,  відсталості, 

голодування. Концепція «зеленої економіки» будується на ідеях багатьох 

напрямків в економічній науці й філософії, таких як економіка добробуту, 

екологічна економіка, антиглобалістика, теорія міжнародних відносин та 

інших, пов’язаних з проблемами сталого розвитку[1]. 

Однак концепція «зеленої економіки» не може замінити концепцію 

сталого розвитку, оскільки сфера її застосування розуміється у створенні 

оперативної політичної програми, яка сприятимете появі нових джерел 

економічного зростання, сумісних з екосистемами, що мають здатність до 

відновлювання через створення необхідних умов для інновацій, інвестицій і 

конкуренції. Вона містить ряд заходів, які включають економічні й 

неекономічні методи, а саме: 

- вартісна оцінка природних ресурсів, ціноутворення, які 

відповідають принципам сталого розвитку; 

- державна інвестиційна політика, що спрямована на підтримку 

розвитку «зелених» технологій, інфраструктури, природного капіталу для 

відновлювання і збільшення його обсягів; 

- відмова від екологічних неефективних субсидій, які необхідні для 

нестійкої економічної діяльності (сільське господарство, енергетика, 

риболовство, лісне і водне господарства); 

- державні закупки, які заохочують виробництво екологічної 

продукції, і застосування відповідних принципам сталого розвитку методів 

виробництва; 

- реформування систем «екологічного» оподаткування, що 

передбачає зміщення акценту з податку на робочу силу в бік податків із 

забруднення; 

- усунення торговельних бар’єрів на шляху екологічних товарів і 

послуг;  

- цільова державна підтримка НІОКР, пов’язана із створенням 

екологічно чистих технологій. 

Крім того, щодо застосування концепції «зеленої економіки» виникає 

суттєва проблема, яку треба вирішити найшвидше. Вона пов'язана з 

додатковим ризиком щодо поняття «зеленої економіки», оскільки нова 

концепція може використовуватися для виправдання односторонніх заходів 

торговельного протекціонізму, який впроваджуватиме країни світу [3].   

В документах ЮНЕП «зелена економіка» визначається як система 

видів економічної діяльності, пов’язаних з виробництвом, розподілом і 

споживанням товарів і послуг, які призводять до підвищення добробуту 

людини у довгостроковій перспективі, при цьому не підвергаючи майбутні 

покоління впливу значних екологічних ризиків або екологічного дефіциту. 

Безумовно є небезпека, що «зелений протекціонізм» впливатиме на 

перспективи зростання в окремих країнах. Процес екологізації глобальної 
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економіки може призвести до введення обмежень щодо торгівлі через 

встановлення в односторонньому порядку нормативів або коректування 

міжнародних цін. При цьому більш можуть постраждати країни, що 

розвиваються, оскільки у них може не виявитися достатньо можливостей для 

забезпечення дотримань щодо всесвітньо встановлених жорстоких 

стандартів, що призведе до втрати ринків збуту. У свою чергу, зменшення 

національного експортного потенціалу призведе до уповільнення темпів 

зростання, зниження показника зайнятості, погіршення 

зовнішньоторговельного балансу.   

Перехід до «зеленої економіки» і як результат - підвищення стандартів 

матимуть серйозні наслідки для експортерів з країн, що розвиваються. З 

метою мінімізації ризиків, уряди цих країн повинні розробити відповідні 

заходи щодо сприяння створення національного і регіонального потенціалу з 

тестування і сертифікації товарів. Вдосконалення існуючих національних 

стандартів та їх наближення до міжнародних аналогів допоможе просуванню 

товарів на зовнішні ринки, а також призведе до зниження місцевого 

забруднення і підвищення ефективності використання ресурсів. 

Одним із стимулів розвитку «зеленої економіки» є лібералізація 

торгівлі, яка може призвести до збільшення торговельних потоків товарів і 

послуг природоохоронного призначення. Це у свою чергу прискорить заміну 

старих технологій і сприятимете зменшенню рівня забруднення і шкоди, що 

наноситься навколишньому середовищу відходами.  

На наш погляд, найважливіший чинник, що обумовлює зміцнення 

позицій «зеленої економіки» в усьому світі, полягає у високій наукоємності 

розробок і високому рівні технологічності «зелених виробництв», які 

забезпечують прискорений перехід до нового VI технологічного укладу. 

Саме він визначатимете фон світового господарства і конкурентноздатність 

національних економік майбутнього.  

Таким чином, «зелена економіка» повинна  розвиватися з урахуванням 

продуманого, диференційованого і поетапного підходу до виробничо-

технологічної, соціально-економічної і природно-географічної специфіки 

регіонів і країн. Успішна реалізація нового глобального «зеленого» курсу 

відбуватиметься завдяки перебудові зовнішньоторговельної політики, яка 

надасть можливість країнам світу закласти основи для переходу до 

найстійкішої  економічної системи. 
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Сучасний стан засобів, рівень технологій, організаційно-економічна 

структура компаній нафтогазового комплексу сформована ще в період 

планово-адміністративної економіки. Процеси глобалізації вимагають 

реформування  вітчизняних нафтогазових компаній, які б ефективно 

функціонували в сучасних умовах. 

Вертикальна інтеграція – це злиття раніше незалежних підприємств, що 

охоплюють більш як одну стадію процесу перетворення сировини в кінцеву 

продукцію. 

Існує два типи вертикальної інтеграції: 

- регресивна – компанія включає до свого складу попередні стадії 

процесу; 

- прогресивна – компанія включає до свого складу наступні стадії 

переробки. 

Розвиток нафтового бізнесу у деяких країнах від початку пішов 

шляхом вертикальної інтеграції. У 60-70-ті роки у світовому нафтовому 

бізнесі стались серйозні зміни. Країни - експортери нафти, що входили в 

ОПЕК, значною мірою встановлювали контроль над своїми нафтовими 

ресурсами. Зараз практично у всіх нафтовидобувних країнах переважають 

потужні національні  нафтові компанії. Проте, навіть домігшись права 

розпоряджатися здебільшого видобутою нафтою, країни-виробники не 

змогли отримати справедливу частку у загальних доходах, обумовлених 

експлуатацією нафтових ресурсів. Головна причина цього — відсутність чи 

обмеженість доступу до ринків збуту кінцевої продукції. 

Тож у 70-ті роки спочатку для самозабезпечення нафтопродуктами, на 

зовнішній ринок вийшла Саудівська Аравія — найбільша нафтова держава 

світу — і ще країни-виробники узялися до будівництва нафтопереробних і 

нафтохімічних заводів. У 80-ті років вони урізноманітнювали власну 

політику, знаходячи матеріальні і фінансові активи нафтопереробних 

виробництв і збутових компаній у країн-споживачів нафти — у Північної 

Америки й Західної Європи. 

Наразі процес вертикальної інтеграції розвивається у бік від 

розвідування й видобутку нафти до маркетингової політики її продукції. 

Найважливішим компонентом такого процесу вважається прагнення 

оволодіти ринками кінцевого продукту та попиту на нього й конкуренцією у 

сфері нафтовидобутку за умов досить насиченого ринку України[1]. 

Слід сказати, що не всі економісти, які досліджували роль інститу-

ційних змін в економіці та особливості функціонування вертикально 
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інтегрованих структур, вважають, що це стійкі організаційні структури 

спроможні забезпечити сталий розвиток підприємства чи певного сектора 

економіки. Так, наприклад, О. Уільямсон трактує вертикально інтегровані 

структури як нестійкі, які можуть коливатися і в один, і в інший бік. Однак за 

умов української економіки [2] (коли обмежені вуглеводневі ресурси) для 

стратегічного розвитку галузі необхідно забезпечити консолідацію всіх 

нафтогазових підприємств: оформити весь технологічний ланцюжок 

підприємств, від видобутку та транспортування до реалізації готових 

нафтопродуктів та споживання. Таким чином буде стратегічно передбачено 

використання уже створених потенціалів нафтопереробних та нафтохімічних 

заводів, які зараз не використовуються на повну потужність. 

Зазначимо, що стратегія вертикальної інтеграції дає змогу досягнути 

таких конкурентних переваг: 

1) забезпечити гарантовані умови постачання та канали збуту, 

незалежні (мінімально залежні) від зовнішнього середовища, зокрема від 

поведінки конкурентів; 

2) поліпшити загальний стан інформаційно-аналітичного та про-

гнозного забезпечення бізнесу, що в умовах поширення ефектів ― аси-

метричності інформації ‖ набуває стратегічного значення; 

3) спростити умови взаємного трансферу технологій через спільне 

використання результатів науково-технічної діяльності; 

4) можливість реалізації інших стратегій, спрямованих на зміцнення 

ринкової позиції. 

Вертикальні технології нафтогазового бізнесу як умова підвищення 

вартості нафтогазових компаній у сучасних умовах пов’язані з об’єднанням 

різних ланок технологічних процесів. На приклад, у нафтовій галузі 

реалізуються стратегії інтеграції ― від свердловини до бензоколонки ‖, які 

охоплюють: 

1) розвідку запасів нафти; 

2) буріння та іншу підготовку родовищ до використання; 

3) нафтовидобування та транспортування нафти в центри її первинної 

переробки; 

4) переробку нафти та транспортування продуктів нафтопереробки; 

5) збут, маркетинг, сервісне обслуговування [3]. 

Вертикальна інтеграція передбачає структурований складний процес, 

який сприятиме ефективній та оптимальній діяльності компаній 

нафтогазового комплексу. Державне регулювання діяльності вертикально 

інтегрованих компаній повинне враховувати зацікавленість органів влади, 

інвесторів, населення, з використанням економічних та правових важелів 

регулювати процес ефективного використання надр. 

Список використаних джерел: 
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CТРAТЕГIЯ РOЗВИТКУ ЕКOНOМIКИ УКРAЇНИ В УМOВAХ 

МIЖНAРOДНИХ IНТЕГРAЦIЙНИХ ПРOЦЕCIВ 

 
Укрaїнa oпинилacя в cклaднiй cитуaцiї, щo cтocуєтьcя питaнь 

вiйcькoвoї, пoлiтичнoї тa екoнoмiчнoї безпеки.  Вiйнa вирує нa cхoдi Укрaїнi, 
Єврoпейcький Coюз зaтримує реaлiзaцiю Угoди прo acoцiaцiю, у 
нaйближчoму мaйбутньoму НAТO не гoтoвий нaдaти Укрaїнi cтaтуc 
coюзникa, зaхiднi пaртнери не нaдaли oбoрoннoгooзбрoєння Укрaїнi, a 
укрaїнcькa екoнoмiкa перебувaє в зaнепaдi. З тaкoю великoю кiлькicтю 
прoблем внутрiшньoгo i зoвнiшньoгo хaрaктеру перед держaвoю виникaє 
неoбхiднicть вибoру cвoїх прioритетiв. Тaким чинoм, теперiшня cитуaцiя 
вимaгaє креaтивних рiшень, пoшуку нoвих ринкiв тa пoтенцiйних coюзникiв 
у пoлiтичнiй cферi. 

Двa нaдвaжливих питaння пocтaють перед Укрaїнoю: вiйнa нa Дoнбaci i 
нaпiвзруйнoвaнa екoнoмiкa. Хoчa вiн дocить вiрнo aкцентує увaгу нa тoму, 
щo теритoрiaльнa цiлicнicть крaїни є першoчергoвим зaвдaнням, немaє нiяких 
пiдcтaв ввaжaти, щo питaння безпеки Укрaїни тa рефoрмувaння зруйнoвaнoї 
екoнoмiки не мoжливo вирiшити oднoчacнo. Нacпрaвдi, oбидвi цi прoблеми 
тicнo взaємoпoв’язaнi: здaтнicть Укрaїни пoбудувaти динaмiчнo рoзвинуту 
екoнoмiку безпocередньo пoв’язaнa з безпекoю крaїни зaгaлoм. Зaхиcт cхoду 
крaїни мoже реaлiзoвувaтиcя пaрaлельнo, пoки рефoрмaтoри шукaтимуть 
iнoземнoї пiдтримки як вcерединi тaк i ззoвнi. 

Призупинення Угoди прo Acoцiaцiю Укрaїни з ЄC зaшкoдилo 
мoжливocтям Укрaїни щoдo екoнoмiчних рефoрм тa зoвнiшнiх iнвеcтицiй. Зa 
вiдcутнocтi безпocередньoї екoнoмiчнoї iнтегрaцiї з Єврoпoю Укрaїнa, пo 
cутi, змушенa рoзрaхoвувaти лише нa влacнi реcурcи дo 2016 рoку, шукaючи 
aльтернaтивнi ринки i пoтенцiйних мiжнaрoдних пaртнерiв. 

Деякi aнaлiтики cприймaють Китaй як пoтенцiйне джерелo iнoземнoгo 
кaпiтaлу i пoлiтичнoї пiдтримки. Рaнiше Китaй вже виcлoвлювaв жвaвий 

http://studopedia.net/12_20055_u-razi-yakshcho-obiednuyutsya-zusillya-postachalnikiv-virobnika-ta-poserednika-ydetsya-pro-strategiyu-vertikalnoi-integratsii-z-utvorennyam-kanaliv-rozpodilu-produktsii.html
http://studopedia.net/12_20055_u-razi-yakshcho-obiednuyutsya-zusillya-postachalnikiv-virobnika-ta-poserednika-ydetsya-pro-strategiyu-vertikalnoi-integratsii-z-utvorennyam-kanaliv-rozpodilu-produktsii.html
http://studopedia.net/12_20055_u-razi-yakshcho-obiednuyutsya-zusillya-postachalnikiv-virobnika-ta-poserednika-ydetsya-pro-strategiyu-vertikalnoi-integratsii-z-utvorennyam-kanaliv-rozpodilu-produktsii.html
http://studopedia.net/13_35499_strategiya-vertikalnoi-integratsii.html
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iнтереc iнвеcтувaти в Укрaїну, зoкремa, в ciльcькoгocпoдaрcький cектoр. Тим 
не менш, Укрaїнa не пoвиннa рoзрaхoвувaти нa Китaй як нa джерелo 
iнoземнoгo кaпiтaлу aбo пaртнерa в пoлiтичнiй cферi. Зoвнiшня пoлiтикa 
Китaю нa мiжнaрoднiй aренi є дocить oбережнoю тa Пекiн притримуєтьcя 
нейтрaльнoї пoзицiї. Крiм тoгo, Києву не вaртo рoзрaхoвувaти нa Пекiн як нa 
пoтенцiйне джерелo iнoземнoгo кaпiтaлу. Ocкiльки Китaй нещoдaвнo 
пiдпиcaв рекoрдну 30-рiчну гaзoву угoду з Рociєю, дo тoгo ж Китaй є 
нaйбiльшим тoргoвельним пaртнерoм Рociї. У 2013 рoцi тoвaрoпoтiк мiж 
цими двoмa крaїнaми cклaв близькo 90 млрд дoл. CШA [3]. Тoму cпiвпрaця з 
нaйбiльшим тoргoвим пaртнерoм Рociї лише пoглибить зaлежнicть Укрaїни. 

У дoвгocтрoкoвiй перcпективi Укрaїнa мoже пoглиблити екoнoмiчних 
зв’язки з Кaнaдoю тa Cпoлученими Штaтaми. Це прaвильнa cтрaтегiя, aле 
неcтaбiльнa пoлiтичнa cитуaцiя тa хиткa нaцioнaльнa безпекa держaви 
вiдштoвхують пoтенцiйних iнвеcтoрiв. Aнaлiтики ввaжaють, щo зaхiднi 
iнвеcтoри рoзглядaють Укрaїну як ринoк нaдзвичaйнo ризикoвaний, aле з 
пoтенцiйнo виcoкoю вiддaчею. Витрaти нa фiнaнcувaння зaпуcку cтaртaпу в 
Укрaїнi дocить низькi, aле пoв’язaнi з цим ризики дocить виcoкi. Бiльшa 
чacтинa нoвих cтaртaпiв зaкривaєтьcя прoтягoм кiлькoх рoкiв 
функцioнувaння. Тим не менш, iз пoтенцiйними рефoрмaми Укрaїнa мoже 
дiйcнo cтaти привaбливим мicцем для iнвеcтицiй ринку кaпiтaлу Пiвнiчнoї 
Aмерики.  

У кoрoткocтрoкoвiй перcпективi Укрaїнa мaє шукaти пaртнерiв не в 
Пiвнiчнiй Aмерицi чи Китaї. Зaмicть цьoгo Укрaїнa пoвиннa лoбiювaти 
рoзширення дiлoвих зв’язкiв тa екoнoмiчнoї iнтегрaцiї з Туреччинoю. 
Туреччинa – це крaїнa екoнoмiчнoгo зрocтaння, де ВВП cтaнoвить приблизнo 
820 млрд дoл. CШA, a ВВП нa душу нacелення cклaдaє 19 тиc. дoл. CШA. 
Екoнoмiкa крaїни, вiдпoвiднo дo прoгнoзiв, збiльшитьcя нa 6% дo 2017 рoку 
[4]. Для пoрiвняння, ВВП Укрaїни нa душу нacелення cтaнoвить близькo 6,5 
тиc. дoл. CШA, a екoнoмiкa зa прoгнoзaми cкoрoтитьcя вiд 7% дo 9,5% дo 
кiнця 2015 рoку [2]. 

Прoaнaлiзувaвши уci перевaги, мoжнa cтверджувaти, щo нaм cлiд 
рoзширяти екoнoмiчнi зв’язки з Туреччинoю з декiлькoх причин:  

 Туреччинa – третiй зa величинoю тoргoвий пaртнер Укрaїни: 
бiльш нiж 5% укрaїнcькoгo екcпoрту признaченi для чoрнoмoрcькoгo cуciдa.  

 нacелення Туреччини cклaдaє 76 млн ociб, якi мaють виcoкий 
пoпит. У пoрiвняннi з 99-м мicцем Укрaїни зa верciєю Forbes у рейтингу 
«Нaйкрaщi крaїни для ведення бiзнеcу» Туреччинa зaймaє 57-е [1].  

 крaїнa cтрiмкo рoзвивaє технoлoгiчну тa aвтoмoбiльну гaлузi 
прoмиcлoвocтi – cфери екoнoмiки, де Укрaїнa тaкoж мaє великий пoтенцiaл. 
Укрaїнa нинi переживaє IТ-бум i зaрaз є гoлoвним мicцем для aутcoрcингу 
iнoземних IТ-кoмпaнiй, якi шукaють квaлiфiкoвaних прoгрaмicтiв. У 2013 
рoцi Укрaїнa зaйнялa 4-е мicце в cвiтi зa кiлькicтю тa якicтю прoгрaмicтiв. 

 пoлiтичнi прioритети тaкoж збiгaютьcя у ключoвих питaннях. 
Туреччинa – крaїнa-член НAТO i вже дaвнo cтурбoвaнa рociйcькoю aгреciєю 
тa втручaнням нa її кoрдoнaх  
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Туреччинa i Укрaїнa мoжуть cпiльнo викoриcтoвувaти веcь цей 
пoтенцiaл, рoзвивaти IТ-cектoр тa iншi гaлузi екoнoмiчнoгo cпiврoбiтництвa. 
Геoпoлiтичне рoзмiщення цих двoх крaїн рoбить це прaгнення мoжливим тa 
дoцiльним. 

Реaлiзуючи cпiвпрaцю, Укрaїнi вaртo aкцентувaти увaгу нa нacтупних 
пoлoженнях:  

 нa ефектi cинергiї вiд cпiльнoгo викoриcтaння реcурciв; 

 рociйcькaaнекciя Криму не тiльки пoглиблення кoнтрoлю Рociї 
нaд Чoрним мoрем, як ocнoвним тoргiвельним шляхoм мiж Укрaїнoю тa 
Туреччинoю 

 незaкoннa aнекciя Рociєю Кримcькoгo пiвocтрoвa як зaгрoзa 
екoнoмiчним iнтереcaм Туреччини 

 неcтaбiльнicть нa турецьких пiвденних кoрдoнaх з Cирiєю тa 
Iрaкoм змушує Aнкaру бoрoтиcя зa пaртнерiв, якi знaхoдятьcя пo cуciдcтву. 

Тaким чинoм, Укрaїнa мoже пiдтримaти турецьку пoлiтичну тa 
екoнoмiчну пoлiтику, щo дiaметрaльнo прoтилежнa прoрociйcькoму режиму 
Acaдa, тa тicнo cпiвпрaцювaти з Туреччинoю нa мiжнaрoднiй aренi. 

Oтже, cклaднi чacи вимaгaють рaдикaльних рiшень рiшень. 
Врaхoвуючи, щo дoвгocтрoкoвi iнтереcи i пoтреби Укрaїни зaдoвoльняютьcя 
нaйкрaщим чинoм зa дoпoмoгoю пoлiтичнoї тa екoнoмiчнoї iнтегрaцiї з 
Єврoпoю, в питaннях, де ЄC не мaє чiткoї пoзицiї, ми мoже рoзглядaти iншi 
мoжливocтi для екoнoмiчнoгo i пoлiтичнoгo пaртнерcтвa. Китaй i 
ПiвнiчнaAмерикa дiйcнo є вaжливими пoтенцiйними пaртнерaми, oднaк, 
пoглиблене cпiврoбiтництвo тa екoнoмiчнa cпiвпрaця в кoрoткocтрoкoвiй 
перcпективi нaвряд чи видaютьcя мoжливими через нaведенi вище причини. 
Нaбaгaтo перcпективнiше пaртнерcтвo для Укрaїни мoжнa реaлiзувaти з 
Туреччинoю. Iнтереcи крaїн перетинaютьcя в ключoвих питaннях безпеки, 
aoбидвi екoнoмiки мaють cпiльнi риcи, щo дуже вaжливo для пoтенцiйнoгo 
пoглиблення екoнoмiчнoї iнтегрaцiї тa cпiврoбiтництвa. Ocкiльки Туреччинa 
є третiм зa величинoю тoргoвим пaртнерoм Укрaїни, неoбхiднo 
пoглиблювaти вiднocини з Туреччинoю, oкреcливши cпiльнi iнтереcи для 
oбoх крaїн. 

Cпиcoк викoриcтaних джерел: 
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Forbs Укрaїнa. – 2014. – Режим дocтупу: http://forbes.ua/ratings 
2. Ocнoвнi мaкрoекoнoмiчнi пoкaзники Укрaїни [Електрoнний 

реcурc] : Урядoвий пoртaл Мiнicтерcтвa – Режим дocтупу : 
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3. Рoccийcкo-китaйcкoе тoргoвo-экoнoмичеcкoе coтрудничеcтвo 
[Електрoнний реcурc] : Пoртaл внешнеэкoнoмичеcнoй инфoрмaции. Режим 
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СУТЬ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ 

РИНКОВИХ УМОВАХ УКРАЇНИ 

 

Перехід на ринкові умови господарювання зумовило  формування 

такого  явища, як  конкурентоспроможність підприємств, який є одним із 

постійно діючих чинників, що спричиняє  прогресивний руху вперед. 

Конкуренція змушує суб'єктів підприємницької діяльності не зупинятися на 

досягнутому, а постійно самовдосконалюватися, знижати витрати на 

виробництво, покращувати якість продукції чи послуги, що пропонуються на 

ринку, підвищувати свою конкурентоспроможність. 

Дослідження конкурентоспроможності  підприємств присвячені праці 

таких   вітчизняних вчених, як:  Андрійчук В. О.,  Апопій В. Н.,           

Бабенко С. К., Будкін В. О., Бураковський І. І., Варналій З. П., Власюк О. О., 

Гальчинський А. Т., Гончарук Я. К., Герасимчук В.І.,  Долішній М. Й., 

Решетникова І. Л., Шевельова С. О., Ярошенка Ю.Ф.  та інші. 

Метою дослідження є розгляд  сутності та основних факторів 

підвищення конкурентоспроможності підприємств у ринковій економіці 

України. 

Конкурентоспроможність підприємства – це здатність суб’єктів 

підприємницької діяльності витримувати конкурентну боротьбу на ринках 

економічних благ, швидко і ефективно пристосовуватись до нових умов 

господарювання[5, с. 37]. 

Основними завданнями у сфері підвищення конкурентоспроможності 

підприємства України можна визначити такі:  

1) усунення бар'єрів підприємницькій діяльності, зменшення 

податкового тиску;  

2) удосконалення законодавства в галузі підприємницької діяльності, 

розроблення антимонопольного законодавства;  

3) забезпечення платоспроможного попиту населення;  

4) державна підтримка новостворених підприємств: створення служб 

інформації про новітні технології, зміни у законодавстві, перспективні ринки 

збуту;  

5) фінансове стимулювання інноваційної діяльності підприємств щодо 

створення нових товарів і послуг [3, с.51]. 

 Рівень конкурентоспроможності підприємств в Україні визначають за 

узагальненим показником індекс глобальної конкурентоспроможності, який 

складається з 113 змінних, які об'єднані в 12 контрольних показників 

національної конкурентоспроможності.  
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За даними останнього звіту Всесвітнього економічного форуму про 

глобальну конкурентоспроможність у 2012–2013 роках Україна серед 144 

країн посіла 73-є місце проти 82-го у 2011–2012 роках. Провідні позиції 

займають Швейцарія, Сінгапур та Фінляндія; сусідні країни – Російська 

Федерація та Польща – випереджають Україну за показниками 

конкурентоспроможності, посідаючи, відповідно 67 і 41-е місця у загальному 

рейтингу. 

Згідно звіту Всесвітнього економічного форуму про глобальну 

конкурентоспроможність за 2012–2013 роки Україна піднялася на 9 позицій, 

продовжуючи демонструвати свої основні конкурентні переваги – освіту та 

ємність ринку. Порівняльна характеристика рейтингу України у 2010–2013 

роках за основними складовими конкурентоспроможності представлена в 

табл. 2. Таким чином, у 2012–2013 роках майже всі показники покращилися. 

Протягом цього періоду за складовою «Базові вимоги» Україна піднялася до 

79 місця порівняно з 102 і 98 у попередніх періодах; за складовою 

«Підсилювачі ефективності» країна піднялася на 9 позицій порівняно з 2011–

2012 роками і на 7 – порівняно з 2010– 2011 роками; за складовою «Інновації 

та розвиток» Україна піднялася ще вище – до 79 місця, хоча в попередніх 

періодах не піднімалася вище 100. Рейтинг України за під індексом 

«Інновації» у 2012–2013 роках відповідає 71-му місцю [4]. 

Для розробки напрямків щодо підвищення конкурентоспроможності 

підприємств в Україні було проведено аналіз стану інноваційної діяльності у 

сфері вітчизняних підприємств на основі яких були виявлені тенденції. При 

збільшені протягом 2012-2013 рр. щорічно обсяг виконаних наукових та 

наукового-технічних робіт майже у 6 раз (з 1978,4 млн. до 11252,7 млн. грн.), 

чисельність докторів наук (з 10339 чол. до 15592 чол.)  та кандидатів наук ( з 

58741 чол. до 88057 чол.) в 1,5 рази. Відбулося зменшення питомої ваги у 

ВВП виконання наукових та науково-технічних робіт на 31,03% (з 1,16 до 

0,8%), чисельність наукових працівників 32,01% (з 120773 до 82032 чол.) [1]. 

Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства у сучасних 

ринкових умовах України залежить від організаційних та інноваційних 

факторів. 

До організаційних заходів, що підвищують рівень 

конкурентоспроможності підприємства, відносять:  

1) забезпечення пріоритетності продукції;  

2) зміну якості виробу і його технічних параметрів з метою обліку 

вимог споживача та його конкретних запитів;  

3) виявлення переваг товару порівняно із замінниками;  

4) виявлення недоліків товарів-аналогів, які випускають конкуренти; 

5) вивчення заходів конкурентів з удосконалення аналогічних товарів; 

6) виявлення й використання цінових факторів підвищення 

конкурентоспроможності продукції;  

7) нові пріоритетні сфери використання продукції;  
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8) диференціація продукції, що забезпечує відносно стійкі переваги 

споживачів, які віддаються певним видам взаємозамінних товарів;  

9) плив безпосередньо на споживача, шляхом штучного обмеження 

надходження на ринок нових товарів, проведення реклами, надання 

грошового або товарного кредиту [2, с. 14-15]. 

До інноваційних заходів, що підвищують рівень 

конкурентоспроможності підприємства, відносять:  

1) зниження прибутку; 

2) створення новітнього продукту, якому не буде аналогів,  

3) створення конкурентних переваг  існуючого продукту, тобто його 

модернізація; 

 4) освоєння нових сегментів ринку, що надає абсолютну перевагу 

перед конкурентами; 

5) зміна організаційних та інституційних форм, наслідком чого може 

бути, наприклад, створення монопольного положення або ослаблення 

монопольної влади іншого підприємства [6, с. 47]. 

Отже, конкурентоспроможність підприємства визначає належний 

рівень розвитку та рейтинг підприємства у створені та просуванні нової 

продукції. Підтримка високої конкурентоспроможності підприємства 

означає, що всі його ресурси використовуються настільки продуктивно, що 

воно стає більш прибутковим, ніж його головні конкуренти. Це одночасно 

передбачає, що підприємство займає стабільне місце на ринку товарів і 

послуг та його продукція користується постійним попитом.  
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС 

 

Зовнішньоекономічні зв’язки України в сучасних умовах стають 

могутнім засобом прискорення науково-технічного розвитку та 

інтенсифікації економіки. Нині оволодівати найновішими досягненнями 

науки і техніки без інтенсивного обміну науковими дослідженнями, 

різноманітними товарами і послугами означає нераціонально 

використовувати власні ресурси, втрачати час і темпи розвитку [3, с.85]. 

 Зовнішньоекономічна діяльність дає змогу прискорювати науково-

технічний прогрес завдяки організації спільних досліджень, швидкому 

переобладнанню сучасною технікою цілих галузей і виробництв, сприяє 

розв’язанню багатьох соціальних проблем. Отже, зовнішньоекономічні 

зв’язки стають одним з основних чинників розвитку господарства України.  

Україна, ставши в 1991 р. на шлях незалежності, за прикладом інших 

постсоціалістичних держав Східної Європи почала налагоджувати 

економічні зв’язки з країнами світу. Проте, не маючи відповідного досвіду, 

кваліфікованих кадрів та державних органів, які могли б проводити 

самостійну і виважену зовнішньоекономічну політику, Україні досить часто 

доводилось зазнавати невдач на фоні більш іменитих конкурентів – Росії, 

Польщі та ін. Стабільні взаємовигідні зв’язки з індустріальними країнами 

світу необхідні для економічної позиції України на світовій арені. Адже лише 

залучивши до процесів перебудови у національному господарстві зарубіжних 

інвесторів, придбавши нові технології випуску продукції та заручившись 

підтримкою міжнародних організацій, можна сподіватися на успіх. Тим 

більше, що приклади Угорщини, Польщі, країн Прибалтики свідчать про 

ефективність такого шляху [4, с.17]. 

В сучасних умовах економічного розвитку України 

зовнішньоекономічні відносини – одна з найважливіших сфер її діяльності. 

Створення і розвиток цих відносин з усіма країнами світу, і особливо з 

найбільш розвинутими, сприятиме інтернаціоналізації виробництва, 

підвищенню рівня його технології та якості продукції. Тільки цим шляхом 

Україна зможе інтегруватися в Європейський і світовий ринок. В той же час 

структура та обсяги експорту не відповідають стану України у 

світогосподарських зв’язках. Україна, населення якої становить майже 1,5% 

населення світу, країна, яка має великий промисловий і природно-ресурсний 

потенціал, має невідповідно низьку частку у світовому експорті – 0,2%. Якщо 

у Канаді на душу населення експортується продукції на суму 5,6 тис. дол., 

Німеччині – 5,1, Франції – 4,1, Італії – 3,3, Японії – 3,2, Великобританії – 3,1, 

США – 2,0, Росії –  0,4, то в Україні – 0,2-0,3 тис дол. [2. c.56]. 
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Однією із найважливіших передумов європейської інтеграції України є 

інтенсивний розвиток її зовнішньої торгівлі з ЄС. Ринок ЄС – другий за 

значенням після ринку країн СНД (фактично – Росії), але після розширення у 

травні 2004 р., ЄС став головним експортним ринком України.  

Частка країн ЄС становить 15 %, що є достатньо значним показником, 

особливо враховуючи порівняно невеликі розміри цієї території (ЄС), її 

компактність та близькість до України.  Найпоширенішою характеристикою 

зовнішньої торгівлі країни є сальдо торгового балансу. Але ця 

характеристика не є вичерпною, тому що наявність позитивного або 

від’ємного сальдо торгового балансу ще не може бути однозначною 

характеристикою зовнішньої торгівлі країни. Торгівля нашої держави з 

країнами ЄС характеризується від’ємним сальдо в Україні (за загального 

позитивного) та позитивним в ЄС   [3, с. 83]. 

Регіон ЄС багато вчених та дослідників вважають перспективним для 

нарощування потужностей співпраці між Україною та не тільки 

європейським континентом, а й світовим простором. Основними 

торговельними партнерами серед країн ЄС для України є Німеччина, 

Франція, Італія,  Великобританія та Нідерланди. Серед найбільших іноземних 

інвесторів української економіки серед країн ЄС виділяються 

Великобританія, Кіпр, Швеція, Німеччина, Італія та Австрія. Британські, 

Віргінські острови та Кіпр – це широко відомі офшорні зони, де потік 

капіталів із України відбувається через них. Це вказує на наявність 

недосконалого законодавства в нашій країні, тіньової економіки та тіньових 

схем ведення бізнесу, що негативно відбивається на економічному та 

соціальному розвитку України. 

Вагому частку товарної структури українського експорту до країн ЄС 

складають чорні метали, енергетичні матеріали, нафта та продукти її 

перегонки, руди, шлаки і корисні копалини. Тобто в товарному експорті 

переважає сировина та продукція з низьким ступенем переробки, а, 

відповідно, і з низьким рівнем доданої вартості. На жаль, структура експорту 

та імпорту поки що свідчить про те, що Україна є лише «ринком збуту» для 

країн ЄС і перебуває на так званій «сировинній голці». Потрібно змінювати 

цю ситуацію за рахунок розвитку наукомістких галузей промисловості, 

розвитку конкурентоспроможних підприємств, що будуть здатні 

експортувати вироблену в Україні продукцію [6, с. 93]. 

Розширення торгівлі між Україною та ЄС необхідне, причому ми 

повинні зробити акцент на експорті вітчизняної продукції. Євроінтеграційні 

процеси сприятимуть втіленню в життя основного призначення торгівлі як 

виду економічної діяльності – це забезпечення основних,поєднуючи зв’язків 

між сферою виробництва і споживання, а тому на першому місці державного 

регулювання повинно бути встановлення оптимальних умов оподаткування, 

спрощення митної процедури, підвищення конкурентоспроможності 

національного виробництва, впровадження інновацій, тощо. 
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Як невід’ємна частина Європи, Україна об’єктивно орієнтується на 

наявну в провідних європейських країнах модель соціально-економічних 

відносин та забезпечення належного добробуту своїх громадян. Поглиблення 

європейської інтеграції та розширення Європейського Союзу на схід, його 

безпосереднє наближення до кордонів України створює додаткові 

передумови для активізації участі нашої держави в цих процесах. 

Провідними формами співробітництва між Україною та ЄС є торгівля, 

інвестиційна діяльність, науково-технічна сфера, регулювання трудової 

міграції  [1, с.82]. 

Тенденції світового розвитку на сучасному етапі ставлять перед 

Україною нові проблеми, що вимагає активної участі в їх вирішенні. Однією 

з характерних рис сучасного світового економічного розвитку є активна 

динаміка інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема. При цьому навіть 

ті країни, що не являються членами інтеграційних об’єднань, яскраво 

відчувають на собі їх активний вплив. На європейському континенті таким 

інтеграційним угрупованням є Європейський Союз, збільшення складу якого 

приведе до того, що за 3-5 років Україна матиме з Євросоюзом спільний 

кордон. Це відкриє нові передумови для розширення співпраці в цілому та 

торговельно-економічного співробітництва зокрема [5, с. 38]. 
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ВЕРТИКАЛЬНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ 

 

Встановлення ексклюзивного типу стосунків між виробником та його 

постачальником, а саме вертикально пов’язаними підприємствами, надає 

низку переваг перед конкурентами. Протягом всього часу, існування 

вертикально інтегрованих компаній в Україні демонструє позитивні 

результати для зростання галузевих ринків шляхом підвищення 

конкурентних преваг даних підприємств, зменшення витрат на виробництво 

кінцевої продукції, можливостей запровадження інновацій. 

Вивченням питання вертикальних інтеграційних процесів займались такі 

вітчизняні науковці як: І. Акімов, В. Базилевич, Д. Лук’яненко, Г. Филюк,                  

О. Щербаков, В. Осипова, В. Чайки та інших. Проте дане питання не є 

достатньо вивченим у науковій літературі і потребує подальшого розгляду. 

Метою даного дослідження є визначення сутності вертикальних 

інтеграційних об'єднань та їх основних переваг та недоліків. 

Світовий досвід показує високу ефективність роботи підприємств, що 

об’єднані у відповідності з різними цільовими принципами, наприклад в 

єдиний технологічний ланцюжок. Таке об’єднання у вигляді вертикальної 

інтеграції дозволяє отримати конкурентні переваги і максимальний прибуток 

за рахунок наступних обставин: по-перше, за рахунок покращення 

управління завдяки об’єднанню всієї технології виробництва в рамках єдиної 

організації; по-друге, за рахунок розміщення окремих етапів технологічного 

процесу в місцях, що забезпечують максимальну ефективність даних етапів 

(близькість сировини, дешева робоча сила тощо) [5, с. 6]. 

Вертикальна інтеграція – це злиття підприємств, які об'єднані єдиною 

метою діяльності, що займаються виробництвом на різних стадіях 

технологічного ланцюга та встановлення контролю над ними з боку однієї 

фірми. При цьому до початкової вартості продукції приєднується додана 

вартість, а продукція пересувається по ланцюгу до кінцевого споживача. 

Підприємства, що входять до комплексів, об'єднані прямою виробничою 

кооперацією праці, підлягають єдиному управлінню й контролю і працюють 

за загальним планом [1, с. 13]. 

В залежності від напрямку інтеграції вертикальні об’єднання 

поділяються на інтеграцію «вперед», що передбачає поєднання виробництва 

та збуту продукції, та інтеграцію «назад» ‒ коли об’єднуються виробництво 

із попередніми стадіями технологічного ланцюга. В залежності від ступеню 

вертикальну інтеграцію можна поділити на повну та квазіінтеграцію. 

Квазіінтеграція може існувати в таких формах, як: довгострокові контракти; 

спільні підприємства та стратегічні альянси; ліцензії на право використання 
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технологій; володіння активами на різних стадіях технологічного ланцюга, 

керівництво якими здійснюють зовнішні постачальники; франчайзинг [3]. 

Вертикальна інтеграція має суттєві базові переваги та недоліки. 

Доцільність вертикальної інтеграції бізнес-процесів залежить в першу чергу 

від обсягу продукції або послуг, які фірма закуповує у сусідньої ланки 

виробничого ланцюжка або продає йому, в порівнянні з оптимальним 

розміром виробничої потужності у цій ланці. Виділяють такі стратегічні 

переваги інтеграції: 

- економія за рахунок інтеграції;  

- розширення технологічних можливостей за рахунок поглиблення 

технологічних знань, що використовуються в попередніх або послідуючих 

стадіях виробництва і мають велике значення для успіху основного бізнесу; 

- забезпечення гарантованого матеріального постачання в періоди 

дефіциту або можливість збуту в умовах загального зниження попиту, а 

також як засіб зниження невизначеності впливу попиту та пропозиції на 

фірму; 

- компенсація ринкової влади шляхом інтеграції не тільки допомагає 

знизити витрати матеріального забезпечення (за рахунок інтеграції 

попередніх стадій) або отримати більш високу ціну (за рахунок інтеграції 

послідуючих стадій), а також дозволяє позбавитись від малоефективних угод 

зі споживачами або постачальниками, що мають значну ринкову владу, і, тим 

самим, підвищити ефективність своєї діяльності; 

- покращення можливостей фірми до здійснення диференціації, 

постільки дозволяє управляти більш значною долею добавленої вартості 

продукту, що пропонується на ринок, або, наприклад, завдяки цим 

обставинам фірма може краще контролювати канали збуту і пропонувати 

більш високоякісне обслуговування; 

- посилення бар’єрів мобільності і бар’єрів входження в галузь, що дає 

інтегрованій фірмі ті або інші конкурентні переваги перед неінтегрованою 

фірмою, що виражається в більш високих цінах і більш низьких витратах або 

ризиках; 

- підвищення загального рівня норми прибутку на інвестований капітал; 

- захист від можливого блокування доступу до постачальників або 

споживачів у випадку інтеграції конкурентів [4, с. 255]. 

Разом з перевагами існують і стратегічні недоліки вертикальної 

інтеграції які заключаються в слідуючому: 

- необхідність подолання бар’єрів мобільності зв’язаних з перевагами у 

витратах за рахунок патентованої технології або джерел дешевої сировини, а 

також зв’язаних з економією на масштабі і потребах в капіталі; 

- підвищення частки постійних витрат у загальних витратах 

виробництва; 

- скорочення гнучкості у виборі партнерів; 

- більш високі загальні бар’єри для виходу з галузі; 
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- потреба в капіталовкладеннях для підтримки малоефективних 

інтегрованих суб’єктів може спричинити відтік капіталу, що необхідний в 

других сферах і цим самим обмежити гнучкість розміщення інвестиційних 

фондів фірми; 

- блокування доступу до розробок і/або ноу-хау постачальників або 

споживачів; 

- необхідність підтримання збалансованості виробничих потужностей 

попереднього і послідуючих етапів виробництва; 

- зниження стимулів до конкуренції інтегрованих суб’єктів; 

- зміна вимог до менеджменту, оскільки тенденція використання єдиних 

управлінських підходів до різних елементів  виробничого ланцюжка 

представляє собою ще один ризик інтеграції  [2, с. 88]. 

Таким чином, можна стверджувати, що вертикальна інтеграція 

позитивно впливає на конкурентні переваги підприємства, покращує основні 

показники діяльності. У складі вертикальної інтеграції підприємство має 

змогу збільшити виробничий потенціал і водночас зменшити витрати, 

сфокусуватися на якості у всіх сферах діяльності,  підтримувати та 

збільшувати рентабельність, використовувати ефективну систему цінової 

дискримінації тощо. А головне ‒ вертикальна інтеграція створює бар’єр 

входу на ринок нових конкурентів, що дозволяє підприємству 

монополізувати ринок збуту. 
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                     ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Розвиток сучасного світу іде еволюційним шляхом лібералізації та 

глобалізації економіки: це об’єктивний та незворотний процес. Розташування 

України є таким, що вона близька як до країн Європейського Союзу (ЄС), так 

і до країн колишнього Радянського Союзу. Україна є транзитною державою 

між Сходом та Заходом. На теперішній час для України існує проблема 

визначення інтеграційної стратегії розвитку. 

Україна розпочинає шлях асоційованого члена ЄС у один з найважчих 

періодів своєї історії. З метою подолання системної кризи, консолідації 

країни, протистояння зовнішній агресії та подолання її наслідків, як ніколи 

важливо забезпечити максимальний позитивний ефект євроінтеграції для 

розвитку українського суспільства. 

Вивченням основних особливостей євроінтеграції в Україні займаються 

такі  вітчизняні науковці: В. Копійка, Н.Антонюк, Н. Мусис, Д. Дайнен, 

О.Краєвська, Ю. Губені, В. Вардовський, П. Гайдуцький, П. Саблук,                       

О. Шубравська, Г. Черевко, В. Юрчишин та інші. Проте дане питання не є 

достатньо вивченим у науковій літературі і потребує подальшого розгляду. 

Метою даного дослідження є визначення основних особливостей 

євроінтеграції в Україні. 

Україна конче потребує високого і сталого зростання економіки та 

підвищення добробуту народу. Тому для України дуже важливо з’ясувати 

можливості досягнення цієї мети на шляху євроінтеграції. За роки кризи 

Україна ще гостріше відчула потребу в модернізаційному, інвестиційному та 

інноваційному розвитку економіки. В якості глобального фактору 

розв’язання цих проблем сьогодні все активніше розглядається 

євроінтеграція. В цьому зв’язку дуже важливо перевірити шанси України на 

успіх в євроспільноті. Дуже корисним тут може бути також аналіз досвіду 

євроінтеграції інших країн і насамперед Центральної та Східної Європи 

(ЦСЄ). Проте виявляється, що євроінтеграційні успіхи не такі вже й визначні, 

а, головне, постійно зменшуються. Це зумовлено наявністю в ЄС низки 

проблем інтеграційного характеру. Для України дуже важливо, щоб ці 

проблеми розглядались об’єктивно, сприймалось реалістично і 

враховувались при прийнятті доленосного рішення. 

Економічна привабливість Європейського союзу для України полягає 

насамперед у можливості долучитися до високої культури ефективного 

ринкового господарювання і підняти до такого ж рівня власну економіку. 

Європа являє собою один із масштабних платоспроможних та інноваційних 

ринків, освоїти й заповнити який намагаються багато країн світу, серед них 

США, Японія, Китай, Індія, Бразилія, Росія. Інноваційність виробництва в ЄС 



313 

 

перевищує 75%. З таким потенціалом євроінтеграційної привабливості не 

може зрівнятися ніхто. ЄС – це територія високоефективної інноваційної 

економіки. Середній показник ВВП на жителя в ЄС майже увосьмеро вищий, 

ніж в Україні, і в 2,5 раза – ніж у Росії. У провідних країнах ЄС рівень 

економічного розвитку ще вищий [3, с. 112]. 

Процес міжнародної економічної інтеграції України має певні 

особливості. По-перше, наша держава ще не визначилась повною мірою з 

основними напрямами і механізмом структурної перебудови економіки. 

Критерії цього процесу повинні вироблятися з врахуванням особливостей 

розвитку світової системи господарювання, а також реальних можливостей і 

напрямів інтегрування до неї України. По-друге, дуже гостро стоять питання 

як безпеки у сфері зовнішньоекономічних відносин, так і взагалі економічної 

безпеки, які необхідно вирішувати з позицій активного конкурентного 

протистояння на світовому ринку. По-третє, існують певні суперечності 

регіонального характеру, усунення яких можливе тільки на довгострокових 

договірних засадах шляхом активного включення до інтеграційних процесів з 

визначенням глобальних національних пріоритетів та їх збалансуванням з 

іншими, що існують у світовому економічному просторі. По-четверте, 

спроби активного спілкування та діалогу з міжнародними фінансовими 

інститутами - як гарантами входження України до світового ринку і 

оновлення економіки - поки що спричиняють неадекватну реакцію широких 

кіл української громадськості, оскільки досі чітко не визначено орієнтири 

нашої держави ні в розвитку її внутрішньої економіки, ні в пошуках її 

майбутнього місця в світовому господарстві. 

Процес міжнародної економічної інтеграції України має певні 

особливості: 

1. Наша держава ще не визначилась повністю з основними напрямами 

та механізмом структурної перебудови економіки, оскільки критерії цього 

процесу повинні вироблятися з урахуванням особливостей розвитку світової 

системи господарювання, а також реальних можливостей і напрямів 

інтегрування до неї України. 

2. Гостро постають питання і безпеки у сфері зовнішньоекономічних 

відносин, і взагалі економічної безпеки, які необхідно розв'язувати з позицій 

активного конкурентного протистояння на світовому ринку. 

3. Існують певні суперечності регіонального характеру, усунення 

котрих можливе лише на довгострокових договірних засадах через активне 

введення до інтеграційних процесів із визначенням глобальних національних 

пріоритетів та їхнім збалансуванням з іншими, що існують у світовому 

економічному просторі. 

4. Спроби активного спілкування та діалогу з міжнародними 

фінансовими інститутами ‒ як гарантами входження України до світового 
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ринку і оновлення економіки ‒ поки що спричиняють неадекватну реакцію 

широких кіл української громадськості, оскільки досі чітко не визначено 

орієнтири нашої держави ні в розвитку внутрішньої економіки, ні в пошуках 

її майбутнього місця у світовому господарстві [1]. 

Основні зусилля мають спрямовуватися на: 

 інтеграцію господарства України у загальноєвропейський 

економічний простір шляхом розширення доступу українських товарів на 

європейські ринки, ліквідацію економічних бар'єрів у торгівлі та 

поглиблення виробничої кооперації; 

 підтримку вітчизняних товаровиробників і вдосконалення 

міжнародно-правового механізму захисту їх інтересів; 

 гармонізацію економічного законодавства у відповідності до 

стандартів ЄС і СОТ та створення економічних і правових передумов для 

створення зони вільної торгівлі Україна-ЄС  [2]. 

Проблема економічної інтеграції для України належить до 

першочергових. Для України як однієї з найбільших європейських держав 

особливо важлива інтеграція саме з країнами Європи. Сьогодні ефективна 

інтеграція України до світового економічного простору є нагальним 

завданням розбудови державності й економіки. Загалом процес економічної 

інтеграції відбувається тоді, коли дві або більше країн об'єднуються разом 

для створення ширшого економічного простору з метою забезпечення 

кращих умов торгівлі, збільшення розмірів ринку, використання ефекту 

масштабу виробництва (для країн з малою ємністю національного ринку), 

розширення торгівлі паралельно з поліпшенням інфраструктури, поширення 

передових технологій, стимулюванням конкуренції. 

Таким чином, особливості інтеграції України в ЄС пов’язані  значною 

мірою з  рядом економічних проблем. Адже, лише в результаті успішного 

здійснення ринкових реформ, стабілізації ситуації на Сході і досягнення 

високого рівня розвитку економіки Україна може претендувати на членство у 

ЄС. 
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ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ 

 
Еволюція людської цивілізації у ХХІ столітті переконливо підтверджує 

той факт, що головним чинником стійкого економічного розвитку країни є 
науково-технічні інновації, або комерційне застосування нових, більш 
продуктивних технологій, які істотно змінюють обсяги та якість виробництва 
і споживання. Головним блоком економічної політики всіх розвинених 
держав є інноваційна політика, сприяння діяльності підприемців-інноваторів, 
які визначають здатність національної економіки до інноваційного розвитку, 
ефективного використання найновіших технологій. 

Особливого значення інноваційний процес набуває для країн в яких 
відбувається становлення ринкової економіки. Ринкові відносини, що 
впроваджуються, різко висвічують спадщину адміністративно-командної 

системи ‒ надвитратне, неефективне господарювання, що в умовах жорсткої 

міжнародної конкуренції та встановлення врівноважених цін ставить 
більшість існуючих підприємств перед загрозою банкрутства. 

Вивченням питання основних засад інноваційної політики в Україні 
займаються такі  вітчизняні науковці: Г.О. Андрощук, Ю.М. Бажал, А.С. 
Гальчинський, М.В. Гаман, В.М. Геєць, В. Семиноженко, Л.І. Федулова та 
інші. Проте дане питання не є достатньо вивченим у науковій літературі і 
потребує подальшого розгляду. 

Метою даного дослідження є визначення основних засад інноваційної 
політики в Україні. 

Державна інноваційна політика –  це система заходів органів держави, 
метою якої є створення умов для найкращого розвитку інноваційної 
діяльності суб’єктів господарювання, підвищення конкурентоспроможності 
національної наукоємної продукції, розроблення й удосконалення 
нормативно-правової бази й розвиток інноваційного середовища. 

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 
конкурентноздатної продукції [2]. 

Основними принципами державної інноваційної політики в Україні  є: 

 орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України; 

 визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку; 

 формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної 
діяльності; 
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 створення умов для збереження, розвитку й 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, захист 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 [3, с 159]. 
Основними правовими документами, що визначають правове поле 

інноваційної діяльності та статус науки є Закони України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 
техніки», «Про науково-технічну інформацію», а також закони «Про 
інноваційну діяльність», «Про спеціальний режим інвестиційної та 
інноваційної діяльності технологічних парків», «Про державні цільові 
програми», Закон України «Про Загальнодержавну комплексну програму 
розвитку високих наукоємних технологій». 

В Україні ще не склався дієвий механізм інвестування масштабних 
технологічних змін. Державні науково-технічні програми часто не 
забезпечують кінцевих результатів. Міністерства та відомства обтяжені 
соціальною необхідністю підтримки традиційних виробництв, не мають 
достатніх коштів для інноваційної трансформації своїх галузей. Недержавні 
комерційні структури ще не можуть здійснювати довгострокові проекти, які 
б забезпечували базові технологічні зміни. Іноземні інвестиції здебільшого 
спрямовані на підтримку виробництв, які мають короткострокову експортну 
перспективу [1]. 

Тому чином держава вбачає своїм головним завданням створення 
сприятливих умов для активізації інноваційної діяльності, стимулювання 
приватних інвестицій при обмеженні своєї діяльності як інвестора. 
Відповідно до нової інвестиційної концепції, яка надає вирішальне значення 
зростанню обсягу та ефективності недержавних інвестицій, основним 
джерелом мають стати власні й залучені кошти. Передбачається посилення 
ролі в інвестиційному процесі вторинного ринку цінних паперів. Для 
зміцнення бази самофінансування підприємств велике значення новій 
амортизаційній політиці й використанню власного прибутку.  

Особливість інноваційної політики України визначається тим, що 
українська економіка розвивалась як підсистема єдиного 
народногосподарського комплексу СРСР, виробляла лише 20 % кінцевого 
продукту та була зорієнтована на обслуговування промислового виробництва 
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інших союзних республік. З моменту проголошення акта про політичну 
незалежність перед Українською державою постало актуальне завдання 
створити власну економічну систему, що має функціонувати на ринкових 
засадах. Важливою особливістю трансформаційного процесу перехідного 
періоду в Україні є його інверсійний характер (тобто формування ринкового 
господарства в умовах уже існуючого індустріального суспільства). 
Функціональна заміна централізовано керованих планових зв'язків на ринкові 
в системі державного управління економікою обов'язково супроводжується 
глобальними структурними перетвореннями на всіх рівнях суспільного 
життя. 

Таким чином, визначальними пріоритетами мають стати розробка й 
реалізація державної політики, спрямованої на структурну модернізацію 
господарського комплексу, якнайшвидший його перехід на інноваційний 
шлях розвитку і становлення України як високотехнологічної держави. 
Пріоритет інноваційного розвитку національної економіки й активна роль 
держави у процесі структурних перетворень визначено на найвищому 
державному рівні. Інноваційний розвиток наразі стає не лише «національною 
економічною ідеєю», а й тактикою державної економічної й гуманітарної 
політики. 
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В    

УКРАЇНІ 

 

 Економічне процвітaння, стимулювaння iнновaційної діяльності та 

освоєння високопродуктивної кoнкурентної прoмислової продукції 

неможливе без функціонувaння ринку цінних паперів  та формувaння 

державної цілісної концепції його розвитку. У більшості країн світу рівень 

рoзвитку iндустрії цiнних пaперів розглядається як індикaтор зрiлості 

ринкових відносин. Українська індустрія цінних пaперів, нажаль, за своїми 

iнституційними і функціонaльними харaктеристиками в неповній мірі 
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відповідaє свiтовим тенденціям розвитку. За роки незалежностi в Українi 

накопичилась низка проблем у сферi регулювання ринку цінних паперів.  В 

нашій країні фaктично відсутня стрaтегія розвитку ринку цінних паперів, не 

говорячи вже про пoсткризову стрaтегію і про оцiнку чинникiв, що 

визнaчають формувaння повнoцінної структури ринку. Це, у свою чергу, 

уповiльнює інвестиційні процеси і стримує розвиток реaльного сектoра 

вітчизняної економiки, не сприяє його кoоперації та інтегрaції до світової 

спільноти.  

Дослідженням основних проблем функціонування ринку цінних 

паперів  займалися  такі науковці, як О.М. Мозговий, С.М. Самець, О.В. 

Іконніков, Краснова І.В. та інші. Проте дане дослідження не є достатньо 

вивченим у науковій літературі і потребує подальшого розгляду.  

Сьогодні в Укрaїні спостерiгається ситуaція, коли нaселення та 

бiльшість суб’єктів господарської діяльнoсті не мaють достатньо коштів для 

здiйснення оперaцій на фондовому ринку. Український ринок цінних паперів 

є спекулятивним та, незвaжаючи на привaбливість для iноземних iнвесторів, 

є недосконалим та занадто регульованим  в законодавчо-правовому полi, що 

в свою чергу, зменшує нaдходження iнвестицій та коштів в країну. 

           У зв’язку з цим першoчергoвим завданням є вдoскoналення 

регулятивнoї системи ринку цінних пaперів. Регулятивний aспект, як 

підтверджує дoсвід України та iнших постсоціалістичних країн, мoже 

нaбувати виняткoвoгo знaчення та бути oснoвoю для рoзвитку фoндoвoгo 

ринку. Нaпрями oптимізації системи регулювaння фoндoвoгo ринку пoвинні 

узгoджуватися із зaгальними принципами й цiлями єдинoї державнoї 

пoлітики нa фoндoвoму ринку України та світoвим дoсвідoм регулювання 

ринку цінних паперів [2, с. 130]. 

За останніми наявними даними національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку частка операцій з цінними паперами, які вільно 

обертаються на фондовому ринку, не перевищує 10,42% від їх загального 

обороту. Зокрема питома вага операцій, здійснених організаторами торгів за 

окремими цінними паперами в 2014 році, становила: акцій – 3,64%, 

державних облігацій – 14,69%, облігацій підприємств – 21,10%, облігацій 

місцевих позик – 85,43% [1].  

Незважаючи на певне збільшення частки операцій із цінними 

паперами, що здійснюються на біржовому ринку, є підстави вважати, що:  

 ринок цінних паперів залишається доволі закритим: приблизно 

89,6% усіх операцій на ньому здійснюються в позабіржовому сегменті 

фондового ринку;  

 дефіцит цінних паперів, що вільно обертаються на ринку, та 

операцій з ними перешкоджає установленню об’єктивної вартості та 

дохідності вітчизняних цінних паперів. 

Збереження слaбких позицій України у фінaнсовій сфері є 

неприйнятним для українських учaсників ринку цінних паперів з кількох 

причин: складність та неоднозначність державного регулювання, 
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обмеженiсть фінaнсового потенціалу фактичних і потенційних інвесторів та 

недовіра до банкiвського сектора. За результатами мiжнародних рейтингів, у 

2014 р. Україна зайняла 82-е місце зі 142 країн за рiвнем  

конкурентоспроможностi, 118-е - місце за рівнем розвитку ринку цінних 

паперів та 127-е - місце за ефективністю регулювання ринку цінних 

паперів[5].  

Серед найбільш проблемних фактoрів розвитку бiзнесу в Україні у 

першу п’ятiрку увійшли: корупція, податкове регулювaння, доступ до 

фiнансування, нестабiльність державної полiтики, ставки податкiв. 

Спроектувавши їх дiю на ринок цінних паперів, можна дiйти висновку, що 

корупція та нестабiльність державної політики підриває довіру до операцiй з 

фінансовими інструментами в Україні та підвищує ризики невизначеності як 

для вітчизняних, так  iноземних інвесторів. Неефективне пoдаткове 

регулювання та високi ставки податкiв знижують фактичну та потенційну 

дохідність цінних паперів, а складний доступ до фiнансування зменшує 

фінансовий потенціал ринку цінних паперів та його учасників [4, с. 245].  

Таким чином, на вiтчизняному ринку цінних паперів накопичились 

проблеми, які потребують негайного вирішення, а саме: 

 занизька лiквідність біржового ринку (питoма вага біржового ринку в 

загальному обсязі операцій з цінними паперами не перевищувала 5 %); 

 нерозвиненість процесу  iнвестування та механiзмів ринку 

(борговiiнструменти, купiвля і продаж деривативiв); 

 вузький спектр фінансових інструментів фiнансування, в першу 

чергу за операцiями з фізичними особaми та новітнє (ринкове) 

функціонування державних цінних паперів (ОВДП), муніципальних та 

корпoративних цінних паперів; 

 недостатньо сформовaна та підпорядкована oбліково-розрахункова 

інфраструктура ринку цінних паперів;  

 нерозвинутість біржової торгівлі, низький рівень сучасних 

технологій біржової торгівлі; 

 низькi стандарти та ефективнiсть корпoративного управління;  

 вiдсутність лояльних до інвесторів стaндартів корпоративного 

управління, насамперед стосовнo дивідендної політики; 

 інформaційна закритість ринку, недостатність та нерегулярність 

отримання фінансової інформації про діяльність емітентів; 
 дестабілізаційна ситуація на валютному ринку [3, с. 45]. 

Отже, основними проблемaми функцiонування ринку цінних паперів в 

Україні є: неконкурентоспроможність,  неефективна політика щодо 

iнвесторів, неефективнa пoлітика щодо емiтентів, недостатня iнформаційна 

прозорість фондового ринку, дефіцит квалiфікованих трудових ресурсів, 

нерозвиненa законодaвча базa. Тому здійсненя послідовної цілеспрямованої 

політики формування в Україні ефективного ринку цінних паперів є 
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принципово вaжливою склaдовою зaвершення процесу ринкової 

трaнсформації нaціональної економіки, зaбезпечення інституційної 

збалaнсованості остaнньої, суттєвим чинником зміцнення нaціональної 

конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ 

 

Майнове страхування є одним із найстаріших інститутів страхування. 

Про нього згадується ще задовго до нашої ери, коли виникло натуральне 

страхування. 

В державах з розвинутою ринковою економікою майнове страхування 

займає стратегічну позицію, яка визначається тим, що воно надає гарантії 

поновлення порушених майнових інтересів у випадку непередбачуваних 

природних, техногенних та інших явищ, позитивно впливає на зміцнення 

фінансів держави. Воно не тільки звільняє бюджет від видатків на 

відшкодування збитків при настанні страхових випадків, але й є одним з 

найстабільніших джерел довгострокових інвестицій. 

Значення даного страхування зумовлене тим, що майно служить 

обов’язковим елементом господарської діяльності юридичних осіб і 

життєдіяльності людей, тому забезпечення страхового захисту майна є 

пріоритетним в системі страхових відносин [2].  

Об'єктивна необхідність існування та розвитку майнового страхування 

в Україні викликана тим, що воно є ефективним, раціональним, економічним 

та доступним засобом захисту майнових інтересів виробників товарів і 

послуг, а також громадян. Досконала система страхового захисту є 

підґрунтям забезпечення більш високого рівня стабільності 

народногосподарського відтворювального процесу, досягненням соціальної 

злагоди, гарантом високого рівня життя населення. 

http://www.nssmc.gov.ua/
http://www.weforum.org/
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Згідно Закону України «Про Страхування» «майнове страхування – це 
галузь страхування, предметом якого є майнові інтереси, що не суперечать 
законодавству України, пов’язані з володінням, користуванням і 
розпорядженням майном» [5]. 

Схоже визначення наводить Машина Н.І., розглядаючи страхування 
майна як вид страхування, у якому об’єктом страхування виступають майнові 
інтереси страхувальників, пов'язані з володінням, використанням і 
розпорядженням майном [4] 

М. М. Александрова визначає майнове страхування як форму захисту 
від ризиків, що загрожують майну чи групі речей від втрати (знищення) чи 
пошкодження, а також підприємницьких ризиків, однією із галузей 
страхування, закріпленої законодавчо [1]. Але захист від зазначених ризиків 
здійснюється за умови, що вони не носять навмисний характер. 

На думку Дьячкової Ю. М., майнове страхування – галузь страхування, 
метою якої є компенсація збитку в результаті страхового випадку, що 
відбувся з майном страхувальника [3]. 

Економічне призначення майнового страхування полягає у 
відшкодуванні збитків, заподіяних страхувальнику внаслідок пошкодження 
або знищення майна при настанні страхових випадків. Мета даного 
страхування – компенсування шкоди.  

До майнового страхування у світовій практиці відносять будь-яке 
страхування, що не пов’язане з особистим страхуванням та страхуванням 
відповідальності.  

Страховий захист охоплює лише ті майнові інтереси, які зумовлені 
необхідністю збереження майна через можливість його знищення, 
затоплення, пошкодження, крадіжки у результаті настання непередбачуваних 
випадків та інших негативних подій, а не отриманням якихось вигод чи 
переваг, пов'язаних із володінням, користуванням чи розпорядженням цим 
майном. Звідси під майном, що підлягає страхуванню, розуміють не всі, а 
лише такі об'єкти цивільних прав, стосовно яких: 

– існує інтерес щодо їх збереження; 
– завдані страховим випадком збитки можна оцінити вартісно[2]. 
Загалом, страхування майна – це складний механізм, організація і 

розвиток якого визначаються умовами певних видів страхування, 
економічними можливостями сторін, розмірами страхового забезпечення, 
тарифних ставок тощо. Економічна зумовленість страхування майна 
ґрунтується на акумуляції фінансових засобів з метою відшкодування 
збитків, як фізичним, так і юридичним особам, що створює сприятливі умови 
для безперебійного процесу суспільного відтворення. За допомогою 
майнового страхування можна мінімізувати негативну дію 
різноманітнихявищ у суспільному житті, запобігти небажаним наслідкам або 
усунути їх. 

Майнове страхування поєднує різноманітні види страхування, які 
можна розподілити на дві групи: страхування майна юридичних осіб і 
страхування майна громадян. 
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Страхування майна як юридичних так і фізичних осіб може 
здійснюватись в добровільній і обов’язковій формах. 

Майнове страхування має специфічні ознаки, до яких належать: 
– об’єкт страхування має вартісну оцінку; 
– страхуванню підлягає конкретна власність; 
– страхова сума не може перевищувати дійсної вартості майна на 

момент укладання договору страхування; 
– наявність факту пошкодження, крадіжки, знищення не є достатньою 

умовою для виплати відшкодування, необхідною умовою є наявність збитку; 
– страхове відшкодування не може бути джерелом необгрунтованого 

збагачення страхувальника; 
– договір майнового страхувальника не укладається на тривалий час; 
– суб'єктів страхових відносин може бути три: страховик, 

страхувальник, вигодонабувач [1]. 
Майнове страхування базується на принципах: наявність страхового 

майнового інтересу у страхувальника; надання повної та достовірної 
інформації страхувальником щодо майна, що підлягає страхуванню, та зміни 
рівня майнових ризиків; відшкодування збитків у розмірі, що не перевищує 
страхової суми; перехід до страховика права страхувальника на 
відшкодування збитків, спричинених винним у настанні страхового випадку 
(суброгація); використання франшизи; диверсифікація ризиків. 

Таким чином, за природою і суттю майнове страхування належить до 
складних економічних категорій. Майнового страхування є засобом захисту, 
за допомогою якого мінімізується негативний вплив різноманітних явищ у 
суспільному житті і здійснюється превентивність чи повне усунення 
небажаних наслідків ризиків. 

Створення дієвої системи майнового страхового захисту є основою для 
забезпечення стабільності та ефективності економічних відносин, 
підвищення рівня життя населення та соціальної стабілізації, створення 
міцної системи захисту як фінансів держави, так й інтересів окремих 
громадян та підприємництва. 
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Інновація — це процес розробки, впровадження, експлуатації             

виробничого, економічного, соціального  та  організаційного потенціалу, що 
покладений в основу новації. 

Інновації, нововведення — це поняття, якіз'явилися в розвитку  
економіки  України   на  новому  етапі  створення  ринкових  відносин. 
Проблемою  визначення інновацій займалась велика кількість закордоннихта 
вітчизняних вчених: К. Маркс, Є. Бем-Баверк, Г. Менш, В. Зомбарт, 
П. Лелон, П. Друкер, М. Туган-Барановський, М. Лапін, Б. Портніков, 
В. Хартман, В. Шток, І. Журавко, Ю. Морозов, які своїми  розробками 
завершили   процес  становлення  поняття  «інновація»  в  економічній  теорії. 

Варто  зазначити,  що дуже  вдало  зауважиладоктор економічних наук 
О.В. Лапко: «…в той час,як на Заході теорії інноваційного розвитку 
вивчались, аналізувались  і  вдосконалювались, в Україні, як і в усіх країнах 
колишньогоРадянського Союзу,теорії інновацій вважалися антикласовими. У 
80-ті роки в індустріально-розвинутих країнах світу теорію інтенсифікації 
замінила теорія інноваційних процесів, як підґрунтя нової моделі 
економічного зростання…»[2,c.25]. 

   В  сучасних  умовах  розвитку  економік  розвинутих  країн  
найхарактернішою  рисою  є  перехід  до  інноваційної  моделі  економічного  
розвитку. Такі  нововведення  дають  змогу  змінити  способи  розвитку  
економіки,  а  не  лише  підвищити  ефективність  функціонування  
суспільного  виробництва. Інновації  є  суттєвим  та  важливим  елементом  
покращення  ефективності  економіки  в  цілому. 

У  багатьох  розвинених  країнах   саме  галузі, в  яких  значна  частина  
інновацій   проінвестована,  створюють  більшу  частину  доданої  вартості. 
Це  дає  змогу  розвивати  економіку  швидкими  темпами  та  вивести  її  на  
вищий  рівень  світової  спільноти.  Своїми  досягненнями  можуть  свідчити  
такі  високорозвинені  країни  як  Японія, Південна  Корея, Гонконг, Сінгапур  
та  ін. Для  таких  країн  в  процесі  інноваційної  діяльності  одним  із  
головних  пріоритетів  є  скорочення  витрат  на  виробництво, вдосконалення  
технологічних  процесів  випуску  продукції. 

Проте, більшість  країн  не  має  змоги  досягти  такого  високого  рівня  
розвиненості.  В  таких  державах  спостерігається  технологічна  відсталість  
деяких  видів  економічної  діяльності,  що  зумовлюється  низкою  чинників, 
а саме: високою  енергоємністю  та  ресурсоємністю  продукції,  низькою  
продуктивністю  праці,  низьким  попитом  продукції, виробленої  в  країні  
на  світовому  рівні[2,c.28-30]. 

Вагомим  є  досвід  країн, які  не  просто  оновили  свою  матеріально- 
технічну  базу  галузей  економіки,  а  й  тісно  взаємопов'язали  «нові»  



324 

 

технології  зі  «старими». Вони  удосконалили  процес  об'єднання  якості  
нових  технологій  із  вже  досягнутими  у  традиційному  періоді.     

Для  того  щоб  активно  відбувався  процес  оновлення,  необхідне  
інтенсивне  залучення  сучасних  технологій,  що  в  свою  чергу  потребує 
створення   сприятливого  клімату  для  залучення  інвестицій,  які  є  
рушійною  силою  в  інноваційній  діяльності. 

Інвестиційною  діяльністю  є  сукупність  практичних  дійгромадян, 
юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Інвестиційна 
діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів  і  
проведення  операцій  з  корпоративнимиправами та іншими видами 
майнових та інтелектуальних цінностей[1].  

Інвестування здійснюється за рахунок науково-технічного прогресу. 
Вагоме  значення  для  ефективного  впровадження  інвестицій  в  

інноваційну  діяльність  економіки  має  професіональне  управління,  а  
також  досвід  інших  галузей,  що  вже  успішно  вдосконалили  свою  
технічному  та  технологічну  бази[3,c.86-88]. 

Важливим  елементом  інвестиційної  діяльності  є   розробка  і  
впровадження  стратегії,  для  подальшого  планування  та  впровадження  
інвестицій. Пріоритетним  завданням  інвестиційної  стратегії  виступає  
пошук  таких  виробництв,  які  б  за  достатньо  короткий  період  часу  
змогли  б  швидко  забезпечити  успіх  у  виконанні  інноваційних  програм    

розвитку  економіки  країни.  Достатньо  важливою  умовою  при  
цьому  слід  врахувати,  щоб  галузь  виробництва,  в яку  було  впроваджено  
новітню технологію,  змогла  вистояти  конкуренцію  з  іноземними  
аналогами  тієї  продукції,  що  виробляється  нею[4,с.86-87]. 

В  сучасних  умовах  гостро  постала  проблема  становлення  нової  
національної  моделі  інновацій, що  базується  на  здійсненні  робіт  в  
певних  рамках  встановлених  державою  пріоритетних  напрямів  розвитку. 

Для  ефективного  функціонування  економіки  країни  необхідне  
активне  залучення  іноземних  інвестицій.  

Для  цього  важливими  передумовами  має  стати: 
1) державні  гарантії  стабільної  і  послідовної  інвестиційної  

діяльності; 
2) стимулювання  до розвитку  вже  існуючих інноваційних  

структур; 
3) оновлення  правової  бази  країни. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЦІНОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ НА РИНКАХ 

ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ 

 

Економіки більшості країн світу характеризуються наявністю 

монополізованих секторів, серед яких значну частку займають природні 

монополії. На сьогоднішній день в Україні існує проблема зловживання 

природними монополістами своїм ринковим становищем та особливими 

привілеями, що проявляється в застосуванні політики цінової дискримінації. 

Високий рівень цін і тарифів на продукцію та послуги природних 

монополістів зумовлює зростання витрат на виробництво продукції інших 

галузей. Внаслідок цього підприємства змушені підвищувати ціну для 

компенсації своїх витрат. Обсяги попиту на продукцію падають, вона втрачає 

конкурентоспроможність, гальмується розвиток підприємств. Все це робить 

актуальним питання ціноутворення у сфері природної монополії.  

За своїм соціально-економічним змістом і формами прояву природна 

монополія відрізняється від інших видів монополій. Згідно ст. 1 Закону 

України «Про природні монополії», природна монополія трактується як стан 

товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш 

ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних 

особливостей виробництва, а товари (послуги), що виробляються суб’єктами 

природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими 

товарами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку 

менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші 

товари (послуги) [1].  

Продукція природних монополій задовольняє життєво необхідні 

потреби населення й підприємців і, як правило, не може бути замінена 

товарами інших галузей. Природна монополія існує там, де ефект масштабу 

виробництва настільки великий, що одне підприємство може забезпечувати 

ринок, маючи при цьому нижчі витрати на виробництво, ніж якби тут 

працювало декілька конкуруючих підприємств. Це відбувається, зокрема, в 

галузях електро-, водо-, тепло-, газопостачання, окремих сферах транспорту і 

зв’язку [2].  

Дослідження, проведені АМК України у 2014 р., засвідчили, що ринки 

природних монополій в Україні складають найчисленнішу групу у системі 

вітчизняних монополізованих ринків. На них припадає 40,6% усіх 

монополізованих товарних ринків. Основну частину цієї групи складають 

ринки послуг централізованого постачання теплової енергії, водопостачання 

та водовідведення. Близько 10% ВВП приходить на послуги зв’язку і 
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житлово-комунальної сфери, ще 10% - на обсяг виробництва «Нафтогаз 

України». Але якість їх послуг та рівень розвитку низькі. 

На нашу думку, природні монополії є недостатньо врегульованими на 

сьогоднішній день. Це пов’язано, в першу чергу, зсуттєвою концентрацією 

економічних інтересів у цій сфері. Бути монополістом, а тим більше 

природним монополістом, дуже вигідно. Якщо в споживача немає вибору, він 

змушений платити будь-яку ціну за потрібну йому послугу. В сфері 

природних монополій споживач під тиском зміни цін не може переключити 

на іншу аналогічну продукцію, як це відбувається в інших галузях.  

Поєднання всіх цих чинників забезпечує природним монополістам 

досить вигідні умови існування. Вони користуються економічними і 

правовими перевагами, які дають їм змогу нав’язувати свої, часто невигідні, 

вимоги контрагентам. У зв’язку з цим у цій сфері часто трапляються 

характерні порушення – відбувається завищення цін і тарифів. Серед методів 

природних монополістів, які дають їм можливості викачувати зі споживачів 

максимальні суми коштів для максимізації своїх прибутків, найбільш 

витончений – метод встановлення різного роду дискримінаційних цін [2]. 

Особливо часто ми можемо спостерігати географічну цінову дискримінацію, 

тобто встановлення різних цін для покупців з різних географічних регіонів, 

зокрема на прикладі тарифів на послуги гарячого водопостачання (табл. 1). 

Наведені дані свідчать, що в різних містах ціни на гарячу воду коливаються. 

Така цінова політика поширена також на ринках енергоресурсів. 

Таблиця 1. 

Тарифів на послуги гарячого водопостачання для 5 міст України [3] 

Місто Тариф на послуги гарячого 

водопостачання, грн./м
3
 

Житомир 17,39 

Вінниця 22,91 

Київ 25,1 

Дніпропетровськ  29,74 

Рівне 31,56 

 

Окрім цього, варто зазначити, що сьогодні в багатьох населених 

пунктах відбувається підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, 

зокрема, на послуги з водопостачання і водовідведення. Однак суттєве 

збільшення розмірів таких тарифів суперечить Закону України «Про 

прожитковий мінімум», який забороняє перевищувати витрати на житлово-

комунальні послуги громадян більш як 12% від встановленого прожиткового 

мінімуму. 

Ріст цін на товари та послуги природних монополій значною мірою 

пов’язаний з витратним способом їх формування. Відсутність конкуренції 

зумовлює відсутність будь-яких економічних стимулів до зниження витрат. 
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Адже їх збільшення внаслідок помилкових управлінських рішень не зменшує 

дохід, оскільки відшкодовується за рахунок споживачів. Запровадження 

пільгових тарифів на продукцію природних монополістів також породжує 

низку серйозних економічних проблем. Насамперед, це проблема 

відшкодування збитків виробників через продаж продукції чи послуг за 

низькими цінами, що не окупають витрат. Важливість питання пояснюється 

великою кількістю пільговиків, зловживаннями в цій сфері за рахунок 

незаконного отримання пільг заможними споживачами, відсутністю повної та 

своєчасної компенсації з бюджетів витрат виробників [4]. 

До того ж, на конкурентному ринку з метою приваблення покупців 

відбувається постійна боротьба, яка змушує виробників підвищувати якість 

своїх товарів шляхом запровадження інновацій. В сфері природних 

монополій відсутні такі економічні дії й прагнення. Саме в цьому полягає 

головна причина технологічної зношеності й застарілості національних 

природних монополій, зокрема, сфери житлово-комунального господарства, 

що також, в свою чергу, зумовлює високу собівартість, витратність і низьку 

якість їх продукції та послуг.  

Політика регулювання природних монополій відіграє провідну роль у 

забезпеченні добробуту населення та функціонуванні національної 

економіки. Проте для її реалізації, для уникнення перетворення природних 

монополій на суспільне зло, держава повинна суворо стежити за їх 

діяльністю, аналізувати ситуацію в цій галузі, шукати можливості 

розмежування тих сфер діяльності, які по суті є природними монополіями, і 

тих, які можуть працювати на конкурентних засадах [2]. 

В Україні, на жаль, й досі не створено ефективної й цілісної системи 

захисту споживачів від зловживань природних монополістів, діють лише 

окремі її елементи. Тому в нашій державі сьогодні виявляється і зупиняється 

тільки незначна частина порушень конкурентного законодавства у сфері 

господарювання й природних монополій. Тоді як такі порушення завдають 

суттєвої шкоди громадянам, суб’єктам господарювання, державі та блокують 

процеси подальшого розвитку ринкових конкурентних відносин. 

З метою покращення ситуації, одним з головних завдань на сьогодні є 

вдосконалення нормативно-правової бази, її систематизація, встановлення 

повноважень і прав місцевих органів самоврядування та національної комісії, 

модернізація підприємств. Адже природна монополія є відособленою 

структурою ринкового середовища, існування якої економічно доцільне. І 

головне завдання державного регулювання природного монополізму полягає 

в тому, щоб не допускати необґрунтованого підвищення цін або обмеження 

обсягу продукції з боку фірм, які мають на меті використати переваги 

монополіста на шкоду споживачам.  
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ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЩОДО КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВНА ФУНКЦІЯ 

ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ 

 

У сучасних умовах розвитку агрохолдингових формувань, 

ефективність їх діяльності багато в чому залежить від обліково-

інформаційної політики, яку вони реалізовують.  

Бухгалтерський облік є одним з основних генераторів інформації про 

виробничу та фінансово-господарську діяльність підприємств і їх об'єднань, 

яка необхідна для підтримки прийняття управлінських рішень. Ефективно 

організована система бухгалтерського обліку надає можливість отримати 

максимально корисну інформацію для адекватного реагування на 

інформаційні запити системи управління. 

Для отриманнянеобхідної облікової інформації про майновий стан та 

фінансові результатихолдингової компанії потрібна належна уніфікація 

процедур, засобів та методів її збору, обробки, зберігання та передачі по 

організаційно-управлінській вертикалі підприємства корпоративного типу, 

яка реалізовується за посередництва облікової політики.  

Останніми роками спостерігається стабільне зростання інтересу 

вітчизняних науковців до питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією 

облікової політики сільськогосподарських підприємств, в т.ч. холдингового 

типу (табл. 1). 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-14
http://www.academia.org.ua/?p=825
http://www.krogerc.info/ua/tarifs.html
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Таблиця 1 

Дослідження основних фахових публікацій останніх років з 

проблематики облікової політики в сільськогосподарських 

підприємствах 

Автор Мета дослідження 
Основні результати дослідження щодо 

окресленої проблемної області 

Болдуєв М.В.[1] 

Визначити напрями узгодження вимог 

консолідованої звітності компаній холдингу 

в положеннях наказу про облікову політику 

1. Запропоновано всю зовнішню і внутрішню 

звітність, необхідну для планування, 

контролю та регулювання діяльності 

холдингу, включити до складу документів 

єдиної облікової політики з деталізацією у 3 

блоки: консолідована звітність про 

фінансове становище та результати 

діяльності холдингової компанії; 

консолідована внутрішня звітність за 

ключовими показниками ефективності 

діяльності; внутрішня управлінська звітність 

про виконання планів (бюджетів) 

компаніями 

ДудкевичО.В.[2] 

Висвітлення інформації щодо основних 

понять формування і використання облікової 

політики сільськогосподарськими 

підприємствами та її удосконалення 

1. Обґрунтовано необхідність розробки 

облікової політики, в якій повинні бути 

узгоджені положення фінансового, 

податкового і управлінського обліку 

відповідно до вимог всіх форм звітності, в 

т.ч. статистичної 

Дяченко Н.М. 

[3] 

Надання інформації щодо основних аспектів 

формування і застосування облікової 

політики сільськогосподарських підприємств 

та визначення основних напрямків 

покращення методології її формування 

1. Виокремлено основні фактори, які 

впливають на вибір і обґрунтування 

облікової політики підприємства 

2. Виділено три етапи формування облікової 

політики: підготовчий, методологічний та 

заключний  

3. Подано основні недоліки облікової 

політики підприємств 

4. Розглянуто основні елементи облікової 

політики, що в обов’язковому порядку 

застосовуються сільськогосподарськими 

підприємствами 

Коваль Н.І. [4] 

Визначення методологічних особливостей 

облікової політики та їх впливу на 

формування організації обліку для різних 

типів підприємств 

1. Узагальнено фактори, що впливають на 

вибір облікової політики 

2. Охарактеризовано складові облікової 

політики агрохолдингів та фермерських 

господарств на методичному рівні 

Кузьмович П.М. 

[5] 

Обґрунтування необхідності змін в облікову 

політику у зв’язку із запровадженням 

галузевого стандарту обліку ―Біологічні 

активи‖ і надання рекомендації для 

забезпечення організації ефективного обліку 

діяльності сільськогосподарських 

підприємств та практичного застосування 

1. Наведено елементи облікової політики 

сільськогосподарських підприємств 

2. Запропоновано внесення змін в такі 

розділи наказу про облікову політику у 

зв’язку із запровадженням П(С)БО 30: 

визначення об’єктів обліку біологічних 

активів; робочий план рахунків; методи 

оцінки біологічних активів та 

сільськогосподарської продукції; 

амортизація довгострокових активів; витрати 

сільськогосподарської діяльності; 

документообіг 

Левченко О.П. 

[6] 

Обґрунтування необхідності формування 

облікової політики сільськогосподарських 

підприємств, як передумови їх ефективного 

функціонування 

1. Виділено умови, які необхідно 

враховувати при формуванні облікової 

політики  

2. Виокремлено невирішені проблеми, які 

стосуються облікової політики 
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Маринченко 

О.О. [7] 

Визначення ключового вектору розвитку 

інформаційного забезпечення діяльності 

холдингів, розробка концептуальних засад 

облікової політики з урахуванням 

економічних особливостей функціонування 

аграрних холдингів в Україні 

1. Узагальнено організаційно-економічні 

особливості діяльності аграрних холдингів 

та визначено їх вплив на формування 

облікової політики 

2. Запропоновано єдині підходи до побудови 

облікової політики холдингу на 3-х 

концептуальних рівнях: нормативному, 

організаційному та методичному 

Олійник О.О. [8] 

Дослідження теоретичного підґрунтя 

діяльності групи аграрних підприємств як 

об’єкта бухгалтерського обліку і складання 

фінансової звітності  

1. Наведено особливості етапів роботи з 

вибору облікової політики 

2. Представлено схематично побудову 

облікової політики агрохолдингу, яка 

складається з таких елементів: принципи 

бухгалтерського обліку; бюджетування; 

обліковий процес; оперативна звітність; 

консолідована фінансова звітність 

3. Наведено деякі рекомендації щодо 

формування узгодженої облікової політики 

для всіх учасників групи 

Хомка В.М. [9] 

Вивчення основних проблем розробки та 

вдосконалення існуючих методик обліку, 

оцінки та контролю корпоративних прав, 

теоретико-методологічних аспектів 

корпоративних прав в обліковій політиці 

підприємства, особливостей бухгалтерського 

обліку відчуження, продажу корпоративних 

прав, організації бухгалтерського обліку із 

власниками корпоративних прав у разі 

виходу з товариства, а також у разі його 

ліквідації 

1. Досліджено два основних шляхи 

приведення фінансової звітності всіх членів 

корпорації у відповідність до єдиної 

облікової політики 

2. Виділено етапи формування єдиної 

облікової політики корпоративних об’єднань  

3. Розглянуто методичну, організаційну та 

технічну складові облікової політики 

корпорацій 

 

Бібліографічний аналіз фахових статей вітчизняних науковців, 

опублікованих останніми роками продемонстрував єдність позицій 

дослідників щодо необхідності формування єдиної облікової політики, 

положення яких стали б стандартом організації ведення обліку усіх 

господарських одиниць групи. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНОЛЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ТРАНСПОРТНОМУ СЕКТОРІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Транспортний сектор відіграє важливу роль у розвитку країни, адже 

розвинена транспортна система є передумовою економічного зростання, 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки та якості 

життя населення. 

Наявність розвиненої транспортної  інфраструктури дає перспективу 

інтенсифікації виробничої діяльності, розвитку соціальної інфраструктури, 

підвищує умови життя населення. Будівництво нових автомобільних доріг і 

залізниць, а також по-справжньому комплексна модернізація вимагають 

суттєвих інвестицій. Активізація використання зовнішніх і внутрішніх 

інвестиційних ресурсів дозволить пришвидшити структурні трансформації у 

транспортній галузі і сприятиме реалізації стратегічно важливих проектів, 

спрямованих на оновлення транспортної інфраструктури і забезпечення 

високих стандартів транспортних послуг. 

Важливим фінансовим механізмом реформування транспортної галузі 

України є допомога з боку ЄС, а також іноземних банків та провідних 

фінансових інституцій, яка здійснюється у формі надання бюджетної 
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підтримки, виділення позик на реалізацію проектів, спрямованих на 

модернізацію транспортної галузі України. Нині допомогу Україні для 

впровадження структурних трансформацій у сфері транспорту та дорожнього 

господарства надає Європейський Союз шляхом секторальної бюджетної 

підтримки за програмою «Підтримка впровадження транспортної стратегії 

України» на підставі Угоди про фінансування[1]. Загальне фінансування 

програми становить 65 млн євро і спрямоване на впровадження 

інституційних реформ у транспортному секторі в Україні. 

Підтримку у модернізації транспортної галузі в Україні також надають: 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний 

банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк та інші. 

Так, у 2012 р. ЄБРР надав Укрзалізниці три довгострокові кредити на 

загальну суму 234 млн дол. США на виконання великого комплексу 

інфраструктурних проектів: оновлення рухомого складу, модернізацію колій 

та подальшу електрифікацію на залізничному транспорті [2]. 

Необхідність стимулювання структурних трансформацій у 

транспортній галузі Україні зумовлює потребу в розробленні та 

впровадженні нових механізмів залучення фінансових ресурсів у розвиток 

транспортної інфраструктури, одним з яких є державно-приватне 

партнерство (ДПП). У рамках ДПП законодавством України укладання 

договорів між державною та приватними партнерами передбачається у 

вигляді договорів про концесію, спільну діяльність та інших. 

Незважаючи на наявність в Україні законодавства, яке в цілому 

забезпечує регламентування та регулювання концесійної діяльності, на 

сьогодні немає жодного діючого концесійного договору в сфері транспорту. 

Водночас, можливості використання механізму концесії у транспортній сфері 

існують при: 

- реформуванні діяльності портів і портової інфраструктури; 

- модернізації автомобільних доріг в Україні . 

За моделлю державно-приватного партнерства в Україні реалізуються 

Національні проекти, спрямовані на залучення інвестицій в Україну та 

принципово нове позиціювання Україні у світі. 

Державне агентство з інвестицій та управліннями національними 

проектами України (Держінвестпроект України) є спеціально уповноваженим 

органом, який впроваджує Національні проекти і забезпечує: 

- розроблення загальної концепції проектів та техніко-економічного 

обґрунтування їхніх складових; 

- формування та координацію діяльності державно-приватних 

партнерств та концесій в процесі реалізації проектів; 

- отримання необхідних адміністративних рішень та проходження 

дозвільних процедур; 

- законодавче та нормативне регулювання; 

http://www.niss.gov.ua/articles/995/#_ftn1
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- передачу державного майна, необхідного для здійснення проектів, в 

якості внесків у статутні капітали, державно-приватне партнерство, 

концесію.  

У реалізації інвестиційної політики держави важливе значення мають 

фінансово-кредитні механізми стимулювання структурних трансформацій у 

транспортній галузі, зокрема, надання державної підтримки при виробництві 

окремих видів техніки, а також використання лізингових схем оновлення 

рухомого складу на транспорті. Широко вживаним механізмом оновлення 

рухомого складу на транспорті, який користується значним попитом у 

розвинених економіках із потужною інфраструктурою, є лізингові форми 

придбання техніки. Проте в Україні використання цього механізму 

ускладнене, насамперед, через нестачу довгострокових банківських ресурсів 

для фінансування лізингу, нерозвиненість страхового ринку для страхування 

лізингових операцій, відсутність пільгового кредитування та оподаткування 

лізингової діяльності. 

Останнім часом на рівні державного управління здійснено низку 

важливих кроків на шляху покращення законодавства в інвестиційній сфері, 

що сприятиме залученню інвестицій, у т.ч. у розбудову транспортної 

інфраструктури в Україні: 

- з 1.12.2011 р. в Україні почав функціонувати сервіс «єдиного 

інвестиційного вікна» - механізм, за допомогою якого значно скорочується 

шлях інвестора на український ринок; 

- з метою спрощення взаємодії потенційного інвестора з 

уповноваженим органом у сфері інвестиційної політики створено мережу 

Регіональних центрів інвестиційного розвитку (РЦІР), в яких за зверненням 

заявника-потенційного інвестора надаються послуги на безоплатній основі на 

різних стадіях підготовки і реалізації інвестиційного проекту; 

- у 2012 р. прийнято Закон України «Про індустріальні парки України», 

який надасть можливість, зокрема, скоротити час інвесторів до ринку з 2-3 

років до 6-9 місяців. 

Водночас, ефективне впровадження інвестиційних механізмів у 

транспортній галузі в Україні гальмують наступні чинники: 

- неготовність потенційних інвесторів вкладати кошти в українську 

економіку, що пов’язано з незадовільним інвестиційним та бізнес-кліматом, 

бюрократичними перепонами; 

- відсутність в Україні достатнього досвіду реалізації концесійних угод; 

- невизначеність ролі кредиторів у питаннях ДПП.  

З огляду на існуючі проблеми, загострюватимуться ризики гальмування 

розвитку транспортної галузі в Україні, процесів модернізації і оновлення 

рухомого складу та об’єктів інфраструктури, що перешкоджатиме 

розширенню масштабів надання галузям економіки і населенню 

високоякісних транспортних послуг. Пріоритетами державної політики у 

частині активізації залучення інвестицій у транспортну галузь мають бути 

наступні : 
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1. активізація співробітництва з міжнародними організаціями, які 

надають сприяння залученню інвестицій до країн-партнерів; 

2. розвиток державно-приватного партнерства у транспортній галузі як 

механізму, що зменшує навантаження на державний бюджет, сприяє 

прискоренню модернізації і оновленню виробничих потужностей дорожньо-

транспортного комплексу України.  

3. забезпечення подальшої реалізації національних проектів як 

ключового чинника досягнення практичних результатів реформ і 

прискорення трансформаційних зрушень у транспортній галузі [3]. 

Отже,  інвестиційні процеси у транспортному секторторі України 

стримуються багатьма факторами та мають чимало проблем, подалання яких 

є важливими завданнями держави. 
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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Основні фонди є важливою складовою усієї виробничо-господарської 

діяльності підприємства. В сучасних умовах економічного розвитку будь-яке 

підприємство повинно прагнути до підвищення ефективності використання 

своїх основних виробничих фондів. Це є запорукою збільшення вироблення 

продукції, що в кінцевому підсумку веде до збільшення доходів. Крім того, 

при ефективному використанні основних фондів знижується потреба в них, 

що веде до економії, тобто мінімізації виробничих витрат, що в свою чергу 

впливає на підвищення рівня рентабельності.   

Підвищення ефективності використання основних фондів підприємства 

досліджували такі вчені, як: Й. М. Петрович, В. І. Мацибора, В. К. Збарський, 

І. О. Чорна, І. О. Борисюк та інші [4, с. 144]. 
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Основні фонди – це засоби праці, які використовуються в процесі 

виробництва тривалий час (впродовж періоду, який перевищує 365 

календарних днів від дати їх введення в експлуатацію), зберігаючи при цьому 

свою натурально-речову форму, а їхня вартість переноситься на 

виготовлений продукт поступово по мірі використання. 

Стан та ефективнiсть використання основних засобiв безпосередньо 

впливає на виконання виробничої програми пiдприємства й можливiсть 

отримання прибутку. Дiяльнiсть пiдприємств значною мiрою залежить вiд їх 

забезпеченостi основними засобами та ефективностi їх використання.  

Ефективність основних фондів – це результат у вигляді отриманого 

ефекту, що співвідноситься з витраченими ресурсами. Підвищення 

ефективності полягає в досягненні найбільших результатів при відповідному 

рівні розвитку продуктивних сил порівняно з витратами праці, 

використаними на створення суспільного продукту [2, с. 88]. 

Особливе місце в теоретико-методологічному забезпеченні оцінки 

ефективності відтворення основних фондів належить відповідним 

показникам. 

Найбільш розповсюдженими є такі показники: коефіцієнт інтенсивного 

оновлення, коефіцієнт оптимальності вибуття основних фондів, коефіцієнт 

зносу окремих видів основних фондів, період обороту основних фондів, 

швидкість оновлення основних фондів [3, с. 62]. 

В останні роки в країні знизилась економічна ефективність 

використання основних фондів. Це пов’язано, перш за все, зі скороченням 

виробництва валової продукції промисловості і сільського господарства. 

Основою для здійснення пошуку резервів підвищення ефективності 

використання основних засобів є виявлення конкретних недоліків в області їх 

використання та проведення фінансовими службами підприємств глибокого 

аналізу. 

В умовах ринкових відносин на перший план висуваються такі 

питання, як технічний рівень, якість, надійність продукції, що цілком 

залежить від якісного стану основних фондів підприємства та їх ефективного 

використання, оскільки поліпшення якостей засобів праці забезпечує основну 

частину зростання ефективності всього виробничого процесу [5, с. 169]. 

В Україні станом на 31.12.2014 року загальна сума капітальних 

інвестицій за видами активів становила 204061,7 млн. грн., зокрема:  

- інвестиції в матеріальні активи – 196916,1 млн. грн.; 

- житлові будівлі – 31951,9 млн. грн.;  

- нежитлові будівлі – 35052,7 млн. грн.;  

- інженерні споруди – 46002,5 млн. грн.;  

- машини, обладнання та інвентар – 64212,9 млн. грн.;  

- транспортні засоби – 12075,6 млн. грн.;  

- земля – 874,0 млн. грн. 
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В Україні станом на 31.12.2013 року загальна сума капітальних 

інвестицій за видами активів становила 247891,6 млн. грн., зокрема: 

- інвестиції в матеріальні активи – 237576,8 млн. грн.;  

- житлові будівлі – 40250,4 млн. грн.;  

- нежитлові будівлі – 40241,5 млн. грн.;  

- інженерні споруди – 57689,6 млн. грн.;  

- машини, обладнання та інвентар – 75963,2 млн. грн.;  

- транспортні засоби – 14422,3 млн. грн.; 

- земля – 650,7 млн. грн.  

Таким чином, можна сказати, що капітальні інвестиції у 2014 році 

порівняно з 2013 роком зменшились на 43829,7 млн. грн. [1]. 

Основнi засоби, будучи матерiально-технiчною базою виробництва, є 

фундаментом його удосконалення i розвитку. Цей процес вiдбувається як 

екстенсивним шляхом (збiльшення кiлькостi об’єктiв основних засобів), так i 

інтенсивним (за рахунок пiдвищення ефективностi використання основних 

засобів) [2, с. 88]. 

Інтенсивність використання виробничих потужностей і основних 

фондів підвищується шляхом удосконалення технологічних процесів; 

організації безперервно-потокового виробництва на базі оптимальної 

концентрації виробництва однорідної продукції; вибору сировини; 

забезпечення рівномірної, ритмічної роботи підприємств, цехів і виробничих 

ділянок тощо [4, с. 146]. 

Для більш ефективного використання основних засобів можна вжити 

такі заходи: 

- введення в дію нового обладнання, заміна і модернізація старого; 

- підвищення коефіцієнта змінності, яке може бути досягнуте 

застосуванням оптимального графіка роботи підприємства; 

- більш інтенсивне використання обладнання на підприємствах; 

- впровадження заходів НТП; 

- підвищення кваліфікації робочого персоналу; 

- економічне стимулювання основних і допоміжних робітників, що 

передбачає залежність зарплати від випуску і якості виробленої продукції; 

- проведення соціальних робіт, що передбачають підвищення 

кваліфікації робітників, поліпшення умов праці і відпочинку [2, с. 88]. 

Отже, вирішення проблеми підвищення ефективності використання 

основних фондів – це одне з основних завдань діяльності підприємств.  

Зростання основних фондів та поліпшення їх якості на основі новітніх 

технічних досягнень підвищує технічну озброєність праці, є найважливішою 

умовою випуску високоякісної продукції з меншими затратами праці, 

зростання продуктивності праці і зниження собівартості продукції. 

Підвищення ефективності використання основних фондів є одним із 

головних чинників майбутнього ефективного функціонування підприємства в 

цілому. 
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РОЛЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ МОТИВАЦІЇ У 

ФУНКЦІОНУВАННІ РОБОЧОЇ СИЛИ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Персонал є основним джерелом продуктивності та ефективності 

праціпідприємства. Керівники завжди усвідомлювали, у сучасному 

менеджменті де далі більше значення мають мотиваційні аспекти. Мотивація 

персоналу є основним засобом забезпечення оптимального використання 

ресурсів, мобілізаціїна явного кадрового потенціалу. Часто, розробляючи 

систему мотивації на підприємстві, враховується лише її матеріальна, а 

точніше – грошова складова. Використання методів лише матеріальної 

мотивації на сьогоднівже є недостатнім. Кожна Людина хоче, щоб її робота 

була не лише добре оплачувана, але й приносила цікавість та задоволення, 

прагне відчувати свою важливість у фірмі, повагу як зі сторони колег, так і зі 

сторонни керівництва.  

Мотивування являє собою процес формування такого психологічного 

стану людини, якийзумовлюєїїповедінку, здійснює установку до діяльності, 

спрямовує і активізуєїї. Своєю чергою 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 
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досягнення певних цілей. Мотивований персонал – це застава успішної 

роботи й поступального руху підприємства або організації в напрямку 

реалізації стратегії й зміцненні їх положення на ринку. 

При дослідженні нематеріального фактора в стимулюванні праці 

найманих працівниківбули проаналізовані наукові результати, що викладені 

у працях Тужилкіна О.В., Юкіша В.В., Азарової А.О., Ковальчука О.А., 

Іванченка Г.В., Іванової С.Л. та інших, де подано здебільшого суб'єктивні 

оцінки та рекомендації щодо ситуації, яка склалася у галузі управління 

трудовими ресурсами підприємств. 

Сучасна практика зарубіжних та деяких українських підприємств 

свідчить про тенденцію до суттєвихзмін в системі мотивації персоналу. Для 

працівників, перш за все працюючої молоді, характерні інші ціннісні 

орієнтації спонукальних мотивів до трудової діяльності. При цьому на 

перший план висуваються самореалізація і саморозвиток, тобто 

нематеріальна мотивація [1, с. 51]. 

Під нематеріальними чинниками мотивації праці ми розуміємо такі 

заохочення до високо результативної роботи, які не видаються співробітнику 

у вигляді готівки чи безготівкових грошей, але можуть потребувати від 

компанії інвестицій в якість робочої сили, а саме: можливість розвитку і 

навчання, планування кар’єри, оздоровлення, пільгове харчування тощо. 

Традиційно виділяють три групи нематеріальних чинників мотивації: 

 ті, що не потребують великих інвестицій з боку компанії, 

наприклад, поздоровлення з днем народження, 

грамотинайкращомуспівробітнику; 

 ті, щопотребуютьінвестицій та розподіляються безадресно – 

організація харчування за рахуноккомпанії, 

забезпеченняспівробітниківмедичнимстрахуванням, забезпеченняпроїзними 

квитками, наданняформи на конкретнихробочихмісцях; 

 ті, щопотребуютьінвестиційкомпанії та розподіляються адресно 

наприклад, безвідсотковоїпозики на покращення умов проживання, 

придбаннятоварівтривалогокористування, оплата відпусток, 

наданняматеріальноїдопомоги, премій та бонусів. Кожний з 

переліченихвидівмотивації буде матиефект, коли вінзастосований для 

кожного окремогоспівробітника з урахуваннямособливостеййого характеру 

та внутрішньоїмотиваціїсаме в цьомупідприємстві. 

Доситьпоширенимнематеріальнимчинникоммотивування, 

якийзастосовується в багатьохкомпаніяхусьогосвіту, є 

гнучкийабоковзнийграфік. Йоговаріантів є багато, серед них: 

інколипрацівникамдозволяється самим вибирати час початку та 

закінченняробочого дня, наданняможливостіпрацюватинеповнийробочий 

день абонеповнийробочийтиждень. Керівникампотрібнооцінювати не 

кількість часу проведенногопрацівниками на підприємстві, а якістьвиконаної 

ними роботи.  
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Цікавим способом удосконаленнямотиваціїпраці є мотиваціявільним 

часом абомодульна система компенсаціївільним часом. 

Особливістьмотиваціївільним часом полягає в тому, щорозходження в 

навантаженніпрацівників, якіобумовленіроботою в різний час доби і 

днітижня, компенсуютьсябезпосередньонаданнямвільного часу, а не 

грошовими надбавками, як цеприйнято в традиційнійсистемі.  

До моральнихспособівмотиваціївідноситьсявизнаннядосягнень 

(особисте та публічне). Суть особистоговизнанняполягає в тому, 

щопрацівники, які позитивно виділилися у справах підприємства, згадуються 

в доповідяхвищомукерівництвуфірмичиособистопредставляютьсяйому, 

одержують право підписувідповідальнихдокументів, у розробціяких вони 

брали участь, персонально вітаютьсядирекцієюз нагоди свят чисімейних дат 

Публічневизнання на підприємствіреалізується через нагородження 

грамотами, подарунками, преміями [2, с. 39]. 

Одним ізнайбільшважливихелементівсистемимотивації персоналу є 

зворотнійзв’язок. Так бимовити, спосібінформуватилюдину про свою 

реакцію на йогодію, про своєбаченняситуації, яка склалась в 

результатійогодій. Якіснийзворотнійзв’язокзакріплює у 

людинипозитивнімоделіповедінки і мотивуєїї до якісноговиконаннязавдань в 

подальшійроботі. На практиціспостерігається, щозворотнійзв’язокіснує у 

двох видах: похвала і критика. Майжезавжди і у всіх критика 

викликаєнегативніемоції, які практично 

завждивикликаютьзниженняпродуктивності. Здавалосьби, 

щоальтернативнийваріанттакий: потрібнохвалитипрацівників та заохочувати.  

Важливим для працівникаможе бути і сам простірофісу та 

організаціяробочогомісця. До даноїформиможнавіднести комфорт, зручність, 

а також «прийняття» робочогомісця та стосунки в колективі. 

Комфортнееоточенняможевирішитибагато проблем, пов’язанихзістресом, 

діїякогопіддається практично будь-якийспівробітник. У 

випадкуякщодіяльністьфахівцяхарактеризуєтьсядужевисокимрівнемнапруже

ності та стресу, відсутність комфортного робочого місця й оточенняможуть 

негативно вплинути як на нього самого, так і на ефективністьйогороботи.  

Набазівищевикладеного, 

можнавиокремититакіметодинематеріальноїмотивації персоналу, як: 

1. Формування чітких та прозорих критеріївоцінки персоналу. 

2. Аналізреальних потреб працівників. 

3. Створення диференційованої системи винагород. 

4. Визнання заслуг підлеглих: персональна похвала, публічне 

визнання заслуг (на нараді, зборах), почесна грамота. 

5. Надання «відгулів» за наднормову працю. 

6. Поліпшення умов праціпрацівника. 

7. Надання премії, цінних подарунків. 
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8. Надання (розширити) соціальний пакет. 

9. Надання можливості для кар’єрного зростання або переведення у 

більшпрестижний підрозділ. 

10. Розширення повноваження працівників, надання можливості для 

участі у прийнятті рішень [3, с. 35]. 

Отже, система мотивації буде доситьефективною, якщо вона 

базуватиметься не лише на фінансових стимулах, але й 

включатименематеріальніскладові. Зрозуміло, що для кожного працівника 

повинна існуватиокрема система стимулювання з урахуванням особистих 

якостей, прагненням до професійного самовираження, самореалізації та 

самоствердження. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ 

 

  Україна – велика аграрна держава. Її сільське господарство -  одна з 

основних галузей матеріального виробництва, що відіграє важливу роль у 

житті суспільства. Тому відродження українського села і селянства є одним з 

найважливіших завдань нашої молодої незалежної держави. 

 Значну увагу питанню розвитку фермерських господарств приділили 

такі  вчені - економісти,  як  М.Т.Білуха, І.А.Бланк, В.П. Горьовий , В.К. 

Збарський, В.В. Липчук , П.М. Макаренко , Л.Ю. Мельник, А.С. Мохненко, 

А.С. Шолойко . Проте дане питання не є достатньо вивченим у науковій 

літературі і потребує подальшого розгляду. 

Метою дослідження є аналіз розвитку фермерських господарств в 

Україні. 

У світовій практиці одним із дієвих шляхів відродження 

підприємницької діяльності сільських товаровиробників для ефективного 

ведення сільськогосподарського виробництва є фермерство. Фермерство 
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являє собою форму підприємництва громадян України, які виявили бажання 

переважно особистою працею виробляти товарну сільськогосподарську 

продукцію, переробляти і реалізовувати її.  Разом із колективними і 

державними сільськогосподарськими підприємствами фермерство, в умовах 

ринкових відносин, має забезпечувати споживачів продовольством, 

продуктами харчування та сільськогосподарською сировиною [3]. 

Відмітимо, що виникнення і розвиток фермерських господарств є 

закономірним результатом процесу приватизації колективної власності. Ця 

форма  господарювання  як ніяка інша сприяє ефективному використанню 

ресурсів сільського господарства, оскільки  в повній мірі реалізовується 

економічна зацікавленість самих виробників, які переважно і є власниками 

цих ресурсів або використовують окремі з них на умовах оренди. 

Розвитку фермерства як нової для нашої країни форми господарювання 

треба приділити особливу увагу, дати можливість проявити себе в ринковій 

економіці за належних конкурентних механізмів між різними економічними 

укладами. Фермерство як вид діяльності має свої особливості, які визначають 

переваги цієї форми господарювання. До таких особливостей можна 

віднести: стимули до високопродуктивної праці, дотримання вимог 

технології виробництва, господарське ставлення до землі, поєднання функцій 

власності, праця та управління в одній особі, відповідальність за результати 

своєї діяльності, гнучкість і пристосованість до функціонування в ринкових 

умовах [1, с.14]. 

Фермерська діяльність як вид підприємництва здійснюється за такими 

принципами: 

- вільний вибір діяльності; 

- залучення на добровільних засадах до здійснення фермерської 

діяльності майна та коштів юридичних осіб та громадян, у тому числі на 

умовах оренди; 

- повна самостійність у формуванні програми діяльності,виборі 

постачальників ресурсів і споживачів виробленої продукції,встановлення цін 

відповідно до чинного законодавства; 

- вільне наймання працівників; 

- залучення матеріально-технічних, фінансових, трудових, 

природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонене або не 

обмежене законодавством; 

- вільне розпорядження прибутком (доходом), що залишається 

після внесення платежів, установлених законодавством; 

- самостійне здійснення фермерським господарством 

зовнішньоекономічної діяльності, використання ним належної йому частки 

валютної виручки на свій розсуд; 

- майнова та інша відповідальність за результати господарської 

діяльності[2, с.236]. 

Як і кожний підприємець, фермерське господарство займається 

господарською діяльністю самостійно. Головне в ній – виробництво та 
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реалізація товарної  сільськогосподарської продукції з метою одержання 

прибутків і розширення виробництва. Виходячи з цього принципу 

господарство самостійно  визначає напрями своєї діяльності, спеціалізацію, 

організовує виробництво, переробку та реалізацію сільськогосподарської 

продукції. Воно на власний розсуд підбирає партнерів по економічних 

зв’язках  і реалізації продукції,  в тому числі й іноземних. 

Фермерське господарство здійснює свою діяльність на основі Статуту. 

В ньому зазначаються: найменування господарства, його місцезнаходження, 

предмет і мета діяльності, порядок формування майна, органи управління, 

порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші положення. 

Членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, 

діти, яким виповнилось 14 років, та інші родичі, які об’єднались для роботи в 

цьому господарстві. Можливе також створення фермерського господарства і 

однією особою. Особи, які працюють в фермерських господарствах за 

трудовим договором  не можуть бути його членами. 

В склад майна фермерського господарства входять: будівлі і споруди, 

матеріальні цінності, цінні папери, вироблена в господарстві продукція, 

одержані доходи, права на користування землею, водою, будівлями, 

спорудами, а також інше майно і майнові права [4, с. 132]. 

Важливо те, що для стимулювання розвитку фермерських господарств 

їм надаються пільгові умови кредитування, оподаткування, страхування. Але 

й бувають негативні моменти. І однією із найважливіших проблем розвитку 

фермерських господарств є його технічне забезпечення. Фермер вирішує 

скільки потрібно мати тракторів і яких марок; чи доцільно купувати комбайн 

і вантажний автомобіль; скільки потрібно мати інших сільськогосподарських 

машин, механізмів і обладнання; що є більш ефективним - купувати нову 

техніку чи ту, яка була в експлуатації. При недостатньому технічному 

забезпеченні фермерських господарств роботи виконуються несвоєчасно, 

тому зменшується обсяг виробництва продукції, а отже, і величина прибутку. 

За надмірного технічного забезпечення величина прибутку також буде 

знижуватися внаслідок високої собівартості продукції. Господарство може 

придбавати необхідні матеріально - технічні ресурси в системі державних 

постачальницьких організацій в порядку передбаченому для 

сільськогосподарських підприємств,  у будь - яких підприємствах і 

організаціях, на біржах, у населення. 

Отже, розвиток фермерських  господарств повинен стимулюватись 

вільною конкуренцією на ринку з державними і кооперативними 

підприємствами, оскільки його основними завданнями, як відомо, є: 

виробництво, переробка і збут сільськогосподарської продукції; розвиток 

підсобної діяльності для раціонального використання природних і трудових 

ресурсів, земельних угідь, поліпшення їх родючості; участь працею або 

коштами в соціальному розвитку села, де розташоване фермерське 

господарство. Незважаючи на окремі песимістичні виступи, що фермер всіх 

не нагодує, розвиток  фермерських  господарств на рівні з великими 
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підприємствами в Україні необхідний, тому що на землі має бути господар і 

вироблена продукція повинна відповідати більш якісним показникам, а для 

цього потрібно надавати всіляку підтримку фермерам. 
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СТАН ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА 

МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ 

 

В результаті утвердження України як самостійної, незалежної держави 

було створено необхідні умови для формування в країні національної 

економіки і органічного включення її в міжнародний економічний простір. За 

останні роки проблема конкурентоспроможності продукції в Україні стала 

однією з найбільш важливих. Від випуску конкурентоздатної продукції 

залежить сталий економічний розвиток країни. Цей показник характеризує не 

лише окремі підприємства, а й економіку країни загалом. Сьогодні 

конкурентоспроможність української продукції залишається на дуже 

низькому рівні, незважаючи на величезний експортний потенціал багатьох 

галузей української економіки.  

Окремі питання щодо вирішення даної проблеми висвітлені в роботах 

як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Проблеми конкурентоспроможності 

економіки досліджують іноземні економісти, такі як Й. Шумпетер, Дж. К. 

Гелбрейт, В. Баумоль, К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, Р.А. Фатхутдінов, Ш. Л. 

Магомедов, М. Портер, Фатхутдинов Р.А., Томпсон А.А та інші. Серед 

вітчизняних авторів, що займаються проблемою конкурентоспроможності 

економіки на державному і регіональному рівнях, можна виділити Осипова 

В.Н., Козак Ю.Г., Єханурова Ю.І., Амоша О.І., Бутко М.Н., Відоменко І.О., 

Гончар Т.І., Коротка С.Г., Малащук Д.В., Москвіна А.О., Черевань В.П., 

Жаліло Я.О та інших. 

Загальновизнано, що основою конкурентоспроможності країни є 

конкурентоспроможні національні підприємства. Згідно з визначенням 



344 

 

спеціалістів країн із розвиненою економікою, національна 

конкурентоспроможність – це можливість країни в умовах вільних і прозорих 

ринкових відносин виробляти товари і послуги, що відповідають вимогам 

міжнародних ринків, і одночасно підтримувати й підвищувати протягом 

тривалого часу реальні доходи свого населення [3, с. 154]. 

Україна є молодою державою, тому вітчизняні виробники майже не 

мають досвіду, щоб бути в змозі конкурувати з міжнародними компаніями, 

які досягли успіху в умовах жорстокої конкуренції, високої насиченості 

товарних ринків та перевищення на них пропозиції над попитом.  

Можна виділити основні проблеми конкурентоспроможності 

української продукції: несприятливий інвестиційний клімат, який знижує 

національну конкурентоспроможність на ринках капіталу; несприятливі 

умови для попиту на українську продукцію на внутрішньому ринку 

(неплатоспроможність підприємств і населення, втрату стимулів до 

підвищення якості продукції та здійснення нововведень); відсутність або 

слабкість конкуренції в окремих галузях економіки - через високий рівень 

монополізму [2, с. 169]. 

В сучасних умовах основною конкурентною перевагою є 

технологічний відрив від конкурентів, тобто здатність провідних структур 

даної країни створювати нові технології і високотехнологічні наукоємні 

продукти. Дослідники вважають, що найважливішу конкурентну перевагу 

України складає наявність величезного людського капіталу. Проте його 

наявність - це лише потенційна конкурентна перевага, яка перетворюється на 

реальну в процесі інноваційної діяльності, тобто створення принципово 

нових технологій, високотехнологічних продуктів, нових форм організації 

виробництва та реалізації цих продуктів [4, с. 273].  

Для нашої держави актуальною є проблема забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки. З огляду на це, її 

первісними перевагами є: значні запаси деяких корисних копалин; наявність 

родючих сільськогосподарських угідь (на Україну припадає 25% світових 

запасів чорнозему); високий рівень кваліфікації працівників при порівняно 

низькій заробітній платі; вигідне транспортно-географічне положення; 

наявність системи науково-дослідних і проектних установ як бази для 

розробки і впровадження нових технологій. 

Крім того, Україна має конкурентоспроможні технології в 

аерокосмічній галузі, ракето- та суднобудуванні, виробництві нових 

матеріалів, біотехнології, регулюванні хімічних, біохімічних та біофізичних 

процесів. Великий потенціал мають також агропромисловий та енергетичний 

комплекси України. Але також не треба забувати про галузі ,які є 

головуючими сьогодні. Перш за все – чорна та кольорова металургія, яка 

забезпечує більш 25% промислового виробництва країни, дає 40% валютних 

надходжень до України та більш 10% надходжень до державного бюджету 

країни. Таким чином,Україна має всі шанси для поліпшення своїх позицій на 

світовому ринку [1, с. 210]. 



345 

 

Серед напрямів підвищення конкурентоспроможності української 
продукції науковці виокремлюють наступні : 

 інституціоналізація стабільного конкурентного середовища, яка 
включала б у себе послідовний розвиток інститутів захисту приватної 
власності та прав найманих працівників, запровадження ефективних 
механізмів розв’язання корпоративних конфліктів, регулювання цін і тарифів 
на їхню продукцію, запобігання недобросовісній конкуренції проти 
національних виробників як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, 
спрощення доступу до фінансових та інформаційних ресурсів для малого та 
середнього бізнесу, розвиток інфраструктури; 

 стимулювання інноваційної діяльності, що вимагає поетапної 
зміни переважно сировинно-експортної структури економіки, переорієнтації 
інвестиційних потоків на інноваційну сферу, впровадження високих 
технологій. З цією метою має бути створена національна інноваційна 
система, що органічно поєднуватиме фундаментальну та прикладну науки, 
технологічну сферу, виробництво та управління інноваційними процесами, 
що сприятиме становленню й розширенню внутрішнього ринку інновацій; 

 проведення реструктуризації економіки в напрямку створення 
своєрідного ядра саморозвитку. Це може бути комплекс машинобудівних 
галузей, які виробляють конкурентоспроможну продукцію; 

 детінізація економіки та залучення капіталів у інвестиційні 
процеси, шляхом розробки та реалізації спеціальної довгострокової політики 
легалізації тіньових капіталів;  

 призупинення приватизації державної власності, в тому числі й 
землі до виходу з кризи з метою недопущення її розпродажу; 

 використання кредиту МВФ виключно на інноваційно-
інвестиційний розвиток економіки України [4, с. 261]. 

Цього можна досягти при сприянні у структурній політиці виробництву 
товарів високого ступеня переробки шляхом використання провідних 
технологій, які дозволять ефективніше використовувати наявні ресурси. 
Більш наукоємна продукція дасть змогу українським підприємствам зайняти 
відповідну нішу в світовому просторі. 

Отже, існуючі позиції України на зовнішньому ринку свідчать про 
дуже низьку конкурентоздатність українських підприємств у світі, що 
обумовлено рядом проблем. Для підвищення конкурентоздатності 
української продукції, необхідно брати приклад з розвинутих країн, де 
конкурентоспроможність постійно перебуває в центрі уваги державних діячів 
та ділових кіл.  

Чітка цілеспрямованість на концентрацію виробництва, сприяння 
становленню крупного бізнесу, врахування фактора потенційної конкуренції, 
виважена експортно-імпортна політика, розвиток сітьових форм організації 
бізнесу, регулювання діяльності ТНК в Україні – ці напрямки повинні стати 
складовими частинами цілісної системи конкурентної політики держави. 
Правильна зважена політика України надасть їй змогу зайняти достойне 
місце в світовому товаристві та вивести вітчизняну продукцію на 
конкурентоспроможний рівень на міжнародному ринку. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

МІЖНАРОДНОГО ІННОВАЦІЙНО -ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПРИЯННЯ 

В УКРАЇНІ 

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується 

подальшим поглибленням і розширенням міжнародних зв'язків, самостійним 

виходом господарюючих суб'єктів на світові ринки, створенням та 

ефективним використанням інноваційних технологій як визначних форм 

реалізації наявних науково-технічних знань. На сьогоднішній день, жодна 

країна світу не може залишатися осторонь процесів, що відбуваються на 

міжнародному ринку технологій.  

Дослідженню різних  напрямків інноваційно-технологічного сприяння  

України  присвячено праці: О.А.  Васильєва,  П. С. Єщенко, С. І. А. Шовкуна, 

Л.І. Федулової та ін. Такий аспект передачі технологій, як розвиток 

інноваційно–технологічного сприяння ще не став предметом комплексного 

аналізу, але більше науковців  дійшли висновку, що країни, які не засвоюють 

закордонні високотехнологічні рішення, залишаються далеко позаду в 

економічному розвитку, а міжнародний трансфер інноваційних технологій 

разом з розвитком внутрішнього ринку може призвести до швидкого 

технологічного розвитку країни. 
Сучасні процеси міжнародної передачі технологій створюють 

додаткові можливості для економічного розвитку країни та визначають її 
перспективи. Однак за сурових умов української дійсності, ще більшого 
занепокоєння приносять проблеми впровадження технологічних інновацій та 
оцінки технологічного рівня виробництва, моніторингу технологій та їх 
економетричного прогнозування. Залишаються невирішеними багато питань, 
як на макро-, так і на мікрорівнях, що дає змогу задекларувати нашій країні її 
власний поступ в інноваційному розвитку. Наслідком цього є підвищена 
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увага світової наукової спільноти до процесів розвитку та впровадження 
інновацій, визначення нових ефективних шляхів передачі технології від 
наукової сфери до виробничої. 

Зовнішня політика в інноваційно-технологічній сфері має сприяти 
створенню механізмів і забезпеченню сприятливих умов для міжнародної 
комерціалізації результатів науково-технічної діяльності, які відповідають 
взаємним інтересам українських і іноземних партнерів, адаптації української 
нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності до світової 
практики. Одним із ефективних механізмів трансферу українських 
технологій на ринки країн, що розвиваються, може бути використання 
вільних зон у цих країнах як демонстраційного полігону наших можливостей 
поряд із створенням з місцевими компаніями чи адміністраціями спільних 
підприємств. Українським внеском можуть виступати інновації, техдопомога 
та «ноу-хау», а іноземним – інфраструктура,інвестиції [2]. 

Досвід економічно розвинених країн свідчить про доцільність переходу 
України у міжнародному інноваційно-технологічному співробітництві до 
використання світової практики комерціалізації технологій. Вона охоплює 
увесь інноваційний цикл – від фундаментальних досліджень до реалізації 
кінцевої продукції на світовому ринку, включаючи маркетинг наукомістких 
товарів іпослуг, загалом науково-технологічна політика має бути спрямована 
на безпосереднє сприяння переходу економіки України до інноваційного 
шляху розвитку на базі моделі, що відповідає принципам сталого розвитку за 
наступними напрямами[1]: 

– вдосконалення організаційно-економічних механізмів планування, 
фінансування та виконання НДДКР, розробки та засвоєння нововведень; 

– вдосконалення законодавчої бази та підготовка нормативно-правових 
актів, які регулюють науково-інноваційну діяльність, зокрема, в сфері 
реформування системи національних науково-технічних пріоритетів та 
визначення державних пріоритетів в сфері науки і технологій; 

– створення інноваційних структур різних форм власності; 
– розширення міжнародного співробітництва у науково-технічній 

сфері, приєднання України до відповідних міжнародних угод, участь України 
у розбудові єдиного науково-технологічного простору Європи. 

На базі Українського інституту науково-технічної та економічної 
інформаціїстворена структура, покликана виконувати функції «релей-
центру» - АСФІМІР(автоматизована система формування інтегрованих 
міждержавних інформаційнихресурсів). На платній основі надаються послуги 
з пошуку інвесторів, партнерів дляспівпраці та експертів. На безоплатній 
основі в інформаційну базу вносятьсявідомості про інноваційні технології та 
розробки, інвестиційні проекти. Практично вся сукупність заходів щодо 
технологічного удосконалення процесу виробництва й підвищення 
ефективності організації виробничого процесу вмасштабах міжнародного 
інтеграційного об'єднання України й країн ЄС, до числаяких відносяться 
комплексний процес міжнародної промислової кооперації,заснований на 
взаємодії виробничих структур країн-учасниць цього процесу, востаточному 
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підсумку спрямована на підвищення їхньої конкурентоспроможності. 
Розробкаі реалізація погодженої науково-технологічної політики, 

націленої натехнологічне зближення економік країн, що включає 
інтеграційне співробітництво зіншими економічними утвореннями і 
ефективну участь у міжнародномутехнологічному та інвестиційному 
розвитку, повинні бути спрямовані на залученняй результативне 
використання інтеграційно-мережевого підходу. Це сприятимепідвищенню 
конкурентоспроможності економіки України, вирішенню завдань 
оптимального використання її ресурсного потенціалу і підвищення 
наукоємності економіки, що в кінцевому підсумку буде сприяти виходу 
країни на новий рівень соціально-економічного розвитку. 

У найближчі роки Україна має сприятливі перспективи в 
міжнародному інноваційно-технологічному співробітництві у таких галузях, 
як ракетно-космічна техніка і глобальна навігація, енергетика, 
телекомунікації. Перспективним виглядає співробітництво України з НАТО у 
науково - технологічній галузі. За кількістю проектів Наукової програми 
НАТО Україна посідає друге місце (після РФ). Участь українських науковців 
у Науковій програмі НАТО сприяє євроатлантичній інтеграції України і 
залученню підтримки НАТО до розвитку науково-технологічного потенціалу 
України на шляху інноваційного розвитку її економіки, а також до 
формування сталої тенденції участі України в міжнародному розподілі праці 
в науковій сфері. 

Подальше удосконалення двосторонніх наукових контактів та 
кооперації у сфері використання результатів наукових досліджень значною 
мірою лежить у площині відносин Україна – ЄС: активізація взаємодії з 
Європейським Союзом у рамках міждержавної Угоди про партнерство і 
співробітництво Україна – ЄС та Угоди між Україною та ЄС про 
співробітництво в області науки і технологій; інтенсифікація співробітництва 
по лінії європейських науково-технічних програм. 

У 2010 р. було прийнято Стратегію розвитку ЄС «Європа 2020», 
першим пріоритетом якої є постулат: «Розумне зростання – економіка, що 
ґрунтується на знаннях таінноваціях»[4].Це означає посилення ролі знань та 
інновацій якключових факторів для майбутнього зростання. Як наслідок, у 
рамках даногопріоритету виділено такі провідні ініціативи, як «Інноваційний 
Союз», «Молодьурусі», «Цифровий порядок денний для Європи 
(DigitalagendaforEurope)». Результатом дій у даному напрямку стало 
прискорене зростання інноваційного потенціалу Європи, покращення 
результатів у сфері науки, технологій, якості і результатів освіти, а також 
використання економічних і соціальних переваг цифрового суспільства [3]. 

Підсумовуючивищевикладене можна сказати, що розвиток сфери науки 
і високих технологій є найбільш реальним шляхом для України зайняти гідне 
місце серед розвинених в економічному відношенні країн, сприяти 
затвердженню в країні соціально-орієнтованої, структурно-інноваційної 
моделі розвитку. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО 

НАСЕЛЕННЯ 

 

На сьогоднішній день цінність людських ресурсів продовжує зростати. 

Людина є не лише найважливішим елементом виробничо-технологічного 

процесу на підприємстві, а й головним стратегічним ресурсом компанії в 

конкурентній боротьбі. В свою чергу велика кількість підприємств в країні, 

які здатні ефективно конкурувати на ринку – одна з запорук економічного 

розвитку держави.   

Соціальний захист є важливою складовою соціальної політики держави 

та необхідним елементом функціонування ринкової економіки. У зв’язку з 

останніми подіями, що відбулися на Україні, із загостренням політичної 

ситуації виникла об’єктивна необхідність проведення негайних заходів, 

спрямованих на формування стратегії соціально-економічного та політичного 

розвитку.  В сучасних умовах поглиблення економічної кризи посилюється 

соціальна напруга в суспільстві, особливо серед економічно активного 

населення. Тому надзвичайно актуальним постає питання вдосконалення 

державної політики соціального захисту економічно активного населення, 

яка сприяла б вирішенню існуючих соціальних, а разом з тим й економічних 

проблем. 

Проблема державного регулювання соціального захисту населення, в 

тому числі економічно активного населення була предметом дослідження 

багатьох вітчизняних вчених, таких як Дідківська Л., Кравченко М., Лібанова 

Е., Лукашевич В., Міненко В., Палій О., Сіденко С., Скомарохова О., 

Скуратівський В., Собченко В., Хміль Ф., Ярошенко І. та інші. 

Економічно активним населенням вважається частина населення обох 

статей, яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї робочої 

http://www.minjust.gov.ua/file/31493
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сили для виробництва товарів і надання послуг. Економічно активне 

населення складається з чисельності зайнятих економічною діяльністю і 

чисельності безробітних.  

Важливою компонентою соціальної політики держави, націленої на 

нейтралізацію негативних наслідків ринкової економіки, є соціальний захист 

населення, в тому числі й економічно активної його частини. Соціальний 

захист визначається як система заходів, які забезпечують соціальну 

захищеність переважно непрацездатного населення і соціальне уразливих 

верств працездатного населення [4, c. 19].  

Аналізуючи сучасний стан, можна говорити про загальне зменшення 

чисельності зайнятих громадян, особливо у народному господарстві, 

поширення безробіття, невпинне зростання надлишкової робочої сили, 

непродуктивну зайнятість, приховане безробіття. До числа негативних явищ 

також слід віднести підвищення частки осіб пенсійного віку в структурі 

працюючих при значних темпах скорочення молоді. Все це обумовлює 

необхідність пошуку шляхів вдосконалення державної політики соціального 

захисту, що існує сьогодні.  

Соціальний захист є діяльністю держави й органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій, підприємств, спрямована на 

створення сприятливого для людини оточуючого середовища, професійну 

підготовку громадян, забезпечення зайнятості населення, охорону праці, 

регулювання заробітної плати і доходів населення тощо. Відповідно до цих 

підходів соціальному захисту на ринку праці підлягають не лише безробітні, 

але й усе економічно активне населення [3, c. 360].  

В ринкових умовах, в яких сьогодні знаходиться Україна, недостатньо 

лише системи гарантій підтримки і соціального захисту нужденних і 

малозабезпечених верств населення. Разом з цим держава повинна створити 

систему гарантій забезпечення кожному економічно активному члену 

суспільства , можливості реалізувати себе в трудовій діяльності й отримувати 

за це матеріальну винагороду, яка була б достатня для підтримання високого 

життєвого рівня. Однак, на жаль, в Україні поки недостатньо сформована 

законодавча база системи соціальних гарантій та економічних механізмів їх 

реалізації [2, c. 369].   

Соціальний захист економічно активного населення має включати в 

себе, перш за все, дії держави, що спрямовані на гарантії зайнятості 

відповідно до кваліфікації, досвіду, здібностей. Зайнятість працездатного 

населення є головним чинником соціального захисту, оскільки вона є 

основною передумовою формування доходів населення. У зв’язку з цим 

особливої ваги набувають заходи, спрямовані на досягнення повної 

продуктивної зайнятості, вдосконалення структури наявних робочих місць 

тощо [3, c. 361].  

Однак за останніми даними Державної служби зайнятості чисельність 

економічно активного населення у 2014 році порівняно з 2013  зменшилася 

на 904 тис. осіб (Рис.1).  
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Рис. 1. Динаміка зміни чисельності безробітних, економічно 

активного та неактивного населення, млн. осіб. [1] 

 

У 2014 році чисельність економічно активного населення становила 

19,9 млн. осіб, у тому числі 18,1 млн. зайнятих та 1,8 млн. безробітних 

громадян. Серед осіб працездатного віку кількість економічно активного 

населення зменшилася з 19,4 млн. до 19,0 млн. осіб. Рівень економічної 

активності серед осіб віком 15-70 років знизився з 64,9% за 2013 рік  до 

62,4% за 2014 рік, а серед осіб працездатного віку –  з 72,9%  до 71,4%. 

Чисельність ж економічно неактивного населення зросла на 753 тис. осіб. І 

становила приблизно 12 млн. осіб. При цьому рівень безробіття збільшився 

на 0,9% у 2014 році порівняно з 2013. 

Підводячи підсумки, варто сказати, що глобальна фінансово-

економічної криза негативно вплинула на економіку України і призвела до 

посилення соціальної напруги в суспільстві, особливо серед економічно 

активного населення, яке, з одного боку втрачає роботу, а з другого, не може 

знайти іншої через скорочення зайнятості в більшості секторів економіки. В 

сучасних умовах в Україні соціальна підтримка здійснюється за рахунок 

системи соціального страхування та гарантування державою певних 

соціальних гарантій: прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, 

допомоги з безробіття тощо. Однак ще не створено відповідних умов для 

розвитку підприємницької активності, для самореалізації і самозабезпечення 

економічно активних суб’єктів.  

На сьогоднішній день державна політика соціального захисту в Україні 

має бути націлена на забезпечення переходу від моделі дешевої робочої сили 

до створення економіко-правових умов для збільшення доходів, підвищення 

економічної активності населення й зменшення його розшарування за рівнем 

доходів, а не зводитися до державної благодійності з бюджетними 

соціальними трансфертами, що лише стимулюють інфляційні процеси в 

економіці нашої країни.  
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ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ РЕКЛАМИ ТА РОЛЬ 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКАХ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ 

КОНКУРЕНЦІЇ 

 

Монополістична конкуренція є реальною ринковою структурою, яка 

характеризується наявністю відносно великої кількості виробників, які 

пропонують подібні товари, що незначно відрізняються один від одного. 

Завоювання цільових ринків та посилення ринкових позицій підприємства в 

умовах ринку монополістичної конкуренції вимагає покращення якісних та 

споживчих характеристик продукції. Якщо виробник буде фокусуватися на 

диференціації свого продукту чи послуги, то така продукція буде мати 

конкурентні переваги перед аналогічними на ринку. Однак, для цього 

споживач має бути обізнаним щодо особливостей продукції підприємства та 

її переваг відносно інших виробників. Здійснити це можливо завдяки 

рекламній кампанії. Саме тому питання диференціації продукції й 

використання рекламної діяльності підприємствами на ринку 

монополістичної конкуренції на сьогодні є досить актуальним.  

Диференціація продукції на ринку монополістичної конкуренції є 

основною конкурентною стратегією продавців, які мають на меті утримати 

лояльних споживачів, залучити нових і зміцнити, таким чином, власну 

монопольну владу. Вона виникає через відмінності в якості, сервісі, рекламі 

[1]. Якщо фірма виробляє диференційований продукт зі специфічними 

властивостями, це дозволяє як підвищити ціну, так і привабити нових 

покупців. Диференціація продукту підвищує шанси на виживання дрібних і 

середніх виробників у конкурентній боротьбі з крупними монополістами.  

Неефективність виробництва і розподілу ресурсів, яка виникає в 

умовах монополістичної конкуренції, цілком компенсується вигодою, яку 

одержують споживачі від великої різноманітності товарів, що пропонують 

фірми, постійно оновлюючи і диференціюючи свою продукцію. У сучасному 

суспільстві, де високо цінуються індивідуальні смаки і уподобання, 
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споживачі можуть йти на компроміс, жертвуючи низькими витратами заради 

розширення можливостей вибору. Отже, чим більш диференційованим є 

продукт, тим вищою є імовірність повного задоволення різноманітних 

споживчих вимог.  

Диференціація товару є важливим досягненням ринку монополістичної 

конкуренції, вона адаптує товар до споживчого попиту. Але фірма в умовах 

монополістичної конкуренції прагне так само і до пристосування споживчого 

попиту до свого товару і з цією метою займається рекламною діяльністю. 

Адже на ринку монополістичної конкуренції функцію донесення до 

споживача інформації про товар несе саме реклама, яка являє собою 

неособисті форми комунікації, здійснювані за посередництвом платних 

засобів поширення інформації. Коли фірма зробила новий продукт, 

додатковий або модифікований старий, реклама допомагає підприємству в 

пошуках і залученні нових споживачів. Товар існує тоді, коли споживача не 

тільки повідомили про його існування, а й коли він сприйняв, зрозумів і 

запам’ятав таке повідомлення. 

Сьогодні, коли споживач має справу з різноманітною інформацією в 

умовах значного насичення інформаційного простору, виробник змушений 

застосовувати дедалі агресивніші засоби для того, щоб споживач сприйняв 

рекламне оголошення. Різноманітні прийоми реклами спрямовані на те, щоб 

повідомлення зацікавило споживача й забезпечило, таким чином, краще 

сприйняття маркетингової інформації. Одним із перспективних і таких, що 

швидко розвивається, є рекламний ринок в Інтернеті. Ефективність Інтернету 

можна прирівняти до інших рекламних засобів. Проте потенціал Інтернету 

значно більший завдяки безпосередності, гнучкості, інтерактивності  цього 

засобу, а також його здатності вийти за цільову аудиторію дійсно в 

глобальному масштабі [2]. 

Диференціація може виникати через певні особливі властивості продукту, 

такі як якість, форма, колір, стиль, фабричні марки, фірмові знаки, своєрідність 

упаковки або тари тощо. Інколи реклама може навіть стати причиною 

виникнення так званої «уявної» диференціації продукції. Це відбувається, 

наприклад, при  рекламі певного продукту відомою кінозіркою, що створює 

враження винятковості, особливості товару, хоча насправді він може нічим не 

відрізнятися від інших. Вплив відомої особистості штовхає її прихильників 

слідувати уподобанням кумиру, відтак попит на даний товар зростає.  

Ефективними сучасними напрямами диференціації продукції є 

брендинг – сукупність засобів, спрямованих на формування й просування 

торгової марки (бренда), і неймінг – створення адекватної назви компанії, що 

відповідає профілю її діяльності, легко запам’ятовується і розпізнається 

споживачем. Представлення товару як брендового може підвищити його 

ціннісну значимість [1].  

Новітнім способом виділення свого товару серед інших  подібних стала 

бренд-колористика – маркетинговий інструмент впливу на цільову  

аудиторію через вивчення психології сприйняття кольорів споживачами та 
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застосування  у рекламній діяльності тих, що викликають позитивні асоціації. 

Колір безпосереднім чином впливає на підсвідомість людини. Фахівці 

стверджують, що вдало обраний колір здатний збільшити шанси рекламного 

бренда бути побаченим на 38%, поліпшити сприйняття інформації на 40% і 

підвищити позитивне відношення до продукту на 22%. Тому, створюючи 

рекламний образ, підприємства з особливою увагою відносяться до вибору 

гами кольорів [2].  

Рекламна діяльність фірми є одним із методів досягнення успіху. 

Контроль за рекламною кампанією, аналіз її поточних результатів та оцінка 

їх ефективності – невід’ємна стадія всього процесу планування рекламних 

заходів. Слід, однак, зазначити, що реклама, створена без знання ціннісних 

орієнтацій споживачів, релігійних уподобань може бути в кращому разі 

неефективною, а в гіршому – антирекламою. Підтвердженням цього є 

дослідження, проведені з метою виявлення ефективності реклами (табл. 1).  

Таблиця 1. 

Ефективність реклами в США та європейських країнах, 2014 рік [3] 

Ефективність реклами, % США Європейські 

країни 

Реклама мала негативний ефект 30% 25% 

Реклама не завдала шкоди 20% 25% 

Реклама мала невеликий позитивний ефект 20% 30% 

Реклама мала яскраво виражений позитивний ефект 30% 20% 

 

 Таким чином, очікувати 100% ефективності реклами не варто. Однак 

витрати на неї в розвинених цивілізованих країнах давно є своєрідною 

даниною ринку, щоб не загубитися серед конкурентів.  

За результатами останніх досліджень та опитувань, було виявлено, що 

більше половини українських споживачів мають гарне ставлення до реклами 

(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Ставлення українського населення до реклами, 2014 рік [3] 
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Таким чином, кожна фірма, яка діє в умовах монополістичної 

конкуренції, контролює лише невелику частку ринку відповідного продукту. 

Однак диференціація товару призводить до того, що єдиний ринок 

розпадається на окремі, порівняно самостійні частини, що називають 

сегментами ринку. І на такому сегменті ринку частка навіть маленької фірми 

може стати досить великою. Використання рекламної діяльності і правильна 

диференціація продукції дозволяє компаніям завойовувати нові сегменти 

цільового ринку, сприяє підвищенню рейтингу споживання і продажів, а 

отже й збільшенню прибутку підприємств України.  
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВ У СКЛАДІ 

ВЕРТИКАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

 

Глобальні інтеграційні процеси, що відбуваються в світі, поступово 

призводять до ослаблення значущості окремих економік. В той же час 

потужний імпульс розвитку одержують інтеграційні процеси на рівні 

підприємств. Зростання міжнародної конкуренції змушує їх шукати шляхи 

об’єднання потенціалів і співпраці в боротьбі за виживання або ринкове 

лідерство. У розвинутих країнах світу об’єднання підприємств стали 

об’єктивним рушієм розвитку національної економіки. Ці процеси є 

характерними і для України. 

На сьогодні одним з найважливіших питань є питання підвищення 

економічної ефективності виробництва. Існування вертикальних 

інтеграційних об’єднань в Україні надає ряд переваг підприємствам, що 

входять до їх складу. Це, зокрема, зменшення витрат на виробництво 

кінцевої продукції, можливості запровадження інновацій, а також зростання 

http://conference.spkneu.org/2013/12/роль-диференціації-продукту-і-реклам/
http://conference.spkneu.org/2013/12/роль-диференціації-продукту-і-реклам/
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галузевих ринків шляхом підвищення конкурентних преваг підприємств. 

Конкурентні переваги, як відомо, є запорукою успішного зростання 

підприємства, стійкого і тривалого положення на внутрішньому ринку та 

важливим етапом просування підприємства на світовий ринок. Саме це і 

обумовлює актуальність більш детального дослідження теми конкурентних 

переваг, які отримують підприємства, що знаходяться у складі вертикальних 

інтеграційних об’єднань.  

Дослідження процесів вертикальної інтеграції присвячені роботи 

відомих західних економістів М. Аделмана , Р. Базела, О. Вільямсона, К. 

Ерроу, Р. Коуза, Дж. Стіглера, К. Харрігена. В Україні дану тему 

досліджували І. Акімов, В. Базилевич, Д. Лук’яненко, Г. Филюк та інші.  

Разом з тим варто зазначити, що, незважаючи на значні досягнення в 

теорії холдингових структур, існують значні розбіжності щодо тлумачення 

категорій за даною тематикою, недостатньо виокремлено місце холдингових 

структур серед інших видів інтеграційних об’єднань підприємств, аналіз 

ефективності діяльності холдингових структур з урахуванням специфіки 

вітчизняної економіки. Подальшого дослідження потребують, зокрема, 

питання аналізу діяльності вертикально інтегрованих компаній  в Україні та 

оцінки впливу даних холдингів  на конкурентні переваги підприємства, що 

входять до їх складу. 

Як показує практика економічно розвинених країн, інтеграція 

підприємств поєднаних технологічним процесом виступає закономірним 

етапом еволюції промислових секторів. Водночас, традиційні мотиви 

притаманні вертикально-інтегрованим компаніям економічно розвинених 

країн, набувають видозмінених форм в Україні, що обумовлено 

трансформацією господарського механізму, реформуванням промислових 

підприємств, лібералізацією економічних відносин та виходом на цільові 

зарубіжні ринки [1]. 

Вертикальна інтеграція – це посилення вертикальних стосунків між 

покупцем (споживачем) та продавцем (постачальником) шляхом злиття або 

внутрішнього розвитку. На відміну від інших видів вертикальних зв’язків, 

таких як мережі та ринкові структури, вертикальна інтеграція представляє 

ексклюзивний тип стосунків між виробником та його постачальником.  

Конкурентоспроможністю підприємства називається його комплексна 

порівняльна характеристика, яка відбиває ступінь переваг над 

підприємствами-конкурентами по сукупності оціночних показників 

діяльності на певних ринках. Щоб бути конкурентоздатним на ринку, 

підприємство повинно володіти певними унікальними конкурентними 

перевагами. Оціночними параметрами є рівень технології, потенційні 

можливості обладнання, кваліфікованість працівників, ефективність системи 

управління, рівень інновацій та стан комунікацій, рівень маркетингової 

політики, експортно-імпортні можливості тощо [3].  

Встановлення ексклюзивного типу стосунків між виробником та його 

постачальником, а саме вертикально пов’язаними підприємствами, надає 
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низку переваг перед конкурентами. Вертикальна інтеграція підприємств 

забезпечує контроль повного виробничого циклу, за рахунок роботи 

декількох заводів у межах однієї фірми. Це надає можливість виробництва 

високоякісної продукції за низьких затрат, використання кваліфікованих 

кадрів, отримання більшої віддачі від витрат на інвестування в дослідження 

інноваційних розробок, розвиток та просування продукції на ринку та інші 

способи маркетингу. 

Основними мотивами створення вертикально-інтегрованих формувань 

є технологічна та трансакційна економія. Крім того, в якості окремого 

стимулу до розвитку процесу інтеграції виступає прагнення забезпечити в 

рамках інтегрованих об'єднань постійні поставки ключових ресурсів. При 

цьому суттєву роль у забезпеченні ефективності функціонування 

вертикально-інтегрованих структур відіграє раціональна організація та 

обґрунтованість системи обмінно-розподільних відносин між її учасниками 

[2, c. 12]. 

До інших виграшів від вертикальної інтеграції можна віднести 

можливість збільшити монополістичну владу на пов’язаних ринках, що 

позитивно впливає на ціну та, відповідно, збільшує прибутки підприємства. 

Однією з головних переваг є можливість забезпечення потужного механізму 

уникнення цінового та податкового регулювання шляхом виконання операцій 

між підрозділами однієї компанії. Вертикально інтегроване підприємство 

може перенести прибутки з однієї стадії виробництва на іншу шляхом 

застосування механізму трансфертного ціноутворення і, таким чином, 

керувати чистим прибутком цілої компанії.  

Серед найбільш відомих вертикально-інтегрованих компаній України 

слід відмітити енергетичну компанію ДТЕК, НАК «Нафтогаз України», 

АСТАРТА, СКМ, ІСД, WOG. Попри наслідуванню загальносвітової 

тенденції причини формування вертикально-інтегрованих компаній в Україні 

відмінні від світових, і визначені первинним накопиченням капіталу в руслі 

приватизації промислових підприємств, і на їх основі поглинання виробників 

сировини, обсяги якої в межах національної економіки обмежені, визначають 

можливі перспективи забезпечення функціонування і безперервного 

дотримання технологічного процесу, конкурентоспроможності і перспективи 

виживання в транзитивний період та на етапі виходу на зарубіжні ринки [1]. 
Підводячи підсумки, варто сказати, що хоч холдингові структури у 

національній економіці і є однією з найбільш складних форм управління 
об’єднаннями підприємствами, однак ефективність функціонування 
холдингових компаній значною мірою впливає на динаміку розвитку всієї 
національної економіки. Вертикальна інтеграція позитивно впливає на 
конкурентні переваги підприємства, покращуючи основні показники його 
діяльності. Підприємство у складі вертикальної інтеграції має змогу 
збільшити виробничий потенціал і водночас зменшити витрати, 
сфокусуватися на якості у всіх сферах діяльності,  підтримувати та 
збільшувати рентабельність. Діяльність таких господарських формувань 
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повинна спрямовуватися на утримання існуючих, а також на вихід на нові 
ринки збуту. Саме тому, у світлі останніх подій,  для України, яка є великою 
сільськогосподарською державою з потужним експортним потенціалом, 
створення та забезпечення ефективного функціонування вертикальних 
інтеграційних об’єднань має особливо важливе значення для завоювання 
нових ринків збуту та включення в світову торгівлю. 
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НЕОБХІДНІСТЬ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ 

ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

В сучасних економічних умовах персонал підприємства відіграє значну 
роль у встановлені високої ефективності та конкурентоспроможності 
підприємства. Сьогодні ефективне управління персоналом є першою з 
основних завдань для будь-якої компанії. Співробітники організації, їх 
знання, навички, а також досвід, практично найголовніше джерело 
підвищення ефективності, а відповідно, зниження витрат підприємства. 

Персонал підприємства є найбільш цінним ресурсом, і якщо 
керівництво підприємства правильно і грамотно організує та надасть 
відповідну мотивацію, сприятиме покращенню внутрішніх умов, то в 
подальшому отримає високі доходи, що дасть змогу вийти на великі ринки і 
бути конкурентоспроможним. Тому,  керівництву підприємства потрібно на 
високому рівні розглянути і застосувати різні мотиви і стимули, які б 
спонукали працівників до праці. 

Необхідності мотивації та стимулювання людської діяльності на 
підприємстві присвячені праці таких учених, як: Богацької Н.М., Поліщука 
В.І., Іваницької С.Б., Клітної М.Р., Різника В.В., Літинської В.А., Клименко 
М.П. тощо. 
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Мотивація і стимулювання працівників є одними з основних чинників, 

що визначають ефективність трудової діяльності. 

Мотивація трудової діяльності – складний відносно стійкий процес, 

обумовлений певними особистими характеристиками людини, а також 

необхідністю задоволення її потреб та їх відповідності зовнішнім умовам 

діяльності. Вона є сукупністю зовнішніх і внутрішніх сил, що спонукають 

людину до діяльності. Тому мотивація – це процес спонукання людей до 

високоефективної праці з боку адміністрації чи органу управління 

виробництвом, пов’язаний із задоволенням потреб людей у матеріальних чи 

соціальних благах [1, с. 24]. 

Стимулювання праці – це, перш за все, зовнішнє спонукання, елемент 

трудової ситуації, що впливає на поведінку людини у сфері праці, 

матеріальна оболонка мотивації персоналу [2, с. 200]. Разом з тим воно несе в 

собі і нематеріальне навантаження, що дозволяє працівнику реалізувати себе 

як особистість і працівник одночасно. Головна мета стимулювання персоналу 

– це поєднання ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та 

трудової мотивації спрямованих на розвиток здібностей працівників заради 

розв’язання завдань, що стоять перед підприємством та його підрозділами. 

Взагалі стимулювання доцільно поділяти на моральне, соціальне і 

матеріальне. Моральне стимулювання виражається у виникненні в 

працівника почуття внутрішнього задоволення від результатів своєї роботи. 

Моральні стимули пов'язані з потребами людини у визнанні й повазі, 

моральному схваленні. Ці стимули проявляються в таких формах, як усна й 

письмова подяка, різні нагородження, присвоєння відмітних звань, розміщення 

на дошці пошани  тощо. Основний ефект,  який досягається до допомогою 

нематеріальної мотивації – це підвищення рівня лояльності та зацікавленості 

співробітників в компанії. 

Соціальне стимулювання – різновид стимулювання, яке виражається у 

зміні соціального (як адміністративного, так і загального) статусу 

працівника. Адміністративний соціальний статус – це становище працівника 

в організаційній структурі підприємства. Винагородою в цьому разі виступає 

не лише вертикальне переміщення працівника на вищу посаду, але й 

горизонтальне переміщення на посаду того ж ієрархічного рівня, що більшою 

мірою задовольняє вторинні потреби працівника (робота більш творчого 

характеру, з меншим контролем тощо). 

Загальний соціальний статус – це становище працівника у суспільстві. 

Спектр винагороди такого роду є досить широким: від висунення працівника 

до обрання в органи державної влади до надання персонального автомобіля 

чи комфортного житла на період роботи на підприємстві. Це також 

призводить до більш продуктивнішої роботи працівників і більшої 

зацікавленості в результатах діяльності підприємства.  
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Матеріальна мотивація – це найбільш очевидний спосіб винагороди 

працівників. Вона являє собою систему матеріальних стимулів праці, ціллю 

якої є забезпечення співвідношення заробітної плати працівників з кількістю 

і якістю праці. Слід зазначити, що існує вплив між доходами працівника і 

результативністю виробництва через систему категорій, факторів і 

показників (рис. 1). 

 

Рис. 1 Взаємозв’язок доходів працівників і результативністю 

виробництва [3, с. 61] 

 

Результативність праці робітника прямо залежить від його заробітної 

плати, тому керівники повинні використовувати різноманітні методи 

матеріальної мотивації, тобто крім зарплати мають бути грошові виплати 

(премії) за результатами роботи чи спеціальні індивідуальні винагороди як 

визнання цінності того чи іншого працівника. 

З усього вищезазначеного можна зробити висновок про необхідність 

ставлення мотивації і стимулювання трудової активності персоналу 

підприємства як важливого чинника зростання продуктивності праці, 

підвищення ефективності виробництва тощо. Для того, щоб завжди мати 

можливість впливу на робітників, і одночасно щоб не втратити цінні кадри, 

керівник має створювати довгостроковий план-стратегію, який би 

передбачував розвиток відносин між роботодавцем і підлеглим. 

Усі підприємства застосовують найрізноманітніші способи та методи 

стимулювання працівників. Проте, першочергову перевагу віддають 

матеріальній мотивації. Отже, матеріальна зацікавленість продовжує 

залишатися одним із головних мотивуючих чинників трудової діяльності 

працівників. 
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АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ НОВИМИ ІНДУСТРІАЛЬНИМИ КРАЇНАМИ ТА ЙОГО 

ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Поява нових індустріальних країн (НІК), їх економічні стосунки в світі 

показують, що будь-яка країна, виходячи з національних особливостей і 

менталітету, спроможна, на підставі існуючого досвіду, раціонально 

реформувати свою економіку та досягнути високого рівня розвитку. Україна 

в нинішніх складних економічних умовах потребує залучення досвіду 

високорозвинених країн світу, зокрема країн НІК, особливо в технологічних 

перетвореннях, структурній політиці, політиці соціального захисту, тощо. 

Але для цього потрібно розробити чітку, покрокову стратегію реформування 

економіки.  

Особливим явищем світогосподарських зв’язків став стрімкий розвиток 

країн і територій, які дістали назву «нові індустріальні країни» (НІК) або нові 

індустріальні економіки. За короткий час (30 - 40 років) в цих країнах було 

створено промисловий потенціал, розвинуті окремі сучасні 

високотехнологічні галузі. Це дозволило різко збільшити промисловий 

експорт і посісти чільне місце у міжнародному поділі праці. Економіка цих 

країн за відносно короткий час здійснила перехід від типової економічної 

системи, орієнтованої на малий бізнес, для країн, що розвиваються, до 

високорозвиненої [7, с. 354]. Основою трансформації була поступова зміна 

пропорції малого та великого бізнесу з орієнтацією на збільшення частки 

останнього. Саме укрупнення підприємницьких структур, створення та 

розвиток крупних компаній сприяла розвитку цих країн. 

Склад групи НІК не є незмінним. До неї включають країни й території 

Східної Азії (Південна Корея, о. Тайвань, Гонконг, Сінгапур), деякі найбільш 

розвинені країни Латинської Америки (Бразилія, Мексика, Аргентина), іноді 

й Індію, Єгипет. Однак, із зазначених країн лише азіатська «четвірка» 
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стабільно підтвердила свою репутацію нового полюса зростання світової 

економіки. Намітилася тенденція розширення цієї групи країн за рахунок 

другої (Малайзія, Індонезія, Таїланд) і, у перспективі, третьої (Туреччина, 

Філіппіни, Шрі-Ланка) хвиль нових індустріальних країн [7, с. 355].  

У статі ми розглунимо лише деякі  НІК (Бразилію, Мексику, 

Аргентину, Індію, Південну Корею), оскільки досвід  індустріалізації цих 

країн можна безпосередньо застосувати в Україні. Зокрема, зупинимося на їх 

досвіді реформування фінансової та правової систем, на шляхах залучення 

іноземних інвестицій в різні галузі економіки, на особливостях розвитку 

сільського господарства та наукомістких галузей економіки. 

Головну роль у становленні економіки НІК відіграла держава. Нею 

здійснювалася політика меркантилізму: жорстка економія валютних засобів, 

протекціонізм відносно власної продукції і жорсткі митні бар'єри для 

іноземної, обмеження імпорту і заохочення експорту. Паралельно 

створювалися найсприятливіші умови для прямих іноземних інвестицій (ПІІ) 

у сфері організації спочатку трудомістких, а пізніше — наукомістких 

виробництв, залучення новітніх технологій. Держава шляхом продуманої 

політики пільгового оподаткування, скорочувала розвиток одних виробництв 

і сприяла розвитку інших [7, с. 354 ]. 

Однак після кризи у 1997-1998 роках країни Латинської Америки 

обережніше ставляться до іноземних інвестицій, хоча продовжують 

лібералізацію своїх ринків для інвесторів. Залучення ПІІ дозволило Бразилії 

модернізувати багато діючих виробництв та створити такі сучасні галузі, як 

електроніка, робототехніка, біотехнологія, аерокосмічна промисловість, 

отримати додаткові надходження іноземної валюти для задоволення 

внутрішніх потреб та обслуговування зовнішнього боргу [8, с. 34]. 

Цінним для України може бути досвід Аргентини щодо створення та 

регулювання сприятливого інвестиційного клімату з позиції іноземного 

інвестування. Іноземні інвестори в цій країні користуються широкою 

державною підтримкою, а їх права захищені спеціально розробленими 

нормативними документами. Навіть основний закон цієї країни (Преамбула і 

стаття 20 Конституції) гарантує іноземцеві такий же правовий статус, як й 

громадянинові Аргентини. Відповідно до Закону про іноземні інвестиції (№ 

21.382) іноземні інвестори можуть: розміщувати свої капітали в Аргентині 

без отримання попереднього дозволу і на тих же умовах, що і місцеві 

інвестори; перекладати закордон ліквідну або прибуток, отриманий від 

вкладеного капіталу, а також репатріювати його; використовувати будь-яку 

організаційну форму для свого бізнесу, передбачену аргентинським 

законодавством; володіючи тими ж правами, що і місцеві підприємці, на 

однакових з ними умовах одержувати кредити всередині країни [8, с. 67]. 

Аргентина з багатьма державами підписала Угоди про стимулювання і 

захист інвестицій (APPRI) а також договори про уникнення подвійного 

оподаткування [8, с. 67]. 
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Сьогодні інвестору в Аргентині пропонують податкові пільги на етапі 

інвестування (повна відміна податку на іноземний капітал, вкладений у 

виробництво; зниження податку на додану вартість); заходи, що стимулюють 

експорт (повернення ПДВ, механізми повернення інших платежів, їх 

відстрочення); кредит на реалізацію деяких програм підготовки кадрів; 

фонди, які виділяються на проведення наукових досліджень і на 

впровадження наукових розробок та інноваційних технологій. Крім того, 

існують і додаткові програми стимулювання бізнесу для таких галузей, як 

виробництво біопалива, біотехнології, розвідка і розробка нафти і газу, 

видобуток корисних копалин, лісове господарство, софт і т.д. [8, с. 68]. 

Звичайно, є й інші причини, що роблять Аргентину привабливою для 

іноземного інвестора: диверсифікованість та інтегрованість її економіки в 

світовий економічний простір і регіональні ринки; кваліфікована робоча 

сила; наявність і різноманітність сировинних ресурсів; якість життя 

населення; сучасна транспортна інфраструктура; висока рентабельність 

бізнесу. Іншими словами, є базові умови для серйозного і стійкого 

економічного зростання на перспективу. 

Значну роль іноземного капіталу в зростанні економіки можна 

побачити і в НІК Південно-Східної Азії. Для залучення ПІІ багато країн 

регіону відкрили для іноземних інвесторів раніше недоступні сектори 

економіки - видобувну промисловість (нафтова, гірничодобувна), обробну 

промисловість (хімічна, електронна, автомобільна) і сферу послуг 

(телекомунікації, банківський і страховий бізнес). Окрім того, науково-

технічний прогрес стимулював перехід багатьох країн регіону від матеріало - 

і трудомістких галузей промисловості до наукомістких, що також сприяло 

зростанню інвестиційної привабливості країн Південно-Східної Азії. Однак 

країни регіону, окрім залучення ПІІ, ведуть активну політику експорту ПІІ 

[7,с. 361].  

Вдалою можна назвати економічну політику Південної Кореї, яку вона 

здійснювала в 70-80-х роках ХХ ст., спрямовану на «вирощування» великих 

національних корпорацій, стимулювання конкретних інвестиційних проектів, 

які стали в подальшому основним джерелом внутрішніх інвестицій, 

підвищили конкурентність національного капіталу. Те, що Південна Корея в 

рейтингу країн за індексом технологічного рівня посідає дев’яте місце, 

випереджаючи Німеччину, Великобританію, Францію й Канаду, доводить 

ефективність розглянутої моделі [7, с. 365 ]. 

Такі країни, як Сінгапур та Гонконг, економіка яких розвивається 

тільки за рахунок сфери послуг, створили спеціальні сприятливі для 

припливу ПІІ фіскальні режими – офшорні зони. Сінгапур посідає друге 

місце у світі в рейтингу за ступенем глобалізації; на початку списку - за 

рівнем свободи економічної діяльності; четверте - у списку найменш 

корумпованих країн і перше - серед азіатських держав за рівнем життя [3, 

с.399-402] 
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Великий інтерес інвесторів до Індії викликаний поновленням у країні 

економічних реформ, основою яких є активна лібералізація доступу 

іноземних інвестицій, зокрема, до таких стратегічних секторів ринку, як 

телекомунікації, авіація, банківський сектор і медіа бізнес. Як відомо, в Індії 

головними галузями для інвестування є інформаційні технології та 

виробництво програмного забезпечення. Тому такі ТНК як Microsoft, Intel, 

Cisco Systems прагнуть замовляти розробку програм в Індії, оскільки оплата 

праці тут істотно різниться від заробітної плати американського програміста. 

Спираючись на власні ресурси та іноземні інвестиції  Індія розвивала сучасні 

галузі промисловості — хімічну, машинобудівну, нафтопереробну, 

енергетичну [3, с.399-402]. 

Життєво важливе значення для Індії має сільське господарство. 

Населення її зростає, сьогодні воно наближається до 1 млрд чол. Для того 

щоб забезпечити його продовольством, в країні здійснено аграрну реформу. 

Держава ліквідувала за викуп поміщицькі землі, передаючи їх за невисоку 

плату хліборобам. Хоча ще й досі ця реформа не завершена, уряду все ж 

вдалося підняти сільське господарство на значно вищий рівень. Індія, 

піднявши втричі урожайність зернових, в основному покінчила з голодом, 

змогла відмовитися від масового ввезення продовольства з-за кордону. 

Починаючи з 60-х років ХХ століття уряд проводить програму "зеленої 

революції". Це цілий комплекс заходів, які сприяють піднесенню аграрного 

сектора. До нього входять будівництво іригаційних споруд, ефективне 

використання хімічних добрив, застосування високоурожайних сортів 

зернових, виведення породистих тварин [3, с.424-428]. 

В сучасних умовах, коли Україна відчуває катастрофічну нестачу 

власних коштів, природним було б спробувати за рахунок покращення 

інвестиційного клімату залучити додаткові іноземні інвестиції і таким чином 

розв’язати питання економічного зростання. Певні кроки у цьому напрямку 

уже зроблені, наприклад, в Україні практично сформовано правове поле для 

здійснення інвестиційної діяльності. Зокрема, діяльність у сфері іноземного 

інвестування регулюється Законами України: «Про режим іноземного 

інвестування», «Про захист іноземних інвестицій в Україні», «Про усунення 

дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, 

створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження»  [2 , 

с. 17 – 22]. 
Проте законодавча база захисту іноземних інвестицій є недосконалою 

та нестабільною. Негативними чинниками, що обмежують  приплив 
іноземного капталу в економіку України, є корумпованість влади та 
бюрократизація дозвільних процедур (започаткування та припинення 
підприємницької діяльності, ліцензійних, сертифікаційних, митних, тощо). 
Ще однією важливою проблемою України є нераціональне використання та 
розподіл іноземних інвестицій між галузями господарства, що дестимулює 
розвиток національної економіки. Це зумовлено небажанням інвесторів 
вкладати кошти у галузі, які перебувають у занепаді, та у регіони, які 
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характеризується негативною динамікою зростання обсягів промислової 
продукції чи несприятливими умовами інфраструктури, екології, контактів з 
місцевою владою тощо (рис.1). Статистичний аналіз галузевої структури 
прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку України підтверджує 
припущення, що метою інвестування для багатьох іноземних інвесторів поки 
що є використання українського ринку для отримання швидкого прибутку. 
Про це свідчить відносно висока частка фінансової діяльності (18,6 %) та 
внутрішньої торгівлі (15,1%), адже ці галузі, не зв’язуючи коштів компанії, 
дозволяють отримувати прибутки за рахунок швидкого обігу. У цей час ПІІ в 
сільське господарство (найменш перспективну щодо швидкого прибутку 
складову частину харчової промисловості) надходять у мінімальних обсягах. 
Стримуючими чинниками залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор 
економіки, в сукупності з вищенаведеними макроекономічними, є відсутність 
прозорого ринку землі, нерозвиненість логістичної та виробничої 
інфраструктури, низький рівень професійної кваліфікації підприємців, брак 
привабливих інвестиційних проектів [6, с. 62- 71].  

 

 
 
 
Рис. 1 Розподіл ПІІ за галузями економіки станом на 01.01.13р. [1] 
 
Перспективи зростання іноземного інвестування в Україну у 

найближчому періоді пов’язані із ризиками, що можуть очікувати інвесторів, 
які обумовленні наступними факторами: веденням бойових дій збройними 
силами Росії у певних регіонах України або ж загрозою застосування Росією 
проти України своїх збройних сил; дестабілізацією соціально-політичної 
ситуації в Україні та пов’язаних з цим масовими громадськими 
заворушеннями у деяких регіонах України; переглядом прав власності на 
підприємства та інші активи у зв’язку зі зміною влади в Україні; 
нестабільною економічною ситуацією, що проявлятиметься у девальвації 
національної валюти, зростанні інфляції, зниженні купівельної спроможності 
підприємств і населення з відповідним зменшенням попиту на товари та 
послуги тощо[6, с. 62- 71]. 
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Свідченням  негативного впливу зазначених вище факторів є 
зменшення приросту  прямих інвестицій у 2014 році на  11140,4 млн.дол. 
США в порівнянні з 2013 роком (рис.2) [1]. 

 
Рис.2 Прямі інвестиції (млн.дол. США) станом на 01.01.2010- 

31.12.2014 
 
Станом на 31 грудня 2014 року найбільші країни-інвестори: Кіпр – 

13710,6 млн.дол. (29,9%), Німеччина –5720,5 млн.дол. (12,5%), Нідерланди – 
5111,5 млн.дол. (11,1%), Російська Федерація – 2724,3 млн.дол. США (5,9%). 
Аналіз прямих іноземних інвестицій за країнами походження до економіки 
України засвідчує доволі цікаву картину – основна частка інвестицій 
припадає на 10 країн, що свідчить про малу варіативність країн експортерів 
ПІІ до України [4]. 

На теперішній час в Україні існують не тільки галузеві, а й регіональні 
диспропорції в обсягах залучення інвестицій в основний капітал. Це явище 
сформувалося протягом останніх років. Так, частка інвестицій, вкладених в 
економіку Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, 
Одеської, Харківської областей та м. Києва, у 2014 р.  склала 92,2 % від усіх 
інвестицій. Більше третини інвестицій за цей же період припадає на м. Київ. 
За даними Держкомстату України, різниця між окремими регіонами щодо 
залучення прямих іноземних інвестицій на душу населення становить більше 
ніж 43 рази [6, с. 62- 71]. 

        Це свідчить про різну інвестиційну привабливість регіонів 
України, зокрема прикордонних, відсутність ефективних інвестиційних 
стратегій соціально-економічного розвитку регіонів та механізмів їх 
реалізації, наданні податкових пільг та лобіюванні інтересів окремих 
регіонів, а саме: м. Києва, Дніпропетровської та Донецької областей, що є 
проявом дискримінації щодо інших регіонів [6, с. 62- 71]. 
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Таблиця 1 

Капітальні інвестиції за регіонами за 2014 рік
1
(млн.грн.) 

Регіон 2012 2013 2014 

Вінницька 11028,8 13429,4 7370,2 

Волинська 6894,6 6666,7 7232,1 

Дніпропетровська 48236,9 45984,7 44609,6 

Донецька 68837,2 58961,8 33192,54 

Житомирська 5600,2 6161,5 5871,7 

Закарпатська 5904 5532,3 6083,6 

Запорізька 14181 14931,1 15370,4 

Iвано-Франківська 10635,1 10115,6 15003,6 

Київська 45275,4 42704 37991,7 

Кіровоградська 9479,1 6627 6590,3 

Луганська 17591,4 25354,7 14971,76 

Львівська 23161 18825,1 19850 

Миколаївська 8333,8 12582,1 8146,7 

Одеська 27812,5 27652,4 18002,3 

Полтавська 24045,7 19815,5 19944,4 

Рівненська 6462,6 6729,3 5571,1 

Сумська 5440,1 5567,1 5797,1 

Тернопільська 7230 5971 5274,8 

Харківська 31952,9 18307,1 16483,5 

Херсонська 4969,8 4131,9 4603,4 

Хмельницька 6744,3 6662,2 8601,6 

Черкаська 6795,1 6537,1 6424,5 

Чернівецька 4450,4 4535,5 3354,6 

Чернігівська 5123,5 5904,9 5493 

м.Київ 151499,5 143803,3 139883,1 

 
         Як видно з табл.1, найбільший обсяг інвестицій припадає на 

Донбас, Харківську і Дніпропетровську області, що пов’язано з наявністю 
мінеральних ресурсів і відповідно вигідними умовами для розвитку 
промисловості. Проте через малі державні видатки на наукову і науково-
технічну сферу, у цих регіонах спостерігається низька рентабельність 
виробництва, низька якість готової продукції і високий відсоток відходів 
виробництва – близько 40 %, високий рівень зношеності основних засобів – 
більше 50 %. Продаж підприємств нерезидентам означає фактичну віддачу 
майбутніх прибутків за кордон, тобто є економічно необґрунтованим [5]. 

Україні варто звернути увагу на збільшення інвестиційної діяльності у 
сферу туризму, прибуток від якої може складати мільйони гривень. Природні 
умови Південних регіонів та Карпат дозволяють залучати туристів на 
відпочинок і влітку, і взимку. Визначні історичні пам’ятки Кам`янець-
Подільська, Львова, Межиріччя, Почаєва, Хотина, Яремчі варті уваги. На 
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жаль, про них не знають не тільки  туристи, а й самі українці. Потрібно 
розповсюджувати інформацію про замки, фортеці, твори архітектури, 
монастирі, якими багата Україна, серед населення, розміщувати про них 
рекламу в Інтернеті на міжнародних сайтах. 

Україна володіє досить потужним, однак нереалізованим, 
інвестиційним потенціалом, розвиток якого стримується чинниками 
переважно макроекономічного характеру. Це дозволяє стверджувати про 
необхідність обґрунтування та імплементації виваженої політики, в межах 
якої доцільними є підвищення прозорості інвестиційного ринку, 
удосконалення системи захисту іноземних інвестицій, раціоналізація 
галузевого розподілу іноземних інвестицій шляхом розробки та 
впровадження системи заходів інвестиційного та структурного спрямування, 
спрощення регуляторних процедур ведення бізнесу [4] . 

        Отже, реалізація вищезазначених заходів сприятиме підвищенню 
інвестиційної привабливості економіки України та її аграрного сектора на 
міжнародному ринку капіталу, що прискорить процес відтворення та 
нарощування їх соціально-економічного потенціалу. Тож для покращення 
інвестиційного клімату та підвищення інвестиційної привабливості 
економіки України потрібно оптимізувати структуру залучення іноземного 
капіталу в галузі та регіони нашої держави, що поліпшить структуру 
експорту, підвищить конкурентоспроможність вітчизняних товарів на 
світових ринках, збільшить обсяги залучення іноземного капіталу, 
покращить стан основних фондів підприємств та добробут українців. 
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АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ 

 

  На сучасному етапі економічного розвитку відсутність інтеграції 

виробництва, особливо в аграрній сфері, унеможливлює нормальне 

функціонування як сільськогосподарських, так і інших галузей, і в цілому - 

національної економіки. У теперішній час господарства відчувають 

труднощі, з одного боку – у використанні землі,через відсутність засобів 

виробництва, а з іншого – у спаді виробництва основних видів 

сільськогосподарської продукції і виникненні проблем із забезпеченням 

населення продуктами харчування. Найкращим виходом з цієї ситуації 

виступає агропромислова інтеграція, яка є поєднанням 

сільськогосподарського і технологічно пов’язаного з ним промислового 

виробництва, з метою одержання кінцевої продукції з сільськогосподарської 

сировини і досягнення більшої економічної вигоди. 

Метою дослідження є вивчення аспектів розвитку інтеграційних 

процесів в агропромисловому комплексі, а також визначення основних форм 

розвитку агропромислової інтеграції [1, с. 654]. 

Агропромисловий комплекс (АПК),  розглядають,  як галузь 

національної економіки з виробництва, переробки, збереження й доведення 

зробленої сільськогосподарської продукції до споживачів.  

Наразі АПК включає такі  сфери, як: галузі, що виготовляють засоби 

виробництва для галузей АПК – сільськогосподарську техніку, 

електроустаткування, будівельні матеріали, добрива, отрутохімікати, 

комбікорми тощо; власне сільськогосподарське виробництво, тобто, 

вирощування сільськогосподарських культур, розведення худоби, 

птахівництво, звірівництво;  галузі з переробки сільськогосподарської 

сировини – молокопереробні підприємства, консервні цехи й заводи, 

хлібопекарні та ін.; інфраструктуру, яка здійснює збереження, 

транспортування й доведення продукції сільського господарства до 

споживачів. 

 Інфраструктура АПК включає шляхово-транспортне господарство, 

складські підприємства, зв’язку й матеріально-технічного обслуговування, 

житлові й комунально-побутові об’єкти, кредитні організації, науково-

консультаційні фірми, страхові компанії, експортні об’єднання. 

У процесі агропромислової інтеграції між господарськими структурами 

та об’єктами формується принципово нова система міжгалузевих зв’язків, 

яка торкається не лише основної виробничої діяльності, а й сфери 

виробничого та соціального обслуговування агропромислового 

виробництва. Слід зауважити, що можливість досягнення такої мети 

визначається не тільки і не лише міжгалузевими відносинами на мікрорівні, 
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тобто між безпосередньо інтегрованими господарствами, що формують 

зовнішнє середовище агропромислового виробництва взагалі [3, с. 480]. 

Знання особливостей і переваг усієї сукупності агропромислових 

формувань слід вважати першим, але досить вагомим кроком, який дає 

підставу для об’єктивної оцінки кожного окремого виду і вибору саме того, 

який виявиться найприйнятнішим для конкретних умов того чи іншого 

регіону. Потреба знання механізму створення агропромислового формування 

обумовлена передусім тим, що в кожному регіоні, чи навіть у кожному 

окремо взятому аграрному підприємстві  в результаті реформування відносин 

власності склались об’єктивні передумови поглиблення процесу 

агропромислової інтеграції. 

Під механізмом створення формування слід розуміти, послідовність 

виконання організаційно-правових, соціально-економічних та екологічних 

заходів, які б дали змогу той чи інший напрям агропромислової інтеграції 

перетворити в конкретну агропромислову структуру. 

Насамперед слід з’ясувати умови створення формування. Коли в 

наявності є розвинуті галузі сільського господарства і переробної 

промисловості, і зовсім інша, коли треба знайти інвестиції, щоб створити 

власну , чи на кооперативних засадах переробну базу. Не можна не брати до 

уваги і той факт, що в сучасних умовах дещо деформувалася сировинна база 

переробки: в кожному регіоні функціонуючі переробні підприємства ще 

зберегли свої потужності, а виробництво сировини чи скоротилося, чи зовсім 

припинилося або відійшло з великих господарських структур до підсобних 

господарств селян. До того ж, імпорт продовольства та низька 

платоспроможність населення значною мірою лімітують можливості 

інтеграції з метою нарощування виробництва. Слід брати до уваги ступінь 

розвитку продовольчого ринку та можливість міжрегіонального обміну 

продукцією виробництва [2, с. 75] . 

Інтеграцію необхідно розглядати як об'єктивний економічний процес, 

що характеризується певними закономірностями, зумовленими, перш за все, 

розвитком форм суспільного розподілу праці, його необхідністю взаємодії 

між галузями і підприємствами аграрного та промислового виробництва. 

Найбільш суттєвою особливістю сучасного етапу інтеграційних 

процесів є те, що сільськогосподарські підприємства, опинившись у складних 

фінансових умовах, часто не в змозі вести виробництво без грошових 

ресурсів. Коли відбувається різке скорочення бюджетного фінансування вони 

змушені шукати інвесторів поза аграрної сфери. Тому в ряді регіонів країни 

до цього процесу залучаються промислові підприємства, що мають на своїх 

рахунках вільні фінансові ресурси. Виступаючи в якості інвесторів такі 

підприємства в цілях жорсткішого контролю за використанням вкладених 

ними грошових коштів беруть під своє управління не тільки 

сільськогосподарське виробництво, а й сферу агросервісного 

обслуговування. У результаті склалася ситуація призводить до розвитку 

процесу об’єднання  власності, яка формується шляхом об'єднання 
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промислового і аграрного капіталів. Створення інтегрованих структур 

спрямоване на досягнення однієї з головних умов їх функціонування: 

забезпечення стійких темпів відтворення корпоративного капіталу на основі 

підвищення рівня конкурентоспроможності продукції та захисту прав 

акціонерів. 

 У результаті інтегрування сільськогосподарських виробників 

відбувається підвищення ефективності використання наявних на території 

області або району земельних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

Можна зробити висновок, що під інтеграцією в аграрній сфері 

розуміється цілеспрямований об'єднавчий процес встановлення виробничо-

господарських зв'язків і відносин між учасниками відтворення 

сільськогосподарської продукції, спрямований на зближення їхніх 

економічних інтересів і забезпечення зростання ефективності господарської 

діяльності [2, с. 120]. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ РИНКОВИХ І ДЕРЖАВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ У 

РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБМІНУ 

 

Торговельний сектор визначає взаємодія виробників і споживачів, 

забезпечує розвиток економіки. Незважаючи на економічну кризу, що 

спричинила за собою падіння промислового виробництва, скорочення 

інвестицій в економіку, ріст безробіття й зниження доходів населення, 

торговельна галузь характеризується стійкими темпами росту і є однієї з 

найбільше що швидко розвиваються галузей економіки України.  

Ефективного функціонування торговельних підприємств, а також 

забезпечення соціальних пріоритетів з погляду суспільного розвитку можна 

досягти регулюванням товарного обігу, здійснюваного у формі сполучення 

державного регулювання як цільового впливу на всі рівні управління й 

внутрісистемного саморегулювання підприємств торговельної галузі [1]. У 

цьому зв'язку формування діючої торговельної політики й забезпечення 

збалансованого стійкого розвитку торговельного обслуговування населення 
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визначаються в першу чергу якістю й цілеспрямованістю переходу до нових 

форм і методів регулювання сфери торговельного обслуговування населення 

при дотриманні об'єктивно діючих економічних законів, прорахунку й виборі 

найбільш ефективних варіантів розвитку торгівлі. 

Вступ України у СОТ, диверсифікованість форм і методів торгівлі, 

агресивні конкурентні стратегії міжнародних гравців, підвищення вимог 

споживача до якості торговельних послуг обумовлюють необхідність 

застосування сучасних економічних інструментів у процесі ринкового 

саморегулювання торговельних організацій. Саморегулювання є 

самостійною й ініціативною діяльністю, здійснюваної господарюючими 

суб'єктами торговельної галузі, що припускає розробку й установлення 

стандартів і правил торговельної діяльності, а також контроль за 

дотриманням вимог зазначених стандартів і правил [2]. 

При аналізі співвідношення ринкових і державних регуляторів у 

розвитку торговельного обслуговування населення виділяється головна 

тенденція - зміна не тільки масштабів, але й цілей, сфер і методів державного 

регулювання в міру розвитку господарської системи [3]. 

При цьому необхідно враховувати наступні особливості сфери 

торговельного обслуговування населення:  

- принципи планування багатокритеріальних завдань управління;  

- більша динамічність процесів, що протікають у системі;  

- вплив численних факторів зовнішнього середовища;  

- сполучення загальних стандартних правил й індивідуальних способів 

рішення управлінських завдань.  

При розробці управлінських технологій державного регулювання 

сфери торговельного обслуговування населення доцільно використати типові 

базові технологічні модулі виконання основних функцій управління. Можна 

виділити наступні групи технологій:  

- технології діагностики, оцінки й прогнозу, включаючи діагностику 

сильних і слабких сторін торговельного обслуговування населення України в 

порівнянні з іншими країнами;  

- діагностику сильних і слабких сторін торгівлі; складання прогнозних 

сценаріїв розвитку торгівлі країни й регіонів й оцінку ймовірності здійснення 

цих прогнозів;  

- технології регулювання торгівлі відповідно до загальних функцій 

управління, включаючи розробку проектів національної стратегії, галузевих і 

регіональних програм розвитку торговельного обслуговування;  

- формування погоджених і взаємозалежних пріоритетних цілей і 

напрямків розвитку торгівлі;  

- координацію й контроль за виконанням програм і планів; мотивацію 

виконання робіт з державного регулювання торгівлі;  

- оперативне управління й дозвіл виникаючих конкретних 

торговельних конфліктів, контроль і відповідальність за якість процесу 

торговельного обслуговування й кінцеві його результати;  
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- технології забезпечення державного регулювання торговельної 

діяльності, у тому числі підготовку пропозицій у сфері державного 

регулювання торговельної діяльності й проектів нормативних правових актів, 

пов'язаних із приєднанням України до СОТ;  

- забезпечення державної підтримки торговельної діяльності [4]. 

Пропонована збалансована система фінансових показників являє собою 

комбінації чотирьох ключових величин: активів підприємства, власного 

капіталу, обороту й чистого прибутку. В основі пропонованої методики 

кількісні і якісні параметри оцінки якості надаваних торговельних послуг 

можуть розглядатися як основні характеристики, що підлягають виміру й 

порівнянню, крім того, ці характеристики мають необхідний ступінь 

схожості для проведення зіставлення й виявлення найкращих практик 

застосування. Кожний з показників є комплексним і може бути оцінений 

експертним або соціологічним методом із застосуванням відповідної шкали. 

Дана методика дозволяє не тільки провести непряму оцінку реакції 

споживачів, що виражається в збільшенні обсягів споживаних послуг і 

повноті обслуговування клієнтів, але й оцінити конкурентні позиції 

торговельних підприємств. 
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Стратегічне планування є важливим елементом в життєвому циклі    

будь-якого підприємства, проте діяльність в міжнародному масштабі 

потребує цього в значно більшій мірі, ніж підприємства, які обмежуються 

своєю рідною країною. Це виходить з того, що підприємства – суб’єкти ЗЕД 

стикаються з такими проблемами та перешкодами, як необхідність 

враховувати майбутні коливання валютних курсів, вартісні відмінності між 

країнами, торгові політики урядів, міжнародну конкуренцію та інше. 
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         Планування є важливою складовою зовнішньоекономічної стратегії. 

Планування полягає в розробленні  системи найважливіших визначальних 

показників господарської діяльності, які охоплюють усі сфери діяльності 

організації: виробництво, реалізацію, закупівлю сировини, матеріалів і 

товарів, фінанси, запаси товарів і матеріалів, робочу силу та ін. 

Питанням планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

присвячена значна кількість праць вітчизняних та зарубіжних науковців, 

серед яких П. Друкер, Д. Деніелз, Л. Радеба, П. Бимиш, А. Моррісон, О. 

Кириченко, І. Сіваченко, А. Кредісов, В. Сіденко, Г. Дроздова та інші вчені. 

         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 

світових господарських зв’язків [3, с. 103]. 

         Ринкова стратегія підприємства передбачає зіставлення всіх 

альтернативних варіантів у сфері зовнішньоекономічної діяльності й 

обґрунтування оптимального рішення. 

         Процес планування ЗЕД підприємства охоплює такі етапи: 

         1. Аналіз усіх сторін зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

При цьому необхідно: аналізувати становище фірми на ринку з тими 

товарами і послугами, які підприємство випускає в даний момент;  вивчати 

діяльність підприємства з позицій споживача товарів і послуг підприємства;  

аналізувати діяльність підприємства з позицій ринку. 

         2. Аналіз ринку майбутнього (аналіз попиту і пропозиції). Підприємству 

важливо визначити, яким буде ринок у найближчому майбутньому, у якому 

напрямку цей ринок розвиватиметься і чого чекають споживачі від фірми в 

майбутньому. 

         3. Аналіз можливостей підприємства: аналіз очікуваного збільшення 

обсягу зовнішньоекономічної діяльності; аналіз переміщення підприємства    

на інші ринки; аналіз діяльності в новому середовищі і припинення 

діяльності в старій сфері. 

         4. Аналіз бюджетно-податкової політики: бюджетно-податкова політика 

усередині країни та її вплив на підприємство;  бюджетно-податкова політика 

закордоном і її вплив на підприємство. 

         5. Вплив тенденцій у світовій економіці: аналіз світового ринку 

позичкового капіталу; аналіз зовнішньоторговельної політики різних країн. 

         6. Розроблення довгострокової стратегії ЗЕД: формулювання глобальної 

довгострокової цілі зовнішньоекономічної діяльності; формулювання 

варіантів досягнення цілей зовнішньоекономічної діяльності; декомпозиція 

глобальної цілі на піднесення; порівняння варіантів досягнення цілей 

зовнішньоекономічної діяльності [1, с. 256]. 

         Прагнення отримати прибуток більший, ніж в Україні, спонукає фірми 

виходити на міжнародний ринок. Незважаючи на присутність чинника 
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непевності в новому середовищі (нові конкуренти, мінлива ринкова 

кон'юнктура, коливання валютних курсів, політична нестабільність та ін.), 

підприємство прагне нарощувати свою присутність на світовому ринку. 

         Підприємство виходячи на міжнародний ринок, відчувши на собі 

недоліки перших, скоріше спонтанних і імпульсивних дій, починає 

застосовувати планування. Успішне його використання дає можливість 

підприємству досягти ефективної підприємницької діяльності на 

зовнішньому ринку. 

         Планування ринкової стратегії здійснюється підприємством на трьох 

різних рівнях: глобальний рівень - планування тут здійснюється в найбільш 

довгостроковому аспекті, визначаються важливі для підприємства цілі, які 

сприймаються як єдине ціле; стратегічний рівень - планування здійснюється 

на рівні керівництва підприємства і дає уявлення про довго- і 

середньострокові варіанти розвитку; фактичний рівень - у цьому разі 

планування зосереджується на визначенні конкретних заходів, необхідних 

для вирішення питань ефективного використання наявних ресурсів при 

реалізації глобальних цілей на тих ринках, де діє фірма [2, c. 275]. 

         Планування стратегії підприємства має на меті насамперед попередити 

несприятливий вплив зовнішніх чинників. Найважливішою його функцією є 

прогнозування майбутнього. Визначаючи бажані і можливі орієнтири своєї 

майбутньої діяльності на світовому ринку, підприємство зменшує 

можливість непередбаченої дії основних чинників, що діють на світовому 

ринку. 

         Складність економічних явищ і процесів у світовому господарстві і 

посилення впливу зовнішніх чинників на підприємство роблять стратегічне 

планування обов'язковою умовою господарської діяльності. До того ж, 

потреба в зваженій, ефективній політиці і передбачення ходу 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства зростає зі збільшенням 

кількості ринків, де вона здійснює свою діяльність. 

Початковим етапом планування ЗЕД підприємства є визначення цілей 

ЗЕД. При плануванні експортних та імпортних операцій цілі підприємства 

деталізують залежно від його загальних цілей. Основною метою експорту є: 

розширення виробництва, що приведе до збільшення прибутку. Основною 

метою імпорту є: розширення виробництва; модернізація і розширення 

виробничого потенціалу; економія на заміні сировини і обладнання 

ефективнішою зарубіжною продукцією; розширення асортименту на 

національному споживчому ринку та збільшення прибутку за рахунок нових 

внутрішніх ринків. 

         Просте і ясне визначення цілей являє собою важливу передумову 

успішного виходу на зовнішні ринки, так само як і точне оцінювання наявних 

ресурсів. Після цього пріоритет варто віддати зіставленню потреб та наявних 

ресурсів. Випадкові рішення можуть виявитися вдалими, проте лише 

постійне і цілеспрямоване планування дасть змогу досягти оптимальної 

віддачі від інвестицій. 
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         У розробці стратегії враховується багато факторів: характер діяльності 

підприємства, його структура і кадровий потенціал, особливості галузі, 

тенденції розвитку макроекономічних процесів, стан правової бази, що 

регламентує умови господарської діяльності, та ін. Горизонт стратегічного 

планування, тобто часовий інтервал, на який ведеться планування, звичайно 

змінюється від одного року до п'яти і в кожному конкретному випадку 

залежить від стабільності економічного стану і передбачуваності 

майбутнього, терміну впровадження прийнятих стратегічних рішень, 

середньої тривалості часу, необхідного для реалізації конкретної ідеї від її 

зародження до практичного впровадження. 

Таким чином, у розробці стратегії планування умовно виділяють такі 

етапи: стратегічний аналіз і прогностичне забезпечення; визначення мети і 

завдань підприємства; варіантна розробка стратегії (власне стратегічне 

планування); реалізація; контроль за виконанням; оцінювання і коригування 

стратегічного плану. 

Список використаних джерел: 

1. Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: 

Навч. посіб. / М. І. Дідківський. – К. : Знання, 2010. – 463 с. 

2. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства / В.В. Іванова – К. : 

Центр навчальної літератури, 2012. – 472 с. 

3. Кандиба А.М. Зовнішньоекономічна діяльність / А.М. Кандиба -  К: 

Урожай, 2013.  208 с. 

 

Яна Сіренко 

Науковий керівник: Чернійчук Н.Ю., асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

СИСТЕМА ОЗДОРОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 
В сучасних умовах розвитку   української   економіки  ключовою  

проблемою   багатьох  підприємств  є   ефективність   їх   функціонування   та   
економічне   зростання. З метою ідентифікації негативних тенденцій і 
факторів та визначення необхідності фінансового оздоровлення доцільно 
здійснювати аналіз фінансового стану підприємства. 

Оцінка фінансового стану підприємства дозволяє отримати фінансово-
аналітичну інформацію для попередження розвитку негативних кризових 
явищ на підприємстві та своєчасно розробити і  впровадити заходи, 
спрямовані на поліпшення фінансового стану в довгостроковому періоді, що 
допоможе збільшити майновий  потенціал,  відновити  платоспроможність  та 
прибутковість підприємства в умовах конкурентного ринкового середовища. 

Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад аналізу 
фінансового стану вітчизняних підприємств внесли вчені-економісти:             
Л.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, Є.В. Мних, А.М. Поддєрьогін, В.В. Сопко,            
О.О. Терещенко та інші. Дане питання розглядалося також в працях 
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зарубіжних науковців і практиків, зокрема: Д. Стоуна, М. Метью, Ж. Рішара 
та інших. 

Мобілізація  внутрішніх  резервів підприємства (явних та прихованих) 
є головним  із  напрямів  покращення  фінансового  стану. Пошук резервів, 
які можуть бути використані з цією метою, проводиться шляхом ґрунтовної 
оцінки всіх складових діяльності. 

Щоб програма оздоровлення була досить надійна, вона повинна 
спиратися на: 

 необхідну й достатню повноту інформації щодо обсягу, змісту, 
структури, у тому числі набору показників; інформація повинна 
відповідати потребі всіх рівнів оздоровлення фінансового стану 
підприємства; повинна бути цілком погоджена у всіх аспектах із 
процесом розробки бізнес-планів, обліком і аналізом їхнього 
виконання, визначення тенденцій розвитку, контролю за виконанням 
програми; 

 необхідний і достатній ступінь вірогідності інформації; погрішність або 
помилки у відображенні реальних процесів не повинні перевищувати 
граничних величин, установлених для об'єктів оздоровлення; 

 порівнянність даних, тобто можливість їхнього зіставлення в часі, за 
кількісними і якісними ознаками; 

 наявність незалежних каналів надходження найбільш важливої 
інформації, що істотно підвищує надійність системи й вірогідність 
інформації; 

 своєчасність надходження й видачі інформації; ця вимога  означає, що 
інформація повинна безупинно надходити й перероблятися в процесі 
розробки й реалізації програми оздоровлення [1, с. 61]. 
Оздоровлення фінансового  стану  підприємства  можливе  за  рахунок  

збільшення  вхідних  та зменшення вихідних грошових потоків. Підвищення 
розмірів вхідних грошових потоків можна досягти за рахунок:  збільшення 
виручки від реалізації; рефінансування дебіторської заборгованості, продажу 
частини основних фондів. 

Зниження  собівартості  продукції  та  витрат,  джерелом  покриття  
яких  є  прибуток є головним внутрішнім резервом покращення 
платоспроможності підприємства. Основним способом зниження 
собівартості є економія  усіх видів ресурсів,  що споживаються  у 
виробництві, яку можна  досягти різними шляхами: механізація та 
автоматизація виробництва; розробка та застосування  прогресивних,  
високопродуктивних  технологій;  заміна  та  модернізація  застарілого 
обладнання; підвищення  вимог  та  застосування  вхідного  контролю  за  
якістю  сировини, яка надходить від постачальників та матеріалів, 
комплектуючих виробів, напівфабрикатів [2, c. 98]. 

В  умовах  конкурентного  середовища  актуальності  набуває  
оптимізація  збутової  політики підприємства.  Стимулювати  збут  можна  
різними  методами, наприклад, наданням  знижок  покупцям,  застосуванням  
масової  реклами, помірними  зменшеннями  цін. 

До заходів  мобілізації  внутрішніх резервів, які спрямовані на  
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зміцнення  фінансового  стану, можна віднести: проведення реструктуризації 
активів підприємства; сукупність заходів, пов'язаних зі зміною структури та 
складу активів балансу; перетворення в грошову форму наявних 
матеріальних та фінансових активів підприємства. 

У межах реструктуризації активів можна використати наступні заходи: 
мобілізація прихованих резервів; здача  в  оренду  основних  фондів,  які  не  
повною  мірою  використовуються  у  виробничому процесі; оптимізація  
структури  розміщення  оборотного  капіталу шляхом зменшення частки 
низьколіквідних оборотних засобів, запасів, сировини та матеріалів, 
незавершеного виробництва тощо; продаж окремих низькорентабельних 
структурних підрозділів та об’єктів основних фондів (за  рахунок  цієї  
операції  підприємство  може  отримати  інвестиційні  ресурси  для 
перепрофілювання виробництва на більш прибуткові види діяльності) тощо.  

Система заходів для підтримки стійкого фінансового стану 
підприємства повинна передбачати:  

 постійний моніторинг зовнішнього і внутрішнього стану підприємства; 

 розробку заходів із зниження зовнішньої вразливості підприємства; 

 розробку  підготовчих  планів  при  виникненні  проблемних  ситуацій,  
здійсненні  попередніх заходів для їхнього забезпечення;  

 впровадження  планів  практичних  заходів  при  виникненні  кризової  
ситуації,    прийняття ризикових і нестандартних рішень у випадку 
відхилення розвитку ситуації; 

 координацію дій всіх учасників і контроль за виконанням заходів та 
їхніми результатами [3, c. 137].  
Таким чином, можна зробити висновок, що фінансовий стан — це одна 

з найважливіших характеристик діяльності  кожного  підприємства, яка 
потребує постійного аналізу та контролю. 

Усі шляхи та заходи, спрямовані на підвищення фінансового стану, 
утворюють цілісну систему оздоровлення, яка повинна забезпечувати 
комплексний вплив на діяльність підприємства в разі потреби. 

Для  забезпечення  задовільного  фінансового  стану  на  кожному  
підприємстві  у  загальній системі фінансового управління необхідно 
розробити та забезпечити реалізацію системи аналізу і оцінки  фінансового  
стану,  адаптованої  до  особливостей  функціонування конкретного 
підприємства  на ринку, завдань його фінансової стратегії та політики тощо. 
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В теперішній час кондитерська промисловість – одна із найбільш 

динамічних розвинених харчових галузей. Какао порошок широко 

використовують в цій галузі як напівфабрикат для виготовлення багатьох 

видів кондитерських виробів, а саме для посипання цукерок, карамелі, тортів, 

тістечок, при виробництві жирової глазурі і та ін. Какао-порошок це 

тонкоподрібнений сухий продукт, який отримують завдяки переробці какао 

макухи. У процесі обробки в порошок додають лецетин, пряності, ванілін або 

ароматичні есенції. Одне із основних призначень какао-порошку - це 

приготування какао-напою [2]. 

Дослідженню проблеми насичення ринку какао-порошком присвячені 

праці як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Зокрема з них: Голиков А.П., 

Григорова Л.И, Волкова Л., Нгуен Тзи Хонг, Слет Дж., Вайоно І.Е., Баррос 

С., Осоріо Н. та інші. 

Метою даної статті є дослідження проблеми насичення ринку України 

якісним какао-порошком. Актуальність даної проблеми полягає у 

недостатній забезпеченості України виробничими потужностями для 

виготовлення достатньої кількості какао-порошку – незамінної сировини для 

харчової промисловості та продукту масового споживання. 

Основною сировиною для виробництва какао-порошку є какао-боби - 

насіння плодів какао-дерева, що виростає в тропічних районах земної кулі. 

Частка в імпорті какао з кожним роком істотно знижується. Це 

викликано, перш за все, тим, що какао втрачає свою популярність у кінцевого 

споживача. Його купують в основному підприємства для виробництва 

кондитерських виробів. Кон'юнктура ринку какао та продуктів з нього була 

досить сприятлива для українських імпортерів даних товарів, адже протягом 

останніх років спостерігалося зниження цін на них.  

Основними постачальниками сировини в Україну для виготовлення 

какао-порошку (какао-бобів) є Південна Америка й острови Вест-Індії, 

країни Західної Африки (Кот д'Івуар та Гана), Бразилія, Малайзія, Нова 

Гвінея. Лідером у виробництві какао-бобів є країна Кот д'Івуар (майже 42 %) 

та Гана (28%). 

Насичення ринку України якісним какао-порошком залежить 

насамперед від стану та якості какао-бобів, які закупляє країна для 

виробництва какао-порошку. В 2013/2014 роках був відзначений дефіцит 

какао в розмірі 52 тис. тонни.Дефіцит бобів існує вже шість років поспіль, 

оскільки 70% цієї сировини вирощується в західноафриканських республіках 

Кот д’Івуар і Гана, де весь цей час лютують посуха і хвороби рослин, які 
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відповідно скоротили світовий урожай какао-бобів вже на 30-40%. На 

сьогоднішній день до цих проблем додалася ще й епідемія вірусу Ебола, 

через яку кількість людей, які працюють на африканських плантаціях какао 

може суттєво скоротитися.Експерти прогнозують такі ж події і на 2015 рік, 

що є дуже невигідним для України тому, що ціна на какао буде зростати, в 

той час, коли і попит буде значно збільшуватись [1]. 

Технологічний процес отримання какао-порошку є дуже складним і 

енергоємним, потребує використання значних потужностей, в Україні нажаль 

не має ще таких потужностей, що вказує на перший негативний вплив на 

отримання якісного какао-порошку. Тому його виготовляють зазвичай у 

місцях збору какао-бобів та в країнах, що мають відповідні технічні ресурси. 

Дотримання умов технологічного процесу відіграє важливу роль в одержанні 

якісного продукту[3].  

Україна не має достатньої кількості виробничих потужностей, тому 

какао-порошок є фактично імпортованою продукцією. Найбільшими 

експортерами є фірми «Sсhokinag» (Німеччина), «ADM» (Польща), 

«Eurocacao» (Болгарія), «JB Cocoa» (Малайзія), «Cav.G.Testa» (Італія) та ін. 

На сьогоднішній день підприємства виробники какао-порошку та какао 

продукції намагаються знайти нетрадиційний замінник какао бобам. Із 

нетрадиційної рослинної жировмісної сировини як замінник какао-бобів 

пропонують насіння винограду, яке методом механо-хімічної активації з 

використанням роторно-валкового дезінтегратора забезпечує високий ефект 

подрібнення матеріалу із збереженням всіх цінних компонентів і 

поліпшенням якісних показників ліпідів. 

Останні кілька років експорт какао-порошку України займає  незначне 

місце - ледве менше 3% світового обсягу експорту, але він знаходиться на 

стабільному рівні 2,2 млн. тонн. Ведучими ж країнами-експортерами какао є 

США близько 18% і країни Західної Європи: Нідерланди (18%), Німеччини 

(14%), Великобританія (9%), Франція (5%). Так, хоча споживання какао на 

душу населення в Україні з 2013/2014 р. зросло майже на 12,5% і складає  

близько 0,5 кг - цей показник залишається далеко за аналогічними рівнями в 

традиційних-країнах споживачах: Бельгія - близько 6 кг на душу населення; 

Ісландія і Данія - близько 5 кг; Німеччина і Швейцарія - близько 4 кг; 

Великобританія, Франція, Австрія близько 3 кг [4]. Задля такого рівня 

споживання какао-порошку Україні ж потрібна висока якість продукції, її 

популярність та високотехнологічні потужності, які створюватимуть основу 

для розвитку вітчизняних промислових дій та стійкого положення на 

сучасному ринку.  

Також для України властива проблема великомасштабного маркетингу. 

Потрібно створити динамічний контроль продажу, який міститиме 

великомасштабний маркетинг разом з гнучкою стратегією скидок. За 

оцінкою спеціалістів в Україні  вітчизняні виробники конкурують з 

іноземними лише по елітним групам какао-порошку, а також в сегменті 

продукції в розфасовці. 
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Серед стратегічних планів підприємств виробників какао-порошку та 

какао продукції слід впровадити: модернізацію виробництва для 

виготовлення якісної продукції, установку високотехнологічного 

обладнання, яке дасть змогу розширювати асортимент, інноваційні кроки в 

сфері асортименту й маркетингової політики; активізацію рекламної 

діяльності; удосконалення системи розподільної логістики; розширення 

каналів збуту й відносин із роздрібними торговельними мережами; 

зближення виробника із споживачем (промо-заходи, участь у цінових акціях, 

розміщення свого торгового обладнання в залах магазинів). 

Підводячи підсумок, слід зазначити широкі перспективи для розвитку 

вітчизняної кондитерської галузі, і зокрема, для виробництва какао-порошку, 

оскільки існуючий на даний момент у країні рівень споживання на душу 

населення має великий потенціал для зросту продажу какао-порошку. 

Підвищення обсягів імпорту сировини, а саме какао-бобів, відповідно 

підвищить обсяги експорту виготовлення якісного какао-порошку за кордон. 

Залучення іноземних інвестицій сприятиме розвитку підприємств 

виробників, що матиме позитивний вплив на розвиток галузі виготовлення 

українського якісного какао-порошку. 
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НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Сучасний етап розвитку світових економічних відносин 

характеризується прагненням окремих країн до міжнародної економічної 

інтеграції.Цей процес, в свою чергу, є результатом поглиблення 

міжнародного поділу праці, високого ступеняінтернаціоналізації 

господарського життя. Завдяки інтеграції відбуваються якісні зміни в 

сучасному світі.Важливу роль в  міжнародних економічних відносинах 

відіграютьінтеграційніоб’єднання, що створені за регіональним принципом 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://credit-rating.com.ua/
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міжнародного співробітництва. Інтеграція у формі політичного й 

економічногоспівробітництва, а також взаємодії і партнерства має важливе 

значення для будь-якої країни. Тому  Україна не стоїть осторонь цього 

процесу, адже інтеграція в світове співтовариство відкриває нові ринки 

збуту, новітні технології, тощо. 

Проблеми міжнародної інтеграції економіки України  та  можливі 

напрямки її реформування досліджували такі українські вчені-економісти, як: 

Дугінець Г., Джалілов О., Черкаський І., Бєлікова Н., Козирєва 

В.,ВертелєваО., Писаренко С. та інші.Проте єдиного підходу до визначення 

напрямків реформування міжнародної інтеграції не має до сьогоднішнього 

дня. 

Для того, щоб окреслити необхідні напрямки реформування 

міжнародної інтеграції економіки України необхідно мати чітке розуміння 

сутності економічної інтеграції, яка починається з усвідомлення факторів, що 

лежать в основі цього процесу. Так,на думкуЧеркаського І., підґрунтям 

інтеграції є глобалізація, включення національних господарств економічно 

розвинених країн світу в єдиний економічний простір, а також 

розповсюдження нових форм інтернаціоналізації виробництва. Зміцнення 

господарських зв’язків і поглиблення співробітництва між країнами 

призводить до посилення їх економічної залежності, яке супроводжується й 

соціальними тенденціями, у першу чергу, міграцією населення [6,c.14].  

Потрібно брати до уваги інший важливий фактор інтеграції – швидкий 

розвиток техніки та технологій, появу інформаційних  технологій,                 

що змінюють систему виробничих й організаційно-економічних  відносин, 

максимально  спрощуючи комунікації між суб’єктами господарювання[5, 

с.59]. 

 Під впливом інтеграції можуть змінюватися засади державного 

управління національним розвитком, відбувається перехід до 

загальносвітових принципів сталого розвитку, здійснюється впровадження 

єдиних соціально-економічних стандартів [6, c.15]. 

Більше половини українського експорту складає сировина, 

напівфабрикати та невисокотехнологічні товари. Це свідчить про 

недиверсифікованість українського експорту і його сировинну 

спрямованість.  Тому повномасштабна інтеграція України з такою 

спеціалізацією експорту в сучасну світогосподарську систему  не є 

оптимальною. Мінеральна сировина, на відміну від технологій чи знань, 

вичерпується і не відновлюється, а низький рівень переробки зазвичай 

означає низькі прибутки. У конкурентному світі сировину завжди можна 

замінити аналогічною сировиною з іншої країни, що робить попит на неї 

високоеластичним і зумовлює значні коливання ціни [5,c.58]. 

Україна має два вектори міжнародної економічної інтеграції:  

− інтеграція з ЄС ; 

− інтеграція з Митним союзом.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%93$
http://80.91.174.172/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=AN&P21DBN=AN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%92.
http://80.91.174.172/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=AN&P21DBN=AN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1.%20%D0%9C.
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Але в світлі останніх подій та військової агресії Росії (Член Митного 

союзу) єдино можливим варіантом світового економічного співробітницва 

стало співробітництво з ЄС (в даному напрямку підписані основні 

документи, що наближають Україну до інтеграції з ЄС) [3,c.28]. 

Для того, щоб інтеграція з ЄС мала позитивний ефект для України в 

економічному сенсі, потрібно реформувати економіку та суспільний устрій в 

цілому [3, c.29].Важливим кроком реформування є створення національної 

державної правової системи відповідно до норм ЄС. Всі законодавчі акти 

повинні бути узгоджені зправовим полем ЄС. Необхідно зважити на те, що 

процес адаптаціїзаконодавства України вимагає злагодженої співпраці всіх 

гілок влади. Адже законодавство повинно бути не лише європейського рівня, 

а й сприяти економічному розвитку [1, c.16]. 

Для успішної інтеграції України у європейський економічний простір 

варто наближати основні критерії економічного розвитку до стандартів ЄС, 

що передбачає, в першу чергу, інституційні перетворення та реформи в 

соціально-економічній сфері. Реформування міжнародної інтеграції 

економіки України повинно бути проведене як в економічній, так і 

політичній сфері суспільного життя з метою пришвидшення економічного 

розвитку України та отримання позитивного ефекту від інтеграційних 

процесів.За основні напрями реформування міжнародної інтеграції України в 

сфері економіки потрібно взяти реформи в сфері прозорості ведення бізнесу 

та створення сприятливого інвестиційного клімату.Також необхідно 

зміцнити ресурсний потенціал регіонів та підвищити їхню 

конкурентоспроможність, забезпечити всебічний  розвиток людського 

потенціалу та реалізацію інноваційної політики в регіонах[2, c. 98]. 

Як стверджує Кіндратець О., основними напрямками реформування 

економіки України в процесі інтеграції до ЄС будуть наступні: 

− приведення українського митного законодавство до європейського; 

− модернізація підприємств стратегічних  галузей з метою підвищення ії 

конкурентоспроможності; 

− впровадження енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій 

виробництва; 

− усунення митних бар’єрів у торгівлі з ЄС; 

− економічна співпраця та ін. [4, c.826]. 

Отже, для забезпечення ефективної міжнародної  інтеграції економіки 

України потрібно, насамперед, провести відповідні реформи в економіці 

нашої держави, які будуть ґрунтуватись на радикальних заходах. До них 

можна віднести:модернізацію промисловості, ліквідування корупційних 

схем, зниження рівня безробіття, сприяння розвитку малому бізнесу, 

наближення законодавства до європейських стандартів та ін. 

Таким чином, першечерговими проблемами на шляху до євроінтеграції є 

реформуванняструктуринаціональноговиробництва, 

інституціональноїструктуриекономіки, 

підвищенняконкурентоспроможностінаціональнихтоварів та послуг на 
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міжнародному ринку, покращанняінвестиційногоклімату, 

реформуванняподатковоїполітики, наближеннякритеріїврозвитку до 

європейськихстандартів.Вирішення цих проблем повинно вивести Україну на 

новий рівень економічногорозвитку, зміцнитизв’язки з країнамисвіту та 

розкритиперспективиучасті в основнихсвітових організаціях. 
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СУЧАСНИЙ СТАН БАНКРУТСТВА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ТА ШЛЯХИ ЙОГО УНИКНЕННЯ 

 

Як відомо, вплив зовнішніх факторів на функціонування вітчизняних 

підприємств має досить значне значення.  Особливо за останні роки. 

Причиною цього є вплив глибокої економічної та політичної кризи, що 

охопила всі українські підприємства.  Щодня вони стикаються з ризиками, 

так як ринкові умови господарювання зобов’язують економічні суб’єкти 

дотримуватись вимог щодо платоспроможності та ліквідності. Тому 

більшість вітчизняних підприємств через фінансову, політичну та економічну 

нестабільність перебувають у кризовій ситуації. В результаті на сьогодні все 

гостріше постає питання про розробку певної системи профілактичних 

заходів щодо оздоровлення фінансово – економічної ситуації. 
Даному питанню приділили увагу такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673447
http://80.91.174.172/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=AN&P21DBN=AN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%92.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%9E$
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http://80.91.174.172/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=AN&P21DBN=AN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1.%20%D0%9C.
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Наливайко А.П., Нікітіна Н., Телін С.В., Терещенко О., Тинний І.В., та інші. 
Сучасний погляд на банкрутство підприємств в Україні можна 

сприймати неоднозначно. Так як з одного боку банкрутство є засобом 
усунення збиткових підприємств, які в подальшому не спроможні 
здійснювати свою виробничо-господарську діяльність, а з іншого – в 
кожному конкретному випадку банкрутство підприємства безумовно стає 
трагедією для його власників, працівників, які втрачають робочі місця, 
партнерів по бізнесу, які в разі визнання підприємства банкрутом навряд чи 
зможуть повернути його заборгованість перед ними.   На додаток, це стає 
проблемою для держави, яка в даному випадку втрачає платників , що 
негативно позначається на її фінансових можливостях та виконанні 
покладених а неї функцій. 

Згідно інформації, яку надає Державний департамент з питань 
банкрутства, за період з 2010 по 2014 роки, кількість справ про банкрутство 
підприємств різних форм власності має тенденцію до зростання з 14642 у 
2010 році до 19338 у 2014 році – на 4696 або 32 %. Щодо підприємств 
державної форми власності, то кількість порушених справ про банкрутство 
збільшилась на 43 або 21,1%.  

Так, при постійно мінливому зовнішньому середовищі, керівники 
підприємств повинні «тримати руку на пульсі» поточних подій як в середині 
організації, так і за ї межами. Першим сигналом, що сповіщає керівників 
підприємства про ризик банкрутства є його неплатоспроможність та 
незадовільна структура балансу, тобто коли виникає ситуація, що за рахунок 
власного капіталу підприємство не здатне забезпечити своєчасне виконання 
своїх фінансових зобов’язань. Це стосується розрахунку з бюджетними 
структурами, виплата кредитів та інші внутрішні зобов’язання. Важливий 
момент, на нашу думку, є своєчасне виявлення даної тенденції ще на 
початкових етапах її розвитку, в результаті чого керівники мають вдатися до 
набору цілеспрямованих дій, які полягатимуть у постійному моніторингу 
фінансового стану з урахуванням зовнішнього середовища. 

В даному випадку, ми пропонуємо, що в першу чергу при виявленні 
ризику неплатоспроможності слід звернути увагу саме на управління 
ліквідністю підприємства, так як управління нею дозволяє уникнути 
тимчасової, а нерідко й досить тривалої неплатоспроможності, що полягає в 
гнучкому та оперативному плануванні та координації виплат за борговими 
зобов’язаннями, грошових надходжень на рахунки підприємства. 

Ми погоджуємось з тим міркуванням, що для нормального 
функціонування підприємства необхідно скорочувати час переведення в 
кошти на поточному рахунку засобів, які іммобілізовані у запасах сировини, 
готової продукції та дебіторської заборгованості шляхом розробки політики 
раціонального управління ліквідністю оборотних коштів підприємства для 
яких окремо розробляється комплекс заходів, спрямований на забезпечення 
ліквідності та прискорення оборотності окремих видів поточних активів 
(товарно-матеріальних запасів, дебіторської заборгованості, поточних 
фінансових інвестицій [4]. А також для його стабільного функціонування 
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менеджери повинні заздалегідь обмірковувати настання такого ризику як 
банкрутство, тим самим забезпечувати певне підґрунтя для подальшої 
безперервної діяльності. 

Тому, для ефективного управління підприємством та завчасного 
визначення імовірної кризової ситуації, що може призвести до банкрутства в 
майбутньому, фінансовий менеджер повинен втілювати в життя основні 
функції антикризового управління [1,c.100]: 

- планування – це процес визначення цілей організації та їх змін, 
стратегій і програм антикризової стабільності, ресурсів для їх досягнення; 

- організація – це формування оптимальної структури та обсягу 
використовуваних коштів, апарату управління і кадрів для ефективного 
використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; 

- мотивація – система заохочень і санкцій, що стимулює зацікавленість 
усього колективу; 

- контроль – прогнозування відхилень від намічених цілей для 
своєчасного оперативного внесення змін, спрямованих на підвищення 
ефективності антикризових заходів. 

 Проте, ми вважаємо, що цього не достатньо, так як на підвищення 
фінансової стійкості можна вплинути за допомогою внутрішніх факторів 
(інноваційні, виробничі, фінансові, реалізаційні). В ширшому розумінні це 
розміри підприємства, за якістю та ціною, стан матеріально-технологічної 
бази підприємства, новітність технологій, стан майна і фінансових ресурсів, 
ступінь залежності від зовнішніх кредиторів та інвесторів, ефективність 
господарських і фінансових операцій, рівень менеджменту та забезпеченість 
висококваліфікованими кадрами, корпоративна культура, ділова репутація 
підприємства, збалансованість внутрішніх можливостей із впливом 
зовнішніх загроз. 

Отже, на даний час велика кількість підприємств перебуває в кризі, або 
на її межі, тому керівникам підприємств рекомендується систематично 
моніторити ситуацію своєї фінансової стійкості і завчасно попереджати 
банкрутство і прораховувати всі можливі варіанти покращення ситуації, 
насамперед це застосування внутрішніх факторів впливу.  
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ПОДАТКОВІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

В умовах становлення ринкових відносин та інтегрування економіки 

України у світовий ринок постає проблема модернізації податкової системи. 

Відомо, що реформування податкової системи України здійснюється 

постійно, адже податки – це гнучка фінансова категорія, яка жваво реагує на 

будь-які зміни в політичному, правовому, економічному, соціально-

психологічному житті країни. Але попередні податкові реформи виявились 

недостатньо ефективними та не відповідали головному завданню України – 

переходу до ринкової економіки, тому постала необхідність подальшої 

модернізації податкової системи держави. Пакет податкових реформ, 

введений в дію в 2015 році, спрямований на вдосконалення податкової 

системи України та наближення її до системи Європейського союзу, що є 

однією з умов євроінтеграції України. Шляхом використання регулюючої 

функції податків держава здійснює вплив на ефективність і стабільність 

економічного розвитку. Податкова політика держави спрямована на 

встановлення оптимальних податків, які не стримували б розвиток 

підприємництва та забезпечували б надходження до бюджету коштів, 

достатніх для задоволення державних потреб. 

Оцінку ефективності податкових реформ доцільно здійснити на основі 

аналізу реформування основних загальнодержавних податків, таких як 

податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств та податок на 

доходи фізичних осіб та визначення їх впливу на стан економіки країни. 

В Україні головним наповнювачем бюджету є податок на додану 

вартість. З метою зменшення податкового навантаження Податковим 

кодексом України було передбачено поступове зниження ставки податку – з 

20% до 17%. Але у зв’язку з обставинами, які склалися у країні, держава не 

знайшло можливостей зменшити ставку, і в 2015 роцівоназалишалась на 

рівні 20% [1]. Ключовими змінами є введення електронного адміністрування 

податку, тобто впровадження окремих рахунків для ПДВ. Це сприятиме 

зменшенню часу на сплату податку і буде більш зручнішим. Вважаємо, що 

таке нововведення безумовно сприятиме розвитку економіки, але воно 

потребує коштів і часу на втілення та роботи без перебоїв. Досить 

негативним у реформуванні є те, що за оцінками бізнесу, електронне 

адміністрування ПДВ, тобто впровадження ПДВ-рахунків, 

супроводжуватимуться чималим негативним впливом на економіку (суми, 

заявлені до відшкодування на  1 січня 2015 р., були заморожені без чіткого 

механізму їхнього відшкодування). Всі податкові накладні підлягають 
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тотальній реєстрації, що збільшить час на адміністрування ПДВ на 

підприємстві. Для отримання права на виписку податкової накладної 

підприємству потрібно внести кошти на спеціальний рахунок, які потім на 

його поточний рахунок не повертаються. Така процедура призведе до 

відпливу обігових коштів у підприємства і сплати податку на 30-60 днів 

раніше, ніж це передбачалось в існуючому раніше порядку. До того ж 

невідомі технічні можливості серверів ДФС України щодо обробки такого 

значного масиву інформації [2]. Однак, в контексті євроінтеграції, 

реформування ПДВ має і позитивні наслідки. Отже, перевага пропонованого 

механізму в тому, що він знищує наявні схеми розкрадання ПДВ [3].  Це 

сприятиме припливу в Україну іноземних інвестицій - чого саме вона зараз 

потребує. Внаслідок чого, настане стабільність та прозорість при 

адмініструванні податку.   

Реформування торкнулося і податку на прибуток підприємств: 

ліквідовано податковий облік і введено єдиний бухгалтерський облік. При 

цьому об’єктом оподаткування виступає фінансовий результат, визначений 

за правилами бухгалтерського обліку, скоригований всього на три різниці: 

амортизація, резерви, фінансові операції. Таким чином, із 49 податкових 

різниць залишилось всього 3.Ця пропозиція дає змогу вивести з-під 

податкового контролю витрати підприємства, збільшить можливість 

припливу інвестицій у розвиток підприємства. Кількість пільг з податку на 

прибуток значно скоротилось. Фактично звільненими від оподаткування 

залишились підприємства та організації, засновані  громадськими 

організаціями інвалідів. Базова ставка податку на прибуток, як і в 

попередньому році, лишились на рівні 18%, так як держава потребує 

надійних та стабільних джерел поповнення доходів бюджету. 

Бюджет України на 2015 рік розраховано зі сподіваннями на отримання 

належних надходжень і від податку на доходи фізичних осіб. Отже, основне 

податкове навантаження отримали пересічні громадяни. В 2015 році 

працівник сплачує податок в розмірі 15% від місячного доходу, який не 

перевищує  12180 грн.  Якщо сума доходу більше, то ставка зростає до 20% 

від суми перевищення.  

Продовжено утримання військового збору у розмірі 1,5% ще на один 

рік. За прогнозами,  підвищення ставок у 2015 році має принести бюджету 

42,3 млрд. грн. (у 2014 році - лише 8,4 млрд грн). Також в рамках податкової 

реформи Уряд збільшив податок на пасивні доходи (відсотки за депозитами, 

інвестиційний прибуток, роялті) з 15% до 20%. Введено в дію податок на 

депозити у розмірі 5% . Це може негативно позначитися на стані банківської 

системи, адже призведе до відтоку грошей з банків та поглиблення 

економічної кризи. Але у Європі вже тривалий період часу існує практика 

оподаткування доходу від депозитів. Отже, зроблено ще один крок до 

наближення податкової системи України до європейської.  

Реформування торкнулося і пенсіонерів. Так, неоподатковуваний поріг, 

який раніше становив 10000 грн., знижений до 3654 грн.. Оподаткуванню 
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підлягає не вся пенсія, а лише сума,  яка перевищує цю межу. Оподаткування  

пенсій – це практика країн Європи, і Україна ще раз продемонструвала 

наближення своєї податкової системи до європейських стандартів. 

Реформування податкової системи України передбачило скорочення 

кількості податків з 22 до 9,серед яких залишилися: податок на прибуток, 

податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний 

податок, рентна плата, збори, а також місцеві податки: податок на майно та 

єдиний податок.  

Процес реформування складається з реформування законодавчої бази 

та втілення у життя реформованого законодавства, що є найтяжчим. Якість 

проведення реформи залежить від державних органів, які повинні всебічно 

контролювати цей процес. Отримання позитивних результатів можливо лише 

за умови контролю з боку влади, прозорості та усвідомлення з боку громадян 

потреби у економічному зростанні країни. Ця реформа сприяє полегшенню 

ведення бізнесу в України, створення сприятливого інвестиційного клімату в 

Україні, зменшенню витрат часу платників податків на виконання 

обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату. Отже, 

податкова система України максимально наближена та має спільні риси з 

податковими системами Європейських країн, що має принести позитивний та 

ефективний результат. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ 

РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Активізація інноваційної діяльності на всіх рівнях економіки повинна 

супроводжуватися реформуванням, певною адаптацією існуючих 

організаційно-економічних механізмів і формуванням на їхній основі 

механізмів, що безпосередньо пов’язані з підвищенням ефективності 

інноваційного розвитку. Одним з таких є організаційний механізм 

інноваційного розвитку підприємств. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://gazeta.dt.ua/finances/reforma-pdv-usunuti-rozkradannya-abo-skasuvati-podatok-_.html
http://gazeta.dt.ua/finances/reforma-pdv-usunuti-rozkradannya-abo-skasuvati-podatok-_.html
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Проблеми організаційного механізму управління інноваційним 

розвитком підприємств в цілому, та організаційних форм забезпечення 

інноваційного розвитку підприємств зокрема, протягом останнього 

десятиліття широко обговорюються у наукових колах. Даному напряму 

дослідження приділено багато уваги у працях науковців Кравченко І.С., 

Багратян Г.А., Возняк Г.В., Кузнєцова А.Я., Крупка М.І., Фатхутдинов Р.А., 

Чухрай Н.І. та інших. 

Метою статті є дослідження організаційного механізму управління 

інноваційним розвитком підприємств. 

Організаційний механізм управління інноваційним розвитком (ОМУІР) 

підприємств є підсистемою традиційного організаційно-економічного 

механізму підприємства і у певний спосіб реалізується через форми і методи 

управління всією господарською діяльністю [2, c.21]. 

На рівні підприємства ОМУІР завжди конкретний, спрямований на 

досягнення конкретних інноваційних цілей шляхом впливу на конкретні 

сфери і фактори, які забезпечують досягнення намічених цілей, і цей вплив 

здійснюється за допомогою використання конкретних ресурсів або 

потенціалів підприємства. Головною особливістю ОМУІР є його 

спрямованість на: 

- прискорення темпів науково-технічного процесу; 

- підвищення ефективності організаційно-економічних робіт у 

результаті спланованої і цілеспрямованої розробки і втілення комплексу 

заходів; 

- активізацію і раціональне використання творчої активності робітників 

[3, c.72]. 

ОМУІР підприємств включає в себе такий важливий елемент, як 

прийняту в українському законодавстві і поширену в економічній практиці 

типологію організаційних форм інноваційного розвитку підприємств. 

Організаційними формами, які набувають значимості у реальному 

секторі економіки є: 

- стратегічні альянси; 

- промислово-фінансова група; 

- науково-промислові комплекси (науково-виробничі комплекси); 

- промислові корпорації;  

- технополіс; 

- технопарки; 

- бізнес інкубатори [1]. 

Загальним недоліком для всіх існуючих організаційних форм 

інноваційного розвитку підприємства є в тій чи іншій мірі диференціація 

наукової та виробничої діяльності. Це в свою чергу обумовлює типовий 

фінансовий метод, який в самому загальному вигляді забезпечує 

фінансування інноваційних витрат, реалізуючи антагоністичну 

протилежність розвитку та оптимізації в економічній діяльності компаній. На 
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практиці це виявляється у вмотивованій диверсифікації капіталу. Така 

динаміка капіталу несе певні наслідки, для інноваційних компаній, що 

виявляється у обмеженні росту ринків інноваційної продукції, а значить у 

обмеженні економічного середовища відтворювальних процесів. На 

макрорівні це виявляється у дефіциті капіталу і поточного фінансового 

забезпечення інноваційної діяльності. Зазначене не стосується стратегічних 

альянсів, де подібний негативний ефект долається за посередництва сучасної 

форми організації науки і виробництва інноваційної продукції, створенням 

економічного середовища інноваційного зростання [5, c.55]. 

У 2013  році інноваційною діяльністю у  промисловості  займалося 

1472 підприємства, або 14,2% загальної  їх  кількості. 

Впроваджували  інновації 1186 підприємств, у т.ч. 515 - впроваджували 

нові  технологічні  процеси,  кількість  яких  склала 1419, з них 634 

маловідходних  і  ресурсозберігаючих; 564 підприємства впровадили 2526 

найменувань інноваційних  видів   продукції, з  яких 881 - нові  види  машин,  

устаткування,  прилади,  апарати [4, c.193]. 

Організацією механізму управління інноваційним розвитком 

підприємства протягом  2013-2014 рр.  займалися 1820 підприємств (тільки 

17,6% загальної  кількості  обстежених  промислових), у т.ч.  майже 73% 

здійснювали  придбання  машин,  обладнання  та  програмного  забезпечення  

для  реалізації  інновацій, 34,8 % займались  навчанням  та  підготовкою  

персоналу  для  розробки  та  впровадження  нових  чи значно  

вдосконалених  продуктів та  процесів, 27,7% здійснювали  внутрішні НДР і 

13,5% придбали зовнішні НДР для  розробки  нових  або  вдосконалених  

продуктів  та  процесів ,17,2% займались  ринком запровадження  інновацій 

(з  урахуванням  ринкового  дослідження та  рекламної  кампанії), 14,2%  

здійснювали  придбання   інших  зовнішніх  знань  та 25,7%  підприємств 

займались  іншими  роботами,  пов’язаними із  створенням  і  впровадженням  

інновацій.  Як  видно  з  наведених  даних,  показники  інноваційної  

діяльності  підприємств є  невисокими  [4, c.194]. 

Таким чином, в контексті дослідження організаційних форм 

інноваційного розвитку підприємств слід зазначити, що всі вони спрямовані 

на забезпечення інноваційного розвитку як комплексу взаємопов’язаних і 

взаємозалежних завдань, які в концентрованому вигляді можна 

формалізувати за двома напрямками: мобілізації інноваційного ресурсу та 

реалізації інноваційного потенціалу економіки з метою забезпечення 

конкурентоспроможності країни на міжнародній арені та створення 

сприятливих умов розвитку науково-технічної та виробничої бази 

інноваційного розвитку економіки. Комплекс даних завдань проекції на 

підприємство втілений в законодавчо закріплених організаційних формах 

інноваційного підприємництва, в них реалізується можливості як 

економічних суб’єктів, так і держави. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ: 

ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

 

На даному етапі розвитку Україна прагне побудувати суспільство 

європейського рівня, забезпечити розвиток стабільної соціально-орієнтованої 

ринкової економіки, а цього можливо досягти лише за наявності надійної 

економічної безпеки країни. На шляху економічної перебудови наша держава 

має низку проблем, які загрожують економічній б езпеці. Однією з таких 

проблем є боротьба з тіньовою економікою.  Це питання було і залишається 

актуальним у наш час, адже йому притаманний глобальний характер. Сектор 

тіньової економіки досліджували та вивчали багато зарубіжних і вітчизняних 

науковців, а саме: О.Барановський, І.Бубнов, С.Квасов, О.Турчинов, 

О.Черевко, А.Крилов, В.Гвоздицький. Питання шляхів подолання тіньової 

економіки в Україні представлені у наукових працях С.Тпінкіна, В.Бородюк, 

З.Варлалій, О.Буришов, Н.Шелудько, Е.Фейг.  

Десятки років вивчають тіньову економіку, намагаються знайти 

способи її регулювання, але нікому ще не вдалося знайти способу її 

викорінення. Тіньова економіка властива більшою чи меншою мірою всім 

часам і всім країнам. В Україні на даний момент залишається гострою 

проблема корумпованості, нелегального виробництва і збуту продукції, 

фіктивних грошових операцій. Неефективна податкова політика веде до 

зменшення надходжень до державного бюджету із-за зрозростання тіньового 

сектора. Нестабільне законодавства відлякує підприємців від легалізації їх 

діяльності і примушує йти в тінь. Дослідження у даному напрямку 
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ускладнюється ще й тим, що достовірної і повної інформації про рівень 

тінізації економіки отримати практично неможливо. 

Як констатують експерти, пороговим. тобто критичним, рівнем 

тінізації економіки є 40% офіційного ВВП. В Україні цей рівень залишається 

високий. За даними Держкомстату за перший квартал 2014 року інтегральний 

показник рівня тіньової економіки в національному ВВП України становив 

близько — 40%. Рівень тінізації в країнах СНД ще більший: в Грузії (63%) та 

Азербайджані (60%). В Росії цей показник сягає близько 40% . Для 

порівняння, у високорозвинених країнах, зокрема в Японії, Німеччині, 

Великобританії, рівень тітьової економіки не більший за 10-15% [6]. 

Під тіньовою економікою слід розуміти економічну діяльність, яка 

пов’язана з незаконним привласненням особою або групою осіб частини 

створеної вартості або частки майна через різного роду спотворення 

об’єктивної інформації про рух грошових коштів та матеріальних цінностей, 

спотворення даних первинного обліку для приховування джерел походження 

доходів. Тобто це неконтрольоване суспільствам виробництво, розподіл, 

обмін і споживання товарно-матеріальних цінностей [2, С.26]. 

Якщо вдатися в історію тіньової економіки України, то найбільше це 

явище розвивалося у 1994-1998 роках. На той час тіньовий сектор охопив 

значну частину промислового виробництва, а саме: паливно-енергетичний 

комплекс, сільське господарство. У 1999-2000 році спостерігалося 

зменшення масштабів тіньової економіки. Але політичні та кризові явища 

2014 року негативно вплинули на дієвість існуючих методів протидії тіньової 

економіки, тому за останній період часу її обсяги знову збільшилися [2, 

С.29].  

Сучасна тіньова економіка є глобальним негативним явищем, яке з 

різною інтенсивністю та в різних обсягах виявляється в усіх країнах світу. За 

даними Міжнародного валютного фонду 8% світової економіки базується на 

незаконно отриманих коштах. Щорічні втрати світової економіки від 

корупції становлять від 500 млрд. до 1 трлн. дол. або 3-5% глобального ВВП, 

спостерігається постійне зростання економічної «тіні». В Україні за різними 

оцінками вітчизняних і зарубіжних експертів частка тіньового сектору 

економіки займає 45-70% ВВП. Фактично можна говорити про існування 

«паралельної» або «другої економіки», що за масштабами майже не 

поступається офіційній [4, С.243].  

В Україні однією з головних причин тінізації економіки виступає 

висока ставка податкового відсотка і низький рівень заробітної плати. На 1 

долар погодинної зарплати середньостатистичний український працівник 

виробляє приблизно в 3 рази більший ВВП, ніж аналогічний американський. 

Це говорить про експлуатацію найманої праці. За мізерну зарплату наш 

працівник змушений придбавати товари і послуги за світовими цінами. 

Існують також й інші не менш важливі чинники, що призводять до 

негативних соціально-економічних наслідків, а саме: знижуються реальні 
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доходи та рівень життя населення, погіршуються традиційні економічні 

показники, які характеризують ефективність суспільного виробництва, 

відсутні внутрішні джерела накопичення, наявна криза у сфері соціально-

економічного управління [3, С.31]. 

Формування державної політики, визначення напрямків та заходів 

щодо детінізації економіки зумовлені положеннями Закону України «Про 

основи національної безпеки України», в якому накреслено: подолання 

тінізації економіки шляхом реформування податкової системи, оздоровлення 

фінансово-кредитної системи, припинення відпливу капіталу за кордон, 

зменшення позабанківського обігу грошової маси [1]. 

На мою думку для подолання тіньової економіки в Україні доцільно 

було б створити окремий державний орган, який би взаємодіяв з всіма 

державними структурами та іншими, як державними так і зарубіжними 

органами. Цей орган повинен виконувати такі функції: акумулювання, 

аналізу та прогнозування результатів економічної діяльності, контроль за 

сплатою податків. А також здійснити наступні конкретні перебудови у сфері 

економічного життя України. Перш за все посилити ринкове регулювання 

економіки та впроваджувати антикорупційні реформи, а саме: замість 

існуючої радянської системи регулювання економіки необхідним є 

впровадження системи регулювання економіки з новою структурою та 

принципами. Податкова реформа має бути направлена на реалізацію 

наступних пріоритетів: 1) забезпечення всім суб’єктам господарювання 

однакових умов оподаткування; 2) зменшення податкового навантаження; 3) 

забезпечення ефективного податкового адміністрування та стабільності 

державних фінансів [6]. 

А також: розробити державну програму, направлену на виявлення та 

ліквідацію корупції; підвищити покарання за фінансово-економічні 

шахрайства; забезпечити страхування інвестиційних ресурсів та надання 

державних гарантій; підвищити рівень роботи правоохоронних та судових 

органів. 

Пріоритетами детінізації економіки у контексті реалізації економічних 

реформ є детінізація фінансових потоків та легалізація ринку праці [3, С.30].  

Опираючись на вищевикладене, можна зробити висновок, що 

поширення в Україні такого соціально-економічного явища, як тіньова 

економіка являє собою суттєву перешкоду забезпеченню сталого розвитку 

економіки. Ключовими передумовами високого рівня тінізації національної 

економіки залишаються неефективне функціонування фінансової системи та 

регулювання підприємництва, а також незадовільні умови здійснення 

підприємницької діяльності. Розвиток економіки та мінімізація тіньової 

економіки – основне завдання держави, саме від державного регулювання 

залежить соціально-економічне становище в Україні.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 
Концепція сталого розвитку – одна з найбільш важливих та 

дискусійних парадигм кінця ХХ – початку ХХІ століття. За останні 
десятиліття в Україні було створено багато програм та концепцій щодо 
напрямів переходу до ринкової економіки, але питання про механізми та 
напрями переходу до сталого розвитку залишалося поза увагою, хоча є 
дискусійним і привертає дедалі більшу увагу не тільки сучасних науковців, а 
й спільноти.  

Дослідженням проблеми управляння сталим розвитком та 
вдосконаленням механізму регулювання економічних систем займалось 
багато зарубіжних та українських вчених: Х. Боссель, В. Вернадський,         
О. Дрейер, Д. Медоуз, Дж. Форрестер, І. Пушкарь, Д. Стеченко,                      
В. Трегубчук, С. Грінчевська та багато інших. 

Нова парадигма розвитку суспільства, що отримала назву «сталий 
розвиток», була розроблена за результатами аналізу причин катастрофічної 
деградації оточуючого природного середовища в масштабах біосфери та 
пошуку шляхів подолання загроз довкіллю та здоров’ю людини. Сталий 
розвиток визначається як такий розвиток суспільства, за якого задоволення 
потреб теперішніх поколінь не повинно ставити під загрозу можливості 
майбутніх поколінь задовольняти свої потреби, для чого необхідне 
узгодження екологічних, економічних та соціальних складових розвитку      
[3, с. 20]. 
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Україна офіційно підтримала ряд міжнародних рішень щодо сталого 

розвитку, таких як «Повістка дня на XXI століття»(Ріо-де-Жанейро, 1992), 

Декларація Тисячоліття ООН  (2000), Йоханессбурзька декларація та План 

реалізації рішень Всесвітнього саміту ООН зі сталого розвитку 

(Йоганнесбург, 2002 рік), «Майбутнє, якого ми прагнемо» (Ріо-де-Жанейро, 

2012), проте досі не має загальнонаціонального плану практичного 

впровадження ідей сталого розвитку у життя. Важливою причиною такого 

стану речей є відсутність до цього часу затвердженої національної стратегії 

сталого розвитку та плану дій з її реалізації, і навіть концепції, а також 

відсутність імплементації у чинному законодавстві положень міжнародних 

документів і угод у даній сфері [3, с. 131]. 

За роки незалежності в Україні було здійснено кілька спроб створити та 

затвердити на законодавчому рівні Концепцію сталого розвитку країни, 

жодна з яких не увінчалась успіхом. Жодної законотворчої ініціативи щодо 

впровадження проекту стратегії сталого розвитку України не було 

зареєстровано. 

Запропоновані проекти Концепції відображені у таких офіційних 

документах: 

1. Проект Закону про Концепцію сталого розвитку України, заслухано 

на засіданні Верховної Ради України 07.03.2002 р. та не прийнято. 

2. Проект Закону про Концепцію переходу України до сталого 

розвитку, заслухано на засіданні Верховної Ради України 07.03.2002 р. та не 

прийнято. 

3. Проект Постанови про Концепцію переходу України до сталого 

розвитку питання розглянуто на засіданні Верховної Ради України, проект не 

підтримано . 

Крім того є проекти концепцій, котрі не дійшли до стадії проекту 

закону. Серед них слід відмітити ще один «Проект Концепції переходу 

України до сталого розвитку», який був розроблений НАН України та 

направлений до Кабінету Міністрів України у 2012 році. 

У Концепції сталого розвитку України визначено принципи, на яких 

сталий розвиток України базується та сформульовано такі цілі сталого 

розвитку України: економічне зростання; збереження довкілля; охорона 

здоров’я; дотримання справедливості; стале використання природних 

ресурсів; розвиток освіти;участь у формуванні глобальної системи 

екологічної безпеки [1]. 

В Україні повинні бути поставленні такі завдання сталого розвитку 

країни відповідно до її національних пріоритетів. Їх перелік можна 

представити ієрархічною схемою, де завданнями першого порядку є: 

а) щодо екологізації суспільних відносин та збереження середовища 

життя людини, то це повинна бути діяльність, спрямована на реалізацію 

права громадян на безпечне для життя довкілля. Здійснити її можна завдяки 

упереджувальним заходам  та заходам прямої дії. 

б) щодо соціальної складової сталого розвитку потрібно створити 
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умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантувати 

рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, встановити 

пенсій, інших соціальних виплат, які могли б забезпечити високий рівень 

життя. У рамках цього завдання можна виділити такий перелік 

першочергових заходів у: галузі соціальної політики, галузі освіти і 

виховання, галузі науки і техніки, галузі охорони здоров’я та санітарно-

епідемічної безпеки населення, сфері участі різних кіл громадськості у 

справах розвитку держави. 

в) щодо інтеграції екологічної політики в стратегію економічних 

реформ це діяльність, спрямована на здійснення структурної перебудови у 

сфері матеріального виробництва. Тому тут перелік першочергових займають 

заходи у: сфері підприємництва, сфері промисловості і транспорту, аграрній 

сфері, сфері енергетики. 

У проекті Концепції, окрім принципів, запропоновано засоби та 

механізми переходу до сталого розвитку. Серед таких засобів на державному 

рівні передбачається «запровадження моніторингу сталого розвитку, 

основним завданням якого є збирання, вивчення і підготовка інформації для 

аналізу показників, що визначають якість життя і природних ресурсів, … а 

також стан економіки, довкілля…». Конкретним механізмом досягнення 

цього визначено «розвиток державної системи моніторингу довкілля, 

запровадження моніторингу сталого розвитку через встановлення 

відповідних індикаторів, інформація щодо яких щороку подається у 

Національній доповіді про стан навколишнього природного середовища». 

На регіональному рівні передбачається розроблення проектів програм 

соціально-економічного розвитку територій, формування місцевих бюджетів 

з урахуванням пріоритетності цілей і завдань сталого розвитку, реалізація 

комплексу заходів збалансованого розвитку регіонів. На місцевому рівні 

наголошується на доцільності активної співпраці органів місцевого 

самоврядування і громадськості з питань розроблення місцевих програм 

сталого розвитку та необхідності спрямування основних зусиль на 

забезпечення сталого розвитку населених пунктів [1]. 

В Україні є значний національний потенціал для прискорення темпів 

переходу до сталого розвитку поштовхом до цього буде переорієнтація 

національної економіки, політики i стратегії на ідеї та принципи сталого 

розвитку. Перехід до сталого розвитку вимагає дотримання загальних 

принципів сталого управління, які передбачають відповідальність держави за 

сталий розвиток i збереження природи, участь громадськості у процесах 

прийняття рішень, забезпечення відповідальності за відновлення екосистем, 

широку екологічну освіту та виховання [4, с. 11]. 

Таким чином, для того аби не залишитися на узбіччі світового прогресу 

Україна потребує активного впровадження та застосування у повсякденних 

практичних діях засад сталого розвитку. Необхідним кроком в цьому 
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напрямку має стати розробка та ухвалення «Національної стратегії сталого 

розвитку України» з чіткою регламентацією стратегії і тактики переходу 

України до сталого розвитку. Стратегія повинна стати основою для розробки 

законодавчих актів, повинна передбачити забезпечення високої якості життя 

та здоров’я людей, їх екологічної та соціальної захищеності за рахунок 

збалансованого соціально-економічного розвитку, оптимального 

використання природно-ресурсного потенціалу країни з урахуванням потреб 

майбутніх поколінь. 
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ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

В останні роки для України формуються кардинально нові перспективи 

економічного росту у зв’язку з активними євроінтеграційними процесами. 

Досягнення високого економічного рівня країни, отримання лідируючих 

позицій на конкурентному ринку можливе лише завдяки інноваційній 

діяльності та розвитку промислових підприємств. Економіка розвинених 

країн найчастіше носить інноваційний характер, що говорить про ефективне 

використання нових знань та досягнень науково-технічного потенціалу. 

Поступово інноваційний тип економічного розвитку превалює у стратегіях 

розвитку великих корпорацій та підприємств. 

Слід зазначити, що питання інноваційної діяльності підприємств 

України розглядається та досліджується багатьма вітчизняними вченими. 

Серед них: О.І. Амоша, В.М. Геєць, Р.В. Грінченко, В.В. Дорофієнко, В.О. 
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Зайцева, Г.Г. Півняк, В.П. Семиноженко, В.П. Соловйов, Л.І. Федулова, О.М. 

Шашенко, О.І. Яшкіна та інші.  

Метою дослідження є виявлення та обґрунтування проблем 

формування інноваційного потенціалу всіх рівнів господарювання під 

єдиним «вектором інноваційного розвитку».   

В Україні на законодавчому рівні було задекларовано курс на розвиток 

конкурентоспроможності інноваційної економічної системи. Головною його 

метою є перехід у найближчому до інноваційної економіки і зайняти місце 

серед розвинених країн світу. Проте на сьогоднішній день інноваційна 

структура країни перебуває на початковому етапі розвитку. Вона 

представлена окремими типами інноваційних структур, серед яких виділяють 

наукові центри, технопарки, бізнес-інкубатори, науково-технічні 

підприємства та деякі інші, які не набувають поширення та розгортання своєї 

діяльності.  

Позиції України в світовому інноваційному рейтингу залишаються 

незадовільними. Про падіння рівня розвитку інновацій свідчить те, що 

Україна станом на 2013 рік посідає 71 місце у глобальному інноваційному 

рейтингу GlobalInnovationIndex – 2013 від Корнельського університету, 

бізнес-школи INSEAD та Всесвітньої організації інтелектуальної власності 

WIPO. При цьому у 2012 році країна займала 63 місце. За шкалою від 0 до 

100 Україна отримала індекс 35,78 та знаходилась між Тунісом та 

Монголією. Для порівняння: індекс лідера рейтингу Швейцарії склав 66,59. 

Проте Україна залишається одним із лідерів за інноваційністю в групі із 36 

країн зі середньо-низьким рівнем доходу. GlobalInnovationIndex складається 

вже шостий рік і оцінює рівень розвитку інновацій у 142 країнах.  

У рамках інтеграції в європейське співтовариство держава повинна 

визначитись зі своїми основними пріоритетами в сфері формування 

інноваційного потенціалу промислових підприємств. На рівні світового 

господарства промисловість є однією з найбільш розвинених галузей 

економіки, що характеризується високими темпами інноваційного розвитку. 

Проте ситуація на вітчизняних підприємствах є дещо іншою. Попри те, що 

Україна є одним із лідерів з виробництва промислової продукції, 

впровадження інноваційних технологій відбувається вкрай повільними 

темпами. Динаміка впровадження інновацій на промислових підприємствах 

України представлена в таблиці 1 [3]. 
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Таблиця 1.  

Впровадження інновацій на промислових підприємствах в Україні 

за 2009-2013 рр. 

Рік 

Питома вага 

підприємств, 

що 

впроваджували 

інновації, % 

Впроваджено 

нових 

технологічних 

процесів 

Освоєно 

виробництво 

інноваційних 

видів 

продукції, 

найменувань 

З них 

нові 

види 

техніки 

Питома вага 

реалізованої 

інноваційної 

продукції в 

обсязі 

промислової, 

% 

2009 10,7 1893 2685 641 4,8 

2010 11,5 2043 2408 663 3,8 

2011 12,8 2510 3238 897 3,8 

2012 13,6 2188 3403 942 3,3 

2013 13,6 1576 3138 809 3,3 

 

Відповідно до аналітичних даних, можна сказати, що в Україні 

спостерігається нестабільне інноваційне середовище, яке підтверджується 

наступними фактами: 

1. В основі інноваційної діяльності підприємств знаходиться процес 

впровадження інновацій у виробництво. У свою чергу, інновації 

розробляються та створюються науковими кадрами у наукових організаціях. 

Але показники інноваційної активності підприємств України свідчать про те, 

що науковці, зважаючи на всі обставини діяльності підприємств та 

фінансової підтримки, обирають більш перспективний шлях впровадження 

своїх ідей та розробок – співпраця з іноземними компаніями [1].  

2. На етапі виведення інноваційного продукту чи послуги на ринок 

підприємства зіштовхуються з деякими проблемами, серед яких можна 

виділити: нестача власних коштів, недосвідченість, суперечність 

законодавства України, пов’язаного з інноваційною діяльністю, бюрократія з 

боку державних службовців, низький рівень державної підтримки, недоліки у 

методиці оцінки інноваційних проектів та інші. 

3. Витрати на інноваційну діяльність підприємств України за різними 

джерелами фінансування мають нестабільний характер. Даний факт має 

негативний вплив на обсяги інноваційних розробок та інноваційних 

продуктів, що випускаються підприємствами внаслідок суттєвих коливань в 

обсягах фінансування інноваційної діяльності з тих чи інших джерел [2]. 

Узагальнення проблем впровадження інновацій на підприємствах 

України та шляхи їх вирішення представлені в таблиці 2.  
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Таблиця 2.  

Проблеми впровадження інновацій на підприємстві та шляхи їх 

вирішення 
Проблеми впровадження 

інновацій на вітчизняних 

підприємствах 

Рекомендовані шляхи вирішення проблем 

Дефіцит фінансових ресурсів, 

необхідних для проведення 

ґрунтовних наукових 

досліджень та впровадження 

інновацій в виробничу 

діяльність  

- залучення коштів із зовнішніх джерел фінансування; 

- активне використання амортизаційних відрахувань 

та нерозподіленого прибутку як джерел фінансування 

інноваційної діяльності підприємства; 

- створення на рівні держави інноваційних фондів та 

венчурних компаній для забезпечення безперервного 

фінансування інноваційних процесів; 

Слабко розвинене 

інформаційне забезпечення 

стосовно особливостей 

провадження інноваційної 

діяльності як в межах країни, 

так і за кордоном 

- забезпечення створення єдиного довідкового 

інформаційно-аналітичного фонду, в якому б містились 

результати науково-дослідних, дослідно-

конструкторських та технологічних проектів 

інноваційної  діяльності; 

- активізація науково-технічного співробітництва з 

різними країнами світу; 

Невідповідність кадрового 

забезпечення та недостатня 

кваліфікація працівників 

- проведення курсів підвищення кваліфікації та 

перепідготовки спеціалістів; 

- впровадження на макрорівні освітніх програм у сфері 

інновацій, які дадуть змогу підвищити якість та 

конкурентоспроможність інноваційних технологій; 

Значна недовіра до 

інноваційних продуктів як зі 

сторони споживачів, так і зі 

сторони підприємств 

- проведення активної маркетингової політики із 

просування товару на ринку для їх популяризації серед 

споживачів; 

- перейняття підприємцями досвіду інших суб’єктів 

господарювання, які здійснюють ефективну інноваційну 

діяльність. 

 

Список використаних джерел: 

1. ГринькоТ.М. 

Щодоінноваційногопотенціалуякскладовоїінноваційноїактивностіпідприємст

в / Т. М. Гринько // Економіст. – 2011. - №2. – С. 56-58  

2. ІванковВ.М. 

Оцінкастануінноваційногопотенціалуякскладовоїінноваційноїдіяльностіпром

исловихпідприємств / В.М. Іванков // Науково-практичневидання 

«Незалежнийаудитор» - 2013. - №6 (ІV) – C. 70-76 

3. www.ukr.stat.gov.ua 
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У сучасних умовах розвитку вітчизняних підприємств управління їх 

конкурентоспроможністю розглядається як один з аспектів менеджменту, дія 

якого спрямована на формування, розвиток та реалізацію конкурентних 

переваг й забезпечення життєздатності підприємства як суб’єкта економіч- 

ної конкуренції. 

Конкурентоспроможність – це складний процес розробки та реалізації 

управлінських впливів, заснованих на використанні об’єктивних економічних 

законів, щодо формування та регулювання витрат підприємства відповідно 

до його стратегічних та поточних цілей [1, c. 162]. 

Основними джерелами інформаційного забезпечення аналізу 

конкурентоспроможності продукції є дані бухгалтерського, статистичного й 

оперативного обліку, а також усі види звітності, первинна облікова 

документація. Дослідження не обмежується тільки економічними даними, а 

широко використовує технічну, технологічну й іншу інформацію. Сукупність 

інформаційних потоків, що виходять із названих вище джерел, визначається 

як ―система економічної інформації, основними принципами якої мають бути 

корисність, об’єктивність, єдність і оперативність‖.  

Основними умовами забезпечення конкурентоспроможності є: 

 – застосування наукових підходів до стратегічного менеджменту;  

–  застосування сучасних методів дослідження й розробок;  

– розгляд взаємозв’язків функцій управління будь-яким процесом на 

всіх стадіях життєвого циклу об’єкта;  

– формування системи заходів із забезпечення 

конкурентоспроможності різних об’єктів;  

– забезпечення пріоритетності продукції;  

– зміна якості виробу і його технічних параметрів з метою врахування 

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 

[2, с. 33]. 

Слід зазначити, що у вітчизняній економічній теорії і практиці 

виділяють такі чинники, які впливають на рівень конкурентоспроможності 

продукції:   

– Чинники технічного рівня виробництва: упровадження нової 

прогресивної технології, автоматизації виробничих процесів, використання 

нового виду сировини і матеріалів, зміна конструкції і технічних 
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характеристик виробів, упровадження обчислювальної техніки, 

автоматизованих систем управління.  

– Чинники організації виробництва, праці й управління: розвиток 

спеціалізації, вдосконалення організації обслуговування й управління 

виробництвом, поліпшення організації праці, використання основних фондів, 

матеріально-технічне постачання.  

– Чинники, пов’язані зі зміною обсягу, номенклатури й асортименту 

продукції, підвищення її якості, зміною розміщення виробництва. 

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. 

Одним із найефективніших чинників підвищення  

конкурентоспроможності підприємства являється впровадження інновацій. В 

класичному визначенні Шумпетера є п'ять видів інновацій: 1) інновації, 

наслідком яких є виробництво нового продукту, який має якісно нові 

особливості по відношенню до існуючих; 2) новий підхід до комерційного 

використання продукції, без суттєвої зміни технології її виробництва; 3) 

вихід на нові ринки збуту галуззю, незалежно від того, чи існував цей ринок 

раніше чи ні; 4) використання нових джерел сировини і напівфабрикатів; 5) 

зміна організаційних та інституційних форм, наслідком чого може бути, 

наприклад, створення монопольного положення або ослаблення монопольної 

влади іншого підприємства [3, c. 158-159]. 

Отже, забезпечення рівня високої конкурентоспроможності означає, що 

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. 

Список використаних джерел: 

1. Литовченко О.Ю. Удосконалення процесу управління витратами 

підприємств за допомогою інструментів структурно-функціонального 

моделювання / О.Ю. Литовченко // Вісник економіки транспорту і 

промисловоссті. – 2011. – № 36. – С. 162–165 

2. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства : навч. 
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2006. – 384 с. 

3. Лепа Н.Н. Моделирование процессов управления развитием 
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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН 

 

Україна є складовою світового господарства, тому її економіка в 

значній мірі залежить від стану міжнародних економічних відносин. 

Протягом 2008–2015 рр. Україна перебуває у стані фінансово-економічної 

кризи, про що свідчать її основні макроекономічні показники (ВВП, рівень 

безробіття, рівень інфляції, торгівельне сальдо, стан гривні, політична 

нестабільність і соціальна нерівність населення). Проте особливу увагу варто 

звернути саме на зменшення виробництва, оскільки цей фактор є ключовим у 

проблемі занепаду української економіки. 

Основними рисами сучасного економічного становища України є: 

падіння ВВП (ЄБРР оцінив падіння цього показника України в 2014 році в 

7,5%, а за прогнозами у 2015 році ВВП знизиться ще на 5 %); значна 

заборгованість держави, окремих галузей і підприємств зарубіжним країнам, 

МВФ тощо; обвал національної валюти, низька купівельна спроможність 

населення; відставання сектору економіки, який виробляє товари, від сектору 

економіки, який їх споживає; паливно-енергетична залежність від Росії; 

бойові дії на Сході України, зростання витрат на оборону; національне 

господарство спрямоване на виробництво й експорт сировинних товарів;  

переважання імпорту над експортом.  

Глобалізація визначається процесами інтернаціоналізації економічного 

життя. Досить вагомим аспектом впливу глобалізації на економіку є 

надзвичайно високі темпи зростання прямих іноземних інвестицій, які 

випереджають динаміку світової торгівлі. Прискорення економічного 

зростання розвинутих країн спрямовує потоки капіталу в країни, що 

розвиваються і особливо потребують фінансових ресурсів, тобто такі як 

Україна.  

Для успішного становлення на світовій арені Україна має визначити 

стратегію свого політичного та економічного розвитку, пріоритети у світі, 

з'ясувати, в чому полягають її реальні національні інтереси. 

1.Використання вигідного геополітичного положення. Основною рисою 

геополітичного положення України буферне положення нашої держави між 

західноєвропейським та євразійським світом, що має значні негативні 

сторони, але це є й великим козирем для розвитку нашої економіки. За 

словами американського стратега 3. Бжезинського, Україна перетворилась на 

державу, значення якої для системи міжнародних відносин полягає не в силі 

й мотивації її дій, а лише з одного важливого місцеперебування, що має 
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вагомі наслідки, з огляду на потенційну вразливість у цьому регіоні 

найбільших геостратегічних потуг. За Україною залишається статус держави, 

через яку лежить головний шлях для транспортування газу і нафти, корисних 

копалин, різноманітних товарів до Європи з Азії та навпаки.  

2.Залучення інвестицій. Прямі іноземні інвестиції дозволяють країні-

реципієнту вирішити цілий ряд існуючих проблем. Інвестування економіки 

сприяє прискоренню темпів зростання країни та покращанню рівня життя її 

мешканців. Результатом активізації інвестиційної діяльності, яка є наслідком 

процесів глобалізації, виступає зростання експорту, диверсифікація 

структури економіки, її технологічне оновлення, впровадження новітніх 

методів менеджменту і маркетингу. Усе це в цілому сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності країни і дає змогу їй зайняти належне місце у 

світовій спільноті. 

3.Розвиток фінансової системи. Досягти позитивного ефекту від 

прискорення динаміки іноземного інвестування можливо лише за наявності 

розвиненої фінансової системи, яка визначається відношенням кредитів до 

ВВП, рівнем капіталізації фондового ринку, ліквідністю банківської системи. 

Дослідження економістів МВФ свідчать, що в країнах, де фінансові інститути 

слабкі, ефект від надходження прямих іноземних інвестицій обмежується 

тільки тими підприємствами, куди було вкладено іноземний капітал.  

Удосконалення фінансової системи України можливе через здійснення 

комплексу таких заходів: розробка концепції державного регулювання; 

формування необхідних централізованих резервів для їх використання 

замість залучення емісійних кредитів; ліквідація монополій, пряме державне 

фінансування та кредитування суб'єктів малого підприємництва; усунення 

дефіциту державного бюджету, стабілізація співвідношення валют;  

подолання корупції; розвиток банківської системи. 

4.Зміцнення національної валюти. Захід передбачає: підтримувати 

стабільний обмінний курс гривні, для чого НБУ, Міністерству економіки й 

Міністерству зовнішньоекономічних зв'язків та торгівлі постійно вживати 

заходів з метою недопущення значних коливань платіжного балансу; у 

зв'язку із тим, що Україна взяла на себе зобов'язання, передбачені статтею 

VIII статуту МВФ, Національному банку провести широку роз'яснювальну 

роботу щодо переходу гривні в розряд вільно конвертованих валют для 

поточних операцій, що сприятиме зростанню довіри населення до 

національної грошової одиниці; у процесі стабілізації національної 

економіки поступово активізувати курс на її дедоларизацію, для чого зокрема 

рекомендувати через НБУ комерційним банкам встановлювати на валютні 

вклади проценти, які не перевищують середньозважену облікову ставку 

європейських центральних банків,що має автоматично привести до зниження 

процентів на валютні вклади відносно ставки на гривневі вклади; створити 

умови для нормалізації грошового обігу через обмеження бартерних операцій 

і угод, сприяння безготівкову грошовому обігу. 
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5.Реформування правової системи. Це забезпечить відповідність 

національного законодавства міжнародним вимогам.  

6. Відмова від необдуманої лібералізації зовнішньоекономічної 

діяльності. Цей захід передбачає припинення відтоку капіталу в офшорні 

зони та жорсткий контроль за рухом капіталу в державі. Потрібно 

запам’ятати, що доходи, отримані в Україні, мають фінансувати саме її 

економіку. 
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МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ВАЖЕЛІ ЙОГО ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

В епоху вільної конкуренції державне втручання в бізнес мало 

обмежений та епізодичний характер. На початку XX ст. масштаби цього 

втручання розширилися, а з 40-х років стали безпрецедентними. Держава 

перетворилася на одного з провідних суб’єктів економічного життя практик-

но в усіх розвинених країнах. Сучасна економічна теорія визнає не тільки 

прогресивність малого підприємництва, але й необхідність регулювання і 

підтримки його розвитку з боку держави і суспільства в цілому, оскільки 

ефективне функціонування цього сектору економіки забезпечує стабільність 

економічної ситуації в країні, зайнятість і добробут основної частини 

населення. 

Поняття малий бізнес в економічній літературі чітко не визначено. Але 

доведено, що він є невід’ємною складовою світової ринкової господарської 

системи як найбільш масова, динамічна, гнучка форма ділового життя. Перш 

ніж визначити поняття малий бізнес, необхідна розмежувати поняття 
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підприємництво та бізнес, які співвідносяться між собою як специфічне i 

загальне. Тобто поняття бізнес більш ширше ніж поняття підприємництва. 

Бізнес - будь-яка діяльність, яка ведеться переважно традиційними 

методами з метою отримання прибутку. 

Підприємництво - систематична, ініціативна, самостійна, на власний 

ризик, інноваційна діяльність з виробництва продукції та надання послуг з 

метою задоволення потреб споживача і отримання прибутку. 

Тобто вважається, що підприємництво повинно включати елементи 

новизни та ризику, а бізнес, орієнтований на отримання прибутку, може 

здійснюватись у будь-якій сфері діяльності. 

В Україні до малих підприємств відносяться підприємства, незалежно 

від форми власності, середньооблікова чисельність працюючих на яких не 

більше 50 осіб, а валовий дохід від реалізації продукції не перевищує 500 тис. 

євро на рік. 

Але сутність малого бізнесу полягає не в кількісних характеристиках 

(чисельність працюючих та розмір валового доходу), а в тому, що він 

засновується на особистій праці власника та членів його сім'ї, а також на 

використанні найманої праці у поєднанні з виробничо-управлінською 

діяльністю господаря. 

Фактори, що впливають на нестійкість малого бізнесу 

· обмеженість фінансових ресурсів; 

· висока підвладність впливу ринкової кон'юнктури; 

· нестабільність доходів; 

· слабке сегментування власної частки ринку; 

· висока вразливість до несприятливих економічних факторів (інфляція, 

циклічні коливання, високий податковий тиск); 

· швидкість банкрутства; 

· конкуренція великих корпорацій; 

· вузьке коло споживачів i постачальників; 

· локальність ресурсних i збутових ринків; 

· великі фізичні та психологічні навантаження; 

· адміністративні перешкоди; 

· невизначене ставлення держави та брак підтримки з її сторони. 

Основна суперечність малого бізнесу полягає між об’єктивно високою 

економічною та соціально-політичною значущістю малого підприємства, що 

виконує стабілізаційну роль у перехідній економіці та активізує інноваційну 

діяльність в умовах розвиненої ринкової економіки та слабкою 

життєздатністю суб’єктів малого підприємництва, особливою вразливістю їх 

щодо економічної кон'юнктури й тиску з боку великих корпорацій, а також 

адміністративних перешкод. 

Головними формами розв'язання основної суперечності малого бізнесу 

є: 

· державна підтримка, яка включає правове фінансово-кредитне, 

матеріально-технічне, інформаційне та кадрове забезпечення; 
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· інтеграційна підтримка, яка включає такі форми інтеграційних зв'язків 

великих та малих підприємств, як субпідряд, лізинг, франчайзинг, венчурне 

фінансування; 

· самоорганізація та кооперування малого бізнесу на політичних 

(громадські об’єднання підприємців, спілки, асоціації) та економічних 

(підприємницькі мережі, кредитні та збутові кооперативи) засадах; 

· міжнародна фінансова та технічна допомоги. 

Ці форми розв'язання основної суперечності малого бізнесу означають 

пом'якшення дії завдяки системі заходів, спрямованих на внутрішнє та 

зовнішнє середовище малого підприємництва. 

Розвиток бізнесу, в тому числі i малого, в Україні стримується 

внаслідок: 

· складностей в одержанні кредитів та нерозвиненості системи гарантій 

і страхування діяльності малих підприємств; 

· нестачі кваліфікованих кадрів, здатних працювати в умовах ринку; 

· відсутності розгалуженої мережі організаційних і управлінських 

організацій, які надають малим підприємствам різного роду послуги; 

· бюрократичних перешкод, що примушують засновників підприємств 

оббивати пороги численних інстанцій. 

Для розв'язання вищезазначених проблем в Україні необхідно 

здійснити ряд заходів: 

· по-перше, розробити єдину державну регуляторну політику у сфері 

підприємництва (створення належної нормативно-правової, методологічної 

бази впровадження регуляторної політики в Україні; усунення виявлених 

порушень державного регулювання підприємницької діяльності; перегляду 

регуляторних актів на відповідність принципам нормативного регулювання; 

координація діяльності органів виконавчої влади з підготовки проектів, 

видання та виконання регуляторних актів із застосуванням публічного 

обговорення); 

· по-друге, удосконалити податкову політику (знизити загальний рівень 

податкового навантаження та вирівняти податковий тиск на суб’єктів 

економіки за рахунок скасування більшості пільг i запровадження 

диференційованої шкали ставок оподаткування; впровадження спрощених 

методів оподаткування суб’єктів малого підприємництва, обліку та звітності 

для суб’єктів малого підприємництва); 

по-третє, сприяння розвитку малого підприємництва, як частини 

загальної соціальної та економічної політики України (визначення основних 

принципів, напрямів, форм i механізмів економічного та адміністративно-

правового впливу з урахуванням державних інтересів та пріоритетів, 

розробка i впровадження програм мікрокредитування, використання 

фінансових ресурсів суб’єктами малого підприємництва законодавче 

закріплення фінансових механізмів, адаптація молоді до умов ринкової 

економіки, створення сприятливих умов для відкриття власної справи, 
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залучення молодих підприємців до об’єднань підприємців та до громадського 

життя); 

• по-четверте, запровадження механізму громадської підтримки малого 

підприємництва (громадські приймальні, колегії, метою яких є надання 

інформаційно-консультативних послуг). 

3агалом слід відзначити, що малий та середній бізнес є невід’ємною 

складовою забезпечення сталого розвитку національної економіки. Він є 

найбільш рухливим та динамічним її елементом, невід’ємною складового 

інноваційної активності нації, формування прошарку активних інновативних, 

ризикових підприємців, середнього класу, що у сукупності з великим 

приватним, державним та корпоративним бізнесом формують „тіло" 

господарської системи кожної нації на принципах демократії та економічної 

свободи. 
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ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 

 

В умовах змін в економіці України та її орієнтації на європейську 

спільноту перехід на якісно новий рівень економічного та соціального  

розвитку передбачає пошук нових джерел фінансування для проведення 

наукової діяльності, впровадження інновацій та модернізації виробництва. 

Венчурний бізнес є предметом дослідження і дискусій багатьох вчених, 

серед вчених особливої уваги заслуговують праці Поручник А.М, 

Варфоломєєва В.О., Романішин О.В,  Зябрева Н.Н., Антонюк Л.Л,            

Кузнєцова І.С. 

Джерелом для такого швидкого реформування являється венчурний 

капітал. Венчурний капітал є тим необхідним елементом сукупного 

господарського механізму, що дозволяє реалізовувати нововведення на самих 

критичних етапах їхнього освоєння. 

Венчурний бізнес - вид бізнесу, орієнтований на практичне 

використання технічних новинок, результатів наукових досягнень, ноу-хау, 

ще не випробуваних на практиці [3].  Фінансування такого бізнесу беруть на 
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себе інвестиційні компанії, банки, спеціалізовані венчурні фірми або 

юридично самостійні організації, зазвичай, у формі товариств з обмеженою 

відповідальністю. Галузева належність проектів технічних новинок, що 

пропонуються авторами, ролі не відіграє. Цей вид бізнесу пов’язаний з 

великим ризиком, тому його часто називають ризиковим. 

Венчурні фірми - це здебільшого малі підприємства у новітніх галузях 

виробництва (електроніка, біохімія, біоінженерія), які швидко прогресують і 

в яких відбувається інтенсивна зміна поколінь продуктів і технологій, 

пов'язаних з базисними інноваціями. Венчурні фірми, як правило, 

утворюються або групою однодумців - учених, інженерів, спеціалістів, 

винахідників, які мають певний досвід роботи в лабораторіях великих фірм, 

або науковими закладами, університетами чи приватними особами, які 

бажають організувати свою справу. За оцінкою міжнародної Організації 

економічного співробітництва і розвитку, на частку малих фірм у 

промислово розвинених країнах припадає 20-30% усіх новацій [1]. 

Досвід розвинутих країн, що використовували венчурну індустрію для 

створення конкурентоспроможної економіки, переконливо свідчить про 

значне зростання у них виробництва конкурентоспроможної продукції, 

прискорене використання новітніх технологій в усіх галузях промисловості, 

зростання зайнятості населення тощо. 

Крім цього, успішна діяльність венчурного капіталу позитивно 

впливала на такі фактори економічного середовища, як: 

 переорієнтація індустріального шляху розвитку економіки на 

інноваційний; 

 стимулювання крупних виробничих структур до впровадження і 

використання новітніх технологій; 

 активний розвиток фондового ринку; 

 призупинення витоку висококваліфікованих спеціалістів і 

талановитих учених за кордон та ін [2, С.122]. 

За час свого існування венчурний бізнес проявив себе як один з 

ефективних засобів стабілізації й розвитку реального сектору економіки. 

Венчурний капітал зіграв значну роль у реалізації найважливіших 

нововведень кінця ХХ ст. Саме в такий спосіб були реалізовані такі видатні 

досягнення людства, як мікропроцесори, персональні комп’ютери, технологія 

рекомбінатних молекул ДНК та інші, а такі фірми, як „Майкрософт‖, 

„Джинентек‖, „Диджитал екуамент‖ піднялися до рівня лідерів нових галузей 

сучасного наукоємного виробництва [2, С.88]. 

Венчурне підприємництво в Україні є на сьогоднішній день досить 

перспективним, про що свідчить діяльність венчурного фонду Western NIS 

Enterprise Fund. Однак задля формування дієвого ринку венчурного 

підприємництва в Україні необхідно вирішити ряд складних комплексних 

проблем, як у правовому аспекті (законодавче визначення венчурного 

підприємництва, його підтримка та регулювання), так і з погляду  

формування ефективної інфраструктури венчурного бізнесу. За даними 
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венчурних компаній в українські підприємства вже вкладено понад 250 млн. 

дол. венчурних інвестицій. Суми, що у найближчий рік можуть бути 

спрямовані венчурними компаніями на інвестиції, коливаються від 20 млн. 

до 100 млн. дол., і при наявності достатньо великої кількості ринків, що 

динамічно розвиваються, за оцінками експертів, є дуже незначними. 

Найближчим часом можливість надходження значного іноземного капіталу в 

Україну як і раніше залишається невеликою. Деякі вітчизняні компанії, що, 

як правило, не називають себе венчурними, також намагаються 

використовувати інструменти венчурного інвестування. Проте вони ще не 

мають достатньо коштів для створення спеціалізованих фондів [4].  

Менеджери венчурних фондів констатують, що протягом останніх двох 

років умови їхньої роботи на українському ринку помітно змінилися: 

 По-перше, венчурний капітал, який по своїй природі спеціалізувався  

на придбанні невеликих (до 49%) пакетів акцій, після кількаразових втрат 

дрібних пакетів був змушений переключитися на контрольні. Це, в свою 

чергу, призвело до значного збільшення суми однієї інвестиції (від 1-3 млн. 

до 7-10 млн. дол.) і скоротило кількість угод.  

По-друге, зіштовхнувшись із серйозними проблемами забезпечення 

ефективності інвестицій, так як останнім часом жодний з відомих операторів 

українського ринку не зміг навести приклад продажу свого великого 

підприємства стратегічному інвестору, сьогодні венчурні фонди 

орієнтуються на роботу лише з компаніями, що вже сформувались. Причому 

такими, які спроможні найближчим часом стати лідерами на своїх ринках і, 

отже, у майбутньому спростити процедуру пошуку стратегічного інвестора.  

По-третє, дотепер більшість фахівців венчурного інвестування 

намагаються особливо не ризикувати й вкладають венчурний капітал в 

українські підприємства лише на 2-3 роки. Високі політичні, законодавчі та 

макроекономічні ризики в Україні не дозволяють використовувати венчурні 

інвестиції у довгострокових проектах (понад 5 років), хоча венчурний капітал 

необхідний більшості інноваційних підприємств України для впровадження 

(комерціалізації) їх наукових розробок саме на довгостроковий термін.  

Отже, венчурний бізнес в Україні нині знаходиться ще в зародковому 

стані. Власники фінансових ресурсів, необхідних для інвестування венчурних 

компаній, тільки починають розуміти, що вкладання коштів на декілька років 

є нормою і може бути ефективним. У країні немає потрібної кількості 

менеджерів для управління новими венчурними компаніями. 

Впровадження і розвиток венчурної індустрії в Україні потребують: 

вирішення завдань фінансового забезпечення; створення відповідної 

інфраструктури і сприятливих умов для її функціонування; забезпечення 

ефективної взаємодії між державою, наукою і бізнесом з орієнтацією на 

світові тенденції; вирішення організаційно-структурних проблем, освітніх 

програм і людських ресурсів. 

Крім цього, необхідне забезпечення державою пільгових умов для 

функціонування в Україні великих іноземних венчурних фондів та 
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стимулювання розвитку національних, які мають формуватися вже з часткою 

державного фінансування. Цим самим держава повинна демонструвати свою 

готовність ділити разом з приватними та інституційними інвесторами ризики 

таких інвестицій. Однак її роль в розвитку венчурного інвестування має бути  

координуючою, а не керівною. 

Потрібно також сформувати систему державного регулювання 

трансферу технологій, яка повинна сприяти вирішенню наступних завдань: 

забезпечення законодавчого сприяння розвитку венчурних фондів і фірм; 

спрощення процедури передачі нових технологій державних науково-

дослідних і проектно-конструкторських організацій малому і середньому 

бізнесу; стимулювання венчурних фірм до співпраці в області державних 

програм НДДКР; стимулювання підприємств різних форм власності до 

широкої участі у виконанні НДДКР. 
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МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ 

СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ 

 

Офіційне тлумачення терміну «заробітна плата» наведено в Законі 

України «Про оплату праці», в якому зазначено, що заробітна плата – це 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим 

договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу [4]. 

Висвітленням проблем, пов’язаних з розширенням поняття та значення 

заробітної плати, займаються як вітчизняні так і закордонні фахівці. 

Дослідженню теоретичних питань формування заробітної плати та основних 

напрямків її реформування присвячені роботи багатьох вітчизняних 

економістів, серед яких слід виділити В. Гарбара, В. Іларіонова, Л. Ільчука,  

Т. Костишиної, В. Лагутіна, О. Макаренко, Н. Павловської, А. Ревенка та ін. 

Особливе місце в системі оплати праці посідає мінімальна заробітна 

плата, яка являє собою законодавчо встановлений розмір заробітної плати за 

http://old.niss.gov.ua/


413 

 

просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за 

виконану працівником місячну, годинну норму праці (обсяг робіт). До 

мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, 

заохочувальні та компенсаційні виплати. Вона є державною соціальною 

гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм 

власності та господарювання [1]. 

У багатьох країнах  функціонують закони про мінімальну заробітну 

плату, що регламентують мінімально допустиму межу оплати праці, якої 

зобов’язані дотримуватися всі роботодавці. Для більшості найманих 

працівників установлений мінімум нічого не значить, оскільки їхня заробітна 

плата перевищує його. Проте для некваліфікованих і недосвідчених 

працівників встановлена мінімальна заробітна плата може перевищувати її 

рівноважний рівень. Унаслідок цього попит на таку робочу силу формується 

на рівні, нижчому, за її пропозицію, що спричинює безробіття.  

Мінімальна заробітна плата є основою для визначення державних 

тарифів у сфері оплати праці, пенсій, стипендій, допомоги та інших 

соціальних виплат. 

Мінімальна заробітна плата є одним з показників рівня життя в країні, 

який являє собою мінімальний розмір заробітної плати, який на сьогодні 

становить 1218 грн. Найнижчий поріг оплати праці регульований 

мінімальною заробітною платою, яка являє собою законодавчо встановлений 

розмір заробітної плати, нижче якого не може здійснюватися оплата за 

виконану працівником роботу протягом місяця. Мінімальна заробітна плата є 

одним з важливих важелів соціального захисту працюючих. Виходячи з її 

розміру визначають розмір пенсії за віком, стипендії, допомоги у зв'язку з 

безробіттям, у зв'язку з доглядом за дитиною тощо.  

Загалом, розглядаючи Рис. 1 можна побачити, що розмір мінімальної 

заробітної плати у період з 2011 по 2012 рік зріс більш як на 130 грн. Проте 

збільшення показників вже у наступні роки не перевищувало 80 грн. Загалом, 

це явище є доволі позитивним, проте не потрібно забувати й про те, що ціни 

на товари та послуги теж не стояли на місці, тому загалом особливих 

зрушень у цій сфері не було зроблено. Впродовж всієї історії розмір 

мінімальної заробітної плати встановлювався відповідно до рівня 

прожиткового мінімуму, який є вартісною величиною достатньою для 

забезпечення нормального функціонування організму людини і збереження 

його здоров’я. В наш час законодавці визначили ціну цих матеріальних благ 

на рівні 1147 грн. для працюючих людей, що і становить розмір мінімальної 

заробітної плати у 2013 році. Проте, за даної ситуації, що склалася в країні, 

не можна спрогнозувати, як зміниться показник мінімальної заробітної плати 

наступного року, зменшиться чи навпаки – збільшиться, що теж є причиною 

переживань [2]. 
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Рис. 1. Розмір мінімальної заробітної плати в Україні за 2011-2014 роки 

[3] 

 

Отже, мінімальна заробітна плата є одним із базових соціальних 

стандартів, формування механізму якого є комплексною системною 

проблемою макроекономічного рівня. Стратегічний курс нашої країни на 

систематичне підвищення мінімальної заробітної плати є правильним. Але 

оцінка існуючих співвідношень між мінімальною і середньою заробітною 

платою дозволяє дійти важливого висновку: подальше підвищення 

мінімальної заробітної плати гальмується низьким рівнем середньої 

заробітної плати у низці регіонів і видів економічної і промислової 

діяльності, де продовжує зберігатися значна диференціація за розмірами 

середньої заробітної плати. Тому для умов подальшого зростання 

мінімальної заробітної плати необхідне істотне підвищення середньої 

заробітної плати, особливо в тих регіонах і видах економічної і промислової 

діяльності, де вона занадто низька. Потрібно зосередитися на пошуку не 

інфляційних джерел підвищення середньої заробітної плати та забезпеченні 

нормальної її диференціації.   
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ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Відповідно до ЗУ «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі 

види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти 

підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється 

прибуток(доход) або досягається соціальний ефект [1]. 

 Відповідно до ЗУ «Про режим іноземного інвестування» іноземними 

інвестиціями є цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти 

інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою 

отримання прибутку або досягнення соціального ефекту [2]. Оскільки, 

інвестиційна діяльність пов’язана з певним ризиком для іноземного 

інвестора, тому обсяг іноземних інвестицій значною мірою залежить від 

ефективності правових гарантій, передбачений у національному 

законодавстві. З метою забезпечення сприятливого та стабільного 

інвестиційного режиму держава встановлює державні гарантії захисту 

інвестицій. ЗУ «Про інвестиційну діяльність» в ст. 19 визначає державні 

гарантії захисту інвестицій як систему правових норм, які спрямовані на 

захист інвестицій та не стосуються питань фінансово-господарської 

діяльності учасників інвестиційної діяльності та сплати ними податків, зборів 

(обов’язкових платежів). 

Інвестиції відіграють дуже важливу роль в економіці будь-якої 

держави. Вони є основою для: розширеного відтворювального процесу; 

прискорення науково-технічного прогрессу. 

Іноземний капітал спрямовується у діяльність, що частіше за все не 

потребує значних початкових інвестицій, має швидку оборотність коштів і 

розрахована на існуючий великий попит на внутрішньому ринку. Через це 

він майже істотно і не впливає на стан національної економіки України, 

ефективність її функціонування, структурну перебудову та технічне 

переозброєння виробництва, впровадження прогресивних новітніх 

технологій. 

За ступенем інвестиційної привабливості  в Україні беззаперечним 

лідером серед регіонів щодо обсягів залучених іноземних інвестицій є м. 

Київ – $15 756,1 млн. (7 814 підприємств та 39,4% обсягу іноземного капіталу 

в економіку країни). До п’ятірки лідерів також входять Дніпропетровська 

область – $2 813,6 млн. (1 008 та 7%), Харківська область – $2 054,7 млн. (847 

та 5,1%), Донецька область – $1 649,6 млн. (568 та 4,1%) та Київська область 

– $1 507,4 млн. (907 та 3,8%). Зовсім незначні кошти (менше 0,5%) залучені в 

Чернігівську, Чернівецьку, Тернопільську та Кіровоградську області [5]. 

Тобто найбільш інвестиційно привабливими є області з потужною 

промисловістю, науковим потенціалом і розвиненою інфраструктурою. 
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Негативними рисами інвестиційного клімату в Україні є: політична, 

законодавча та економічна нестабільність у країні, зарегульованість ринку та 

господарчої діяльності; слабкий законодавчий захист прав інвесторів; прояви 

корупції та бюрократизму у владних органах; не завжди прихильне ставлення 

до іноземних інвесторів з боку влади; обмеженість системи поширення 

інформації щодо можливостей інвестування, існуючих потенційних об’єктів, 

що потребують вкладання коштів, складні процедури одержання ліцензій та 

інших дозволів в ході реалізації інвестиційних проектів; високий рівень 

оподаткування підприємств; низький рівень розвитку інфраструктури; низька 

купівельна спроможність населення; високий рівень ризику [4, с.66]. 
Однією із важливих умов залучення іноземних інвестицій є гарантії 

стабільності законодавства, що регулює правовий режим іноземних 

інвестицій. Іноземний інвестор хоче мати гарантію, що умови інвестування 

мінятися не будуть. Він повинен бути впевненим у тому, що будь-які зміни в 

законодавстві не погіршать комерційних результатів його діяльності, на 

досягнення яких він розраховував, приймаючи рішення про свої 

капіталовкладення у визначений ним проект. На жаль, нестабільність 

українського законодавства і його непередбачуваність нерідко породжують в 

іноземних інвесторів сумніви щодо цього. 

Основними чинниками, які негативно впливають на процес іноземного 

інвестування є: 

         1)  нестабільне законодавство, відсутність надійних гарантій 

захисту від його змін дляіноземних інвесторів; 

2) високий рівень інфляції; 

3) невисокий рівень розвитку інфраструктури, яка могла б забезпечити 

швидкий оперативний зв'язок України з іншими країнами; 

4) відсутність чіткої державної стратегії щодо заохочення інвестицій; 

5) значний податковий і адміністративний тиск; 

6) нестабільність фінансової системи України; 

7) високий рівень корумпованості та бюрократизму в органах 

державної влади; 

8) нерівномірність іноземного інвестування у регіони країни; 

9) складність реєстраційних, ліцензійних, сертифікаційних та митних 

процедур. Реєстрація іноземних інвестицій згідно із встановленими 

процедурами триває місяцями; 

10) відсутність державного захисту інвестицій та інші[3, с.138]. 

Основними напрямами вирішення проблем іноземного інвестування є: 

        - створення стабільної податкової системи, яка б забезпечувала 

достатній обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів, ефективне 

функціонування економіки, створення умов для подальшого інтегрування 

України до світової економіки; 

         - розвиток корпоративного управління повинен здійснюватися для 

поліпшення інвестиційного клімату і спрямовуватися на поступове 
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наближення нормативно-правої бази з питань корпоративного управління до 

законодавства Європейського союзу; 

- стимулювання довгострокового банківського кредитування; 

- розвиток фондового ринку; забезпечення прозорої діяльності 

інститутів спільного інвестування; 

- запровадження спеціального режиму інвестування на територіях з 

несприятливими соціально-економічними умовами; залучення інвестицій у 

пріоритетні галузі виробництва; 

- впровадження економічного механізму страхування ризиків 

іноземного інвестування; 

- забезпечення стабільності законодавства у сфері інвестування і 

оподаткування; 

- розвиток інфраструктури; 

- боротьба з інфляцією; 

- надання додаткових пільг іноземному інвестору для заохочення його 

діяльності в Україні через прийняття окремих національних правових актів 

та інші. 

Отже, питання залучення та використання іноземних інвестицій в 

економіку України постає дуже гостро. Україна зацікавлена у залученні і 

оптимальному використанні іноземних інвестицій, однак для цього необхідно 

створити ефективну систему державного регулювання інвестиційної 

діяльності. Вирішення даного питання повинно стати пріоритетним, адже від 

ефективності інвестиційної політики залежить стан виробництва, положення 

та рівень технічного оснащення основних фондів підприємств народного 

господарства, можливості структурної перебудови економіки, рішення 

соціальних та екологічних проблем. Інвестиції являються основою для 

розвитку економіки. 
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Питання трудової міграції громадян України за кордон та в самій 

державі є проблемою державного рівня.Суттєве зростання масштабів 
міжнародної міграції трудових ресурсів, а саме нарощування її обсягів та 
інтенсивності, охоплення території всієї нашої країни, а також її вагомий 
вплив на економічний та соціальний розвиток зумовлюють необхідність 
подальшого дослідження цих процесів. 

Питання трудової міграції є досить актуальними на сучасному етапі 
розвитку України. Адже міграція трудових ресурсів як економічне явище є 
одним з факторів формування суспільства, що безпосередньо впливає на його 
становлення та функціонування. Сьогодні міграція робочої сили стала одним 
з головних чинників соціально-економічних трансформацій і розвитку всіх 
регіонів України. Тому така тенденція і спонукає досліджувати особливості 
та проблематику трудової міграції в Україні. 

Вагомий внесок у процес дослідження теорії і практики міжнародної 
трудової міграції, удосконалення організаційних, економічних та правових 
важелів її регулювання зробили провідні вчені, серед яких можна виділити: 
О. О. Бандурка, С. І. Братков, М. П. Бублій, І. К. Василенко, Ю. Ф. Гаврушко, 
Д. В. Голобородько, О. П. Горбань, С. М. Кременчуцький, О. А. 
Малиновська, Д. Б. Муратова, С. В. Науменко, О. В. Поліщук, Ю. І. 
Римаренко. 

Мета дослідження полягає у виявленні  позитивних та негативнх 
наслідків трудової міграції України, а також виокремлення основних причин 
цього явища. 

Трудова міграція – це складний соціально-економічний процес, що 
визначається різними об’єктивними і суб’єктивними чинниками, серед яких – 
природно-кліматичні, демографічні, етнічні, соціальні, економічні. 
Найбільший вплив на міграційні процеси мають соціальні та економічні 
явища. 

Глобалізація виробництва, посилення взаємозалежності національних 
економік і, як наслідок, виникнення та постійний розвиток міжнародного 
ринку праці, що охоплює потоки трудових ресурсів, які перетинають 
національні кордони, призводять до трудової міграції громадян України. 

Україна продовжує залишатися країною походження трудових 
мігрантів як для країн СНД, так і для ЄС. Трудова еміграція стала в нашій 
державі об’єктивною реальністю. Деякі експерти й дослідники називають 
Україну одним з найбільших донорів робочої сили в Європі. За різними 
оцінками Україну покинули до 5 млн людей, щоб жити й працювати в інших 
країнах, однак у реальності ці цифри набагато вищі через нелегальну 
міграцію.  
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Сучасне геополітичне становище України робить її привабливою для 
транзитної міграції. Наша держава розташована на Центрально-
Європейському маршруті – одному з п’яти маршрутів глобальної незаконної 
міграції, який проходить через Росію, Україну, Польщу й Словаччину в 
країни Західної Європи. Цим маршрутом користуються мігранти Далекого і 
Близького Сходу, Південно-Східної Азії й СНД. Тому Україна є основною 
транзитною країною, переважно для трудових мігрантів, що направляються в 
країни ЄС [1]. 

Головною причиною трудової міграції з України можна, безумовно, 
вважати соціально - економічну. Важливими чинниками, які спонукають 
українців до виїзду за межі держави, є також низький рівень життя та 
безробіття. Дана обставина змушує громадян України шукати для себе 
кращої долі за кордоном, що цілком відповідає прагненню людини, яка бажає 
знайти роботу, достойну оплату її праці і має на це конституційне право. 

Трудова міграція населення - це не тимчасове явище, а закономірний 
розвиток суспільних відносин, що спричиняє як негативні, так і позитивні 
наслідки.  Вони залежать від обсягу, складу і характеристики міграційних 
потоків. Вплив трудової міграції буде також змінюватися в залежності від 
рівня кваліфікації, географічного походження, ситуації із рівнем зайнятості, 
віку і статі мігрантів. Іншими чинниками є тривалість перебування, 
організованість або спонтанність міграції, легальний чи нелегальний 
характер, а також етапи розвитку, демографічна ситуація та умови ринку 
праці як в країнах походження, так і в приймаючих країнах. Загалом, 
виділяють наступні позитивні наслідки трудової міграції: 

- зменшення соціальної напруги та навантаження на ринок праці, 
зокрема зниження рівня безробіття; 

- можливість матеріального утримання на Батьківщині сімей, зокрема 
дітей, фінансування їхнього навчання, покращення житлових умов, купівлі 
товарів довготривалого використання, оздоровлення родичів тощо; 

- розвиток малого бізнесу за рахунок залучених коштів від 
"човникової" торгівлі; 

- розширення світогляду, набуття свідомості та розуміння реальних 
умов ринкової економіки розвинутих країн, вивчення іноземних мов [2]. 

Розглядаючи негативні наслідки, можна виділити такі : 
- виїжджає частина трудового потенціалу, в тому числі 

висококваліфіковані працівники, які згодом втрачають свої професійні 
навики, оскільки за кордоном виконувана ними робота часто носить 
примітивний та непрестижний характер; 

-  морально-психологічний аспект має різносторонній вплив: з одного 
боку 

- розпадаються сім’ї, часто залишаються бездоглядними діти та люди 
похилого віку, з іншого - працюючи на чужині, заробітчани втрачають власне 
здоров’я, не отримуючи при цьому кваліфіковану медичну допомогу, 
зазнають впливу важкої фізичної і часто ненормованої праці; 

-  зниження народжуваності у молодих сім’ях. Поряд з цим відомі 
факти, коли молоді жінки-заробітчанки незаконно народжують дітей для 
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сімей за кордоном нібито "на замовлення", а в подальшому не можуть 
забрати їх додому як власних; 

- загальна зневіра, втрата національної самосвідомості, набуття чужих 
звичаїв та невластивого менталітету [3]. 

Сучасний стан міграційних процесів в Україні характеризується 
виїздом на роботу за кордон значної частини економічно активного 
населення держави, транзитною міграцією в Західну Європу, збільшенням 
кількості трудових іммігрантів. 

Без визначення і відтворення реальної картини міграційної ситуації в 
Україні, здійснення державної міграційної політики неможливе. Тому вкрай 
важливим є постійний моніторинг міграційних процесів в Україні. Для цього 
слід активізувати процес розробки та створення єдиного централізованого 
механізму збору даних по міграції, який дозволить передавати інформацію 
державним органам управління міграцією, а також покращить аналіз 
міграційної ситуації. 

З метою зменшення еміграції робочої сили необхідне впровадження 
системи заходів, які на думку фахівців повинні мати чітке внутрішнє і 
зовнішнє спрямування. До числа перших належать заходи макроекономічної 
стабілізації та оздоровлення економіки - створення робочих місць, 
розширення іноземного інвестування тощо. Зовнішні заходи мають 
забезпечити цивілізовані форми виїзду працівників за кордон та можливість 
їх вільного повернення додому, ввезення валюти, а також гарантії нашим 
співвітчизникам захисту їхніх трудових прав за кордоном [4]. 

Отже, трудова міграція відіграє на сьогодні важливу роль соціального 
амортизатора, є чинником зменшення безробіття, джерелом значних 
додаткових ресурсів.  Водночас, з нею пов’язані численні проблеми, 
найсерйозніша з яких - втрата значного трудового та інтелектуального 
потенціалу, особливо в тих випадках, коли тимчасова трудова міграція 
трансформується в тривалу. 

В наш час основними причинами трудової міграції є збройний 
конфлікт на сході країни, політична і соціальна нестабільність, падіння 
української економіки. Дані умови призвели до погіршення рівня життя та 
змусили багатьох українців шукати порятунку за кордоном. З цих та ряду 
інших причин кількість українців, охочих покинути країну, постійно зростає.  
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ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

 В сучасній економічній теорії визначення товарних запасів 

підприємств роздрібної торгівлі трактується з різних боків, в залежності від 

того, об’єктом якого функціонального управління вони є. Усі ці підходи 

розглядають лише сутнісні характеристики цього поняття, що не дає змогу 

приймати найбільш ефективні комплексні управлінські рішення, спрямовані 

на забезпечення стійкої економічної діяльності підприємства та збільшення 

його ринкової вартості.  

Основним завданням управління запасами є інвестування в них коштів 

таким чином, щоб досягати стратегічних цілей бізнесу. Результати 

комерційної діяльності значною мірою залежать від обсягу і рівня товарних 

запасів, які реагують на будь-які зміни ринкової кон'юнктури, і, в першу 

чергу, на співвідношення рівня попиту і пропозиції [1]. Тому необхідною 

умовою процесу управління запасами є своєчасне, правильне, обгрунтоване 

прогнозування, нормування, планування, організація, стимулювання, 

контроль та регулювання строків і обсягів виконання замовлень на 

виконання норми запасів у логістичній системі «закупівля- виробництво-

розподіл» [2]. 

Планування товарних запасів здійснюється двома методами: 

економіко- статистичним і методом техніко-економічних розрахунків. 

Економіко-статистичний метод оснований на аналізі звітних даних про 

фактичні товарні запаси поточного зберігання на кінець року. Розрахунок 

товарних запасів цим методом проводиться наступним чином: будується 

динамічний ряд, який характеризує товарні запаси поточного збереження за 

аналізовані роки, та розраховується темп росту запасів на запланований рік. 

Для визначення приросту товарних запасів на запланований рік найбільш 

достовірні дані дає метод вирівнювання за допомогою середньої ковзної. 

Даний метод визначається на основі вивчення динаміки товарообороту та 

перенесення основних закономірностей розвитку на плановий період з 

врахування факторів, що впливають на обсяг товарообороту [3]. Для більш 

обґрунтованого нормування товарних запасів рекомендується 

використовувати метод техніко-економічних розрахунків. Розрахунок 

нормативу товарних запасів цим методом здійснюється по елементам 

залежно від їх призначення. Норматив товарних запасів по кожній групі 

товарів складається з наступних елементів: робочого запасу; запасу 

поточного поповнення; страхового (гарантійного) запасу; запасу товарів у 

дорозі [4]. 
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Вирішальною передумовою підвищення ефективності управління 

ресурсним потенціалом підприємства є формування ефективної системи 

мотивації трудових ресурсів. Ефективна система стимулювання 

високопродуктивної праці, заснована на ринковому мотиваційному 

механізмі, повинна базуватися на врахуванні основних спонукальних 

прийомів, які б стимулювали трудовий потенціал до систематичного 

вдосконалення власної професійної майстерності, підвищення якості його 

робочої сили, найповнішої реалізації трудової мотивації. Основними 

складовими цього процесу мають бути такі п'ять чинників: 

 1)  удосконалення внутрішньовиробничих тарифних умов оплати 

праці; 

 2) удосконалення методів розподілу колективного заробітку з 

урахуванням трудового внеску члена колективу у кінцевий результат;  

3) поліпшення стимулювання трудового потенціалу за виконання та 

перевиконання виробничих завдань;  

4) запровадження єдиних тарифних сіток для всіх категорій трудового 

потенціалу;  

5) удосконалення тарифної системи шляхом встановлення оптимальних 

співвідношень тарифних ставок залежно від рівня кваліфікації працівників 

Отже, раціональна організація матеріально-технічного забезпечення 

підприємства та ефективність його управління в цілому дозволяють 

підприємству ефективно здійснювати виробничу діяльність в умовах 

трансформаційної економіки. Управління матеріально-технічним 

забезпеченням підприємства передбачає не тільки управління постачанням, а 

й виконання всіх функцій притаманних управлінню як виду діяльності: 

накопичення інформації про стан матеріальних ресурсів підприємства, оцінку 

матеріаломісткості виробництва; реалізація поставленого завдання, 

формування остаточного рішення про розвиток сировинної бази 

підприємства; контроль за ефективністю формування та використання 

матеріально-технічних ресурсів. 
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Важливою умовою розвитку ринкової економіки та активного 

включення до світових інтеграційних процесів є орієнтація на чинники 

інноваційного характеру. Європейський напрям розвитку економіки України 

вимагає розробки науково обґрунтованої інноваційної політики, яка б 

визначала вирішальні фактори та напрямки підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного виробництва. Ступінь та динаміка 

розвитку інноваційних процесів є визначальним показником економічного 

стану країни, здатності членів суспільства до справжніх ринкових 

перетворень за рахунок створення, впровадження, поширення та практичного 

використання нової техніки, новітніх технологічних процесів, нової 

продукції та сировини, сучасних методів організації виробництва та його 

матеріально-технічного забезпечення тощо. 

Інноваційні процеси не залишаються поза увагою науковців. 

Дослідження різних інноваційних аспектів здійснюють такі вчені як Єщенко 

П., В., Нагачевська Т., Степаненко С., Федулова Л. та ін. 

Національна інноваційна політика полягає у розробці шляхів і 

механізмів впровадження нововведень у виробничій практичній діяльності з 

метою забезпечення розвитку економіки і підвищення її ефективності, тобто 

забезпечення інтенсивного розвитку у всіх сферах соціальної та економічної 

діяльності. Інноваційна політика є складовою загальної стратегії і одночасно 

сприяє впровадженню у практику основних вимог цієї стратегії [2, с. 31]. 

Регулювання інноваційних процесів на рівні держави здійснюється 

через застосування різних методів (прямих і непрямих) в залежності від 

конкретної ситуації в країні і відповідно обраної концепції державного 

регулювання. Побудова в нашій державі інноваційної моделі економічного 

зростання вимагає  сприяння владних структур розвитку та ефективному 

функціонуванню інноваційної інфраструктури, особливо на міжгалузевому та 

регіональному рівнях. Формування інфраструктури інноваційної діяльності, 

комерціалізація результатів НДДКР, збереження розвинутої мережі малого 

інноваційного підприємництва є одним із важливих чинників у розбудові 

економіки, розвитку науки і освіти. 

Особливістю сучасного економічного середовища в Україні є те, що 

воно в недостатній мірі сприяє інноваційному розвитку промислових 

підприємств та економіки в цілому, через брак джерел фінансування, 

відсутність механізму стимулювання творчої праці та захисту прав 

інтелектуальної власності. Сьогодні процес формування національних 
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інноваційних організаційних структур залишається ще на стадії становлення і 

має досить періодичний і безсистемний характер. 

У практиці розвинених країн організаційно-економічними заходами, 

що сприяють розвитку інновацій на регіональному рівні, є: розроблення і 

реалізація спеціальних комплексних цільових програм на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях; пряме державне 

субсидування і цільове асигнування регіональних (місцевих) органів влади на 

організацію інноваційної діяльності; пільгове оподаткування, спрямоване на 

стимулювання регіонального інноваційного розвитку, прикладом якого є 

вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку; стимулювання 

формування наукових (технологічних, інноваційних) парків; стимулювання 

створення інкубаторів малого інноваційного бізнесу; сприяння утворенню 

під егідою органів виконавчої влади центрів з передачі технологій від 

державного сектора до промисловості; формування регіональної 

інфраструктури інноваційної діяльності. Активну роль у цьому процесі 

відіграють мережі науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів, 

потенціал яких спрямовується на інноваційні потреби регіону. Посилення 

взаємозв’язків сфери НДДКР регіону із промисловістю сприяє соціально-

економічному розвитку, повноцінному використанню людського капіталу. 

Для України створення інноваційної економіки є імперативом. Для 

формування інноваційної економіки слід змінити структуру національного 

виробництва, підвищити ступінь участі країни у міжнародному поділі праці, 

опановувати нові ринки тощо. Але в рамках тих підходів, що склалися щодо 

вирішення цієї проблеми, на наш погляд, поки що не створені відповідні 

умови. 

Визначення стратегічних орієнтирів перспективного розвитку 

досліджень і розробок в Україні гальмується тим, що до цього часу не 

відпрацьовані принципи формування їх структури і відповідно джерел 

фінансування. В Україні приватні компанії поки що не відіграють 

вирішальної ролі у відборі та адаптації технологій у виробництво. Практично 

відсутня залежність між зростанням об’єму продажу приватними компаніями 

і ростом фінансування здійснюваних ними досліджень і розробок, хоча 

основою інноваційної політики є саме приватне інвестування інновацій. Але 

відомо, що інноваційні інвестиції вимагають високих витрат і пов’язані з 

високим ризиком. Тому держава приймає на себе фінансування найбільш 

витратної  частини інноваційного процесу та прагне стимулювати і самі 

компанії до інвестування в інноваційну діяльність, використовуючи різні 

методи макроекономічного регулювання. Очевидно, що лише приватні 

компанії можуть реально оцінити комерційний ефект від впровадження тієї 

чи іншої інновації.  
Важливим чинником інноваційного прогресу має стати державна 

політика, спрямована на стимулювання та захист внутрішнього ринку 
високих технологій. Велика потреба в Україні щодо інтенсивного оновлення 
виробничих фондів створює для цього сприятливі умови. Україна має 
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можливості забезпечити сучасну модернізацію виробництва, спираючись 
значною мірою на власний науково-технічний та кадровий потенціал, на 
можливості вітчизняної промисловості, поглиблення її кооперації з 
промисловістю інших країн, на розвиток спільних з іноземними інвесторами 
підприємств [2, с.33] 

Недоліком української інноваційної політики є те, що в самих регіонах 
практично відсутнє фінансування інноваційної діяльності. В цілому 
інноваційна політика не має чіткої спрямованості у вирішенні конкретних 
економічних проблем регіонів, в їх реструктуризації з урахуванням ринкових 
факторів. Державне регулювання інноваційного розвитку має бути ретельно 
виваженим і спиратися на науково обґрунтовану теоретично-методичну базу. 
У зв'язку з цим виникає необхідність визначення основних принципів і 
завдань державного регулювання та дослідження дії регуляторів прямого 
(адміністративного) та непрямого (економічного) державного впливу на 
інвестиційно-інноваційні процеси [3]. 

Проблемою інноваційної політики на сучасному етапі її розвитку, 
викликаною зростанням ролі більш широких інновацій – інновацій 
суспільного сектора, є поліпшення системи показників і методів їхнього 
виміру при оцінці впливу інновацій на економіку, зокрема, наприклад 
соціальної, та її зв’язку із макроекономічною діяльністю та ступенем впливу 
на економічне зростання. Зазначене вимагає від урядів країн створення 
інфраструктури високоякісних і вичерпних даних, включаючи 
наднаціональний рівень [4, с.79]. 

Створення сприятливого для розвитку інновацій інституціонального 
середовища потребує підтримки з боку держави усіх видів інновацій, нових 
організаційних структур і економічних механізмів, застосування програмно-
цільового методу розвитку галузей, сфер, територій. Інноваційна модель 
економіки вимагає вироблення нової ідеології, яка б була орієнтованою на 
нововведення і пронизувала усе суспільство: від Президента, Уряду, 
Верховної Ради до топ-менеджерів народного господарства, суб’єктів 
економічної діяльності та рядових працівників [1, с.18]. Створення 
сприятливих умов інноваційної діяльності передбачає: зниження податкового 
тиску на виробничу, інвестиційну та інноваційну діяльність і поповнення 
бюджету за рахунок прибутку від природних монополій, природної ренти, 
експлуатації об’єктів державної власності, максимального скасування 
податкових пільг; перехід до політики гнучкого фінансування і кредитування 
для підприємств виробничої сфери, які перебувають у стані реструктуризації, 
з урахуванням інноваційного спрямування їхньої діяльності; реалізація 
програмно-цільового методу управління промисловою, науково-технічною і 
структурною політикою, державне стимулювання інноваційної діяльності 
шляхом створення попиту на інновації. 

Отже, для формування новітньої моделі економічного зростання 
необхідно органічно поєднати ринкові методи стимулювання науково-
технічної діяльності та сильну державну політику. При цьому, слід 
враховувати світову тенденцію до збільшення ролі непрямих методів 
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державного регулювання інноваційного розвитку. Також, необхідно 
запровадити більш суттєві стимули для інноваційної діяльності приватного 
бізнесу, що збільшило би його роль та частку у фінансуванні інновацій. 
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РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
На сьогоднішній день проблема інтеграції ринку праці України у 

світовий залишається актуальною і перспективною. 
Важливим компонентом сучасного світового господарства є 

міжнародний ринок праці, що являє собою органічну сукупність 
інтегрованих національних ринків праці. Формування світового ринку праці 
– це складний соціально-економічний процес динамічного розвитку 
національних ринків праці, що формуються розподілом і перерозподілом 
робочої сили, зміною пропозиції і попиту на робочу силу. Посилення 
розвитку світового ринку праці обумовлене розширенням можливості 
конкурентоздатного працівника вибирати місце роботи, проживання, не 
обмежуючись територією тієї або іншої країни [3]. 

Прогрес соціально-економічного розвитку суспільства йде за багатьма 
напрямами:  

 вдосконалення технологій,  
 загальна інформатизація та охоплення мобільним зв’язком усіх 

регіонів країни і всього світу,  
 створення штучних видів сировини з наперед заданими властивостями, 
 скорочення споживання природного матеріалу на одиницю продукції.  
Ці прогресивні тенденції відбиваються на структурі зайнятості, на рівні 

кваліфікації працівників, на культурі виробництва, на якості робочої сили і 
рівні розвиненості та органічності ринку праці.  
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Україна йде шляхом посилення співпраці зі світовою економічною 
спільнотою в області міжнародного ринку праці. Трудова міграція стала 
невід’ємною реальністю функціонування українського ринку праці, 
набуваючи усе більш стабільного і масового характеру [3]. 

Масовий відтік продуктивної робочої сили в результаті глобалізації 
світового ринку праці, особливо вчених і фахівців, нанесе Україні істотний 
економічний, інтелектуальний і моральний збиток. Від’їзд кваліфікованих 
кадрів, молодих фахівців негативно вплине на професійну структуру 
працездатного населення, погіршить його статево-віковий склад. 

Отже, міграція робочої сили для України на даний час має переважно 
негативні наслідки. Мігрують, як правило, висококваліфіковані спеціалісти, 
але лише невеликий відсоток з них має гарантовану роботу і відповідні 
соціальні та трудові гарантії. Збереження викладених міграційних тенденцій і 
надалі може негативно вплинути на темпи відновлення економіки України 
[1].         

Досвід країн із розвиненою економікою переконує у необхідності 
вдосконалення інвестиційної політики в процесі регулювання зайнятості 
населення. Там інвестиції у людські ресурси зростають, оскільки є 
необхідною передумовою модернізації виробничих систем. Розвиток 
інноваційної економіки в Україні вимагає розробки нової концепції 
підготовки кадрів, в основу якої покладений принцип ставлення до 
професійного навчання кадрів на виробництві не як до витрат, а як до 
довгострокових інвестицій у людський капітал, необхідних для розвитку 
підприємства. 

Враховуючи досвід розвинених країн, при формуванні української 
моделі ринку праці та політики зайнятості слід обов’язково прийняти умови, 
коли соціально орієнтована ринкова економіка підтримує високі темпи 
економічного зростання і розумний рівень соціального захисту. Досягнення 
такої рівноваги може здійснюватися лише на основі діалогу, стабільних 
відносин між громадянами, роботодавцями і державою, узгодження між 
ними на законодавчому, організаційному рівнях основних принципів 
партнерства [2]. 

Україна за ступенем розвиненості ринкової економіки істотно 
відрізняється від індустріально розвинених країн Заходу. Регулювання ринку 
праці у них здійснюється на основі вибору орієнтирів соціально-економічної 
політики. Наш науково-виробничий комплекс, за своїм рівнем відстає від 
індустріально розвинених країн, має більш відсталу за ефективністю та 
якістю систему транспорту, зв'язку та інформації, що не відповідають 
вимогам цивілізованого ринкового господарства, правового забезпечення і 
супроводу бізнесу, потребує докорінної модернізації виробництва на новій 
технічній основі. 

Розвиток економіки України вимагає того, щоб національний трудовий 
потенціал відповідав реальним завданням сучасності. У всіх розвинених 
країнах пріоритетним завданням є формування якісного людського і 
трудового потенціалу з високим рівнем загальної та професійної освіти, з 
високою культурою, схильністю до інновацій, з мобільністю і здатністю 
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адаптуватися до динамічних умов праці. Для створення такого стану на 
ринку праці України, нам необхідно подолати дисбаланс попиту та 
пропозиції трудових ресурсів, недостатню якість підготовки кадрів, 
структурну невідповідність їх підготовки сучасним економічним потребам. 

На формування і функціонування ринку праці України впливають 
негативні тенденції:  

 скорочення природного приросту населення за рахунок зниження 
народжуваності і зростання смертності;  

 нераціональні міграційні потоки за рахунок відтоку молодих 
кваліфікованих фахівців;  

 зниження якості робочої сили;  
 низький рівень соціального розвитку та рівня життя людей. 
У структурі ринку праці особливе місце займає молодіжний ринок 

праці, який має свої особливості. По-перше, молоді мають перевагу при 
наймі на роботу у порівнянні з працівниками середнього віку. По-друге, 
через відсутність трудового досвіду у молоді знижується конкурентна 
можливість у боротьбі за робочі місця. Тому, як показує практика 
українського та світового ринку праці, рівень безробіття серед молоді в три 
рази вище, ніж серед працівників зі стажем [4]. 

Світовий ринок праці досяг такого рівня розвитку, коли його не досить 
розглядати як сукупність національних ринків праці, а як наднаціональну 
структуру, де здійснюється купівля і продаж робочої сили. Найбільш 
розвиненою регіональною системою глобального ринку праці є 
європейський, він обумовлений глибиною і досконалістю інтеграційних 
стосунків і наявністю єдиного ринку. Світовий ринок праці розвивається як 
система створення і розподілу трудових ресурсів через становлення 
міжнаціональних інститутів, що забезпечують ефективну зайнятість. Таким 
чином, ефективна інтеграція українського ринку праці в світовий можлива 
при вирішенні внутрішніх проблем ринку праці. Інтеграція ринку праці 
України в світовій відбувається по декількох напрямах. По-перше, це участь 
громадян України в міжнародній міграції. По-друге, це участь українського 
ринку праці в регіональних ринках праці. По-третє, це участь громадян в 
роботі транснаціональних компаній [3]. 

Таким чином, процес інтеграції українського ринку праці в світовий 
відбувається досить інтенсивно. Проте для успішної інтеграції, що відповідає 
інтересам України, необхідно як вирішення проблем національного ринку 
праці, так і активна участь в міжнародних проектах і об’єднаннях. 

 
Список використаних джерел: 
1. Гетьманенко Ю. О. Вплив глобалізації на трансформацію ринку 

праці України / Ю. О. Гетьманенко // Вісник Хмельницького національного 
університету. Економічні науки. - 2014. - № 2(2). - С. 202-205. 

2. Панюк Т. П. Використання світового досвіду для вирішення 
проблем ринку праці в Україні / Т. П. Панюк // Економічні науки. Сер. : 
Економіка та менеджмент. - 2013. - Вип. 10. - С. 178-187. 



429 

 

3. Слободчук М. С. Вплив інтеграційних процесів на ринок праці 
України / М. С. Слободчук // Збірник наукових праць Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка. 
- 2014. - Вип. 14. - С. 78-86. 

4. Слободчук М. С. Напрями трансформації ринку праці України /        
М. С. Слободчук // Збірник наукових праць Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Економіка». - 2013. - 
Вип. 13. - С. 135-141. 

 
Аліна Яременко 

Науковий керівник: Тимофієва Г.С., к. е. н., доцент  
Миколаївський національний аграрний університет 

 
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВИХОДУ ЇХ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК 
 

 В умовах посиленні конкурентної боротьби на світових товарних 
ринках, переорієнатіції значної кількості вітчизняних підприємств на ринки 
ЄС загострилася потреба у підвищенні ефективності діяльності підприємств, в 
першу чергу, за рахунок інновацій. 

Значну увагу визначенню сутності та необхідності інноваційного розвитку 
підприємства приділено у працях науковців О.І. Амоши, Ю.М. Бажала, Д. 
Видріна, В.М. Гейця, О.О. Лапко, Б.А. Маліцького, Й. Шумпетера. Аналізуючи 
дослідження вищезазначених вчених можна зробити висновок, що інновації та 
інноваційні процеси є основним джерелом підвищення конкурентоспроможності 
підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Метою роботи є визначення проблемних аспектів інноваційного розвитку 
підприємств в умовах виходу їх на зовнішній ринок. 

На сьогодні існує неймовірно велика кількість різноаспектних визначень 
категорії «інновація». Вперше зазначена економічна категорія була розглянута  
відомим американським економістом австрійського походження Й. Шумпетер. Він 
запропонував концепцію інновацій, в основу якої поклав ідею про «нові 
комбінації», маючи на увазі нову якість засобів виробництва, що досягалася шляхом 
деяких поліпшень існуючого обладнання, введення нових засобів виробництва або 
організаційних систем. У подальших працях вченого, термін «нова комбінація» 
замінено терміном «інновація», який став науковою категорією [3]. 

Водночас варто наголосити, що в більшості випадків, як у дослідженнях 
вітчизняних, так і іноземних науковців термін «інноваційний розвиток» 
використовується, коли йдеться про відповідний тип розвитку на макрорівні і 
проводяться дослідження щодо механізму реалізації науково-технічного прогресу в 

процесі економічного розвитку країни, регіону, формування так званої 
знаннєвої економіки, пошуку нових джерел економічного зростання, побудови 
державної інноваційної моделі розвитку тощо. 

Під інноваційним розвитком підприємства варто розглядати використання 
принципово нових прогресивних технологій або удосконалення існуючих, перехід 
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до випуску високотехнологічної продукції, інтелектуалізації виробничої діяльності 
тощо [2]. 

Реалізація інноваційної діяльності є одним з основних чинників 
конкурентоспроможності продукції, забезпечує ефективність використання 
виробничих ресурсів, підвищує ступінь  адаптованості підприємств до зовнішнього 
середовища, розширює його можливості щодо виходу на ринки продукції, створює 
умови довгострокової стабільності на внутрішньому та зовнішніх ринках. 

Вважаємо, що впровадження у практику українських підприємств 
інноваційної діяльності потребує пришвидшеного розвитку високотехнологічних 
виробництв, здатних виготовляти наукомістку продукцію, формування адекватного 
експортного потенціалу цих виробництв, підвищення технологічного рівня 
підприємств шляхом використання науково-технічних досягнень. 

Незважаючи на визнання необхідності інноваційного шляху розвитку, 
дотепер рівень впровадження інновацій підприємствами України настільки 
низький, що вплив його не забезпечує хоч якого більш-менш суттєвого зростання 
рентабельності виробництва. На сьогодні, стан інноваційної діяльності в Україні 
більшістю експертів-науковців визначається як кризовий і такий, що не відпові-
дає сучасному рівню інноваційних процесів у промислово розвинених країнах. 
Стабільне скорочення реальних обсягів фінансування науково-технічного 
комплексу та відсутність дієвої державної науково-технічної стратегії не дають 
реального підґрунтя для переходу підприємств до інноваційної моделі розвитку. 
Реформування науково-технічного комплексу здійснюється непослідовно, без 
урахування загальновідомих чинників функціонування й розвитку науково-тех-
нічного потенціалу: активної та передбачуваної державної підтримки, форму-
вання попиту на наукові досягнення з боку реального сектора економіки. 

На нашу думку, інноваційну діяльність вітчизняних підприємств стриму-
ють такі чинники, як відсутність фінансування, слабкість державної політики в 
науково-технологічній та інноваційних сферах,  високі кредитні ставки, недо-
статність інформації про ринки збуту тощо. 

Крім того, проблемами інноваційного розвитку вітчизняних підприємств 
в умовах виходу на зовнішній ринок є відсутність реальних механізмів 
об'єднання наявних ресурсів, їх концентрації на найбільш значних та 
перспективних напрямах розвитку. 

Подолання зазначених проблем дозволить  підвищити рівень інноваційної 
активності підприємств, стабілізувати прискорений процес оновлення 
виробництва, ефективно використовувати внутрішні і залучені зовнішні 
інвестиції на інноваційну діяльність. А отже, і посилити конкурентні 
переваги в умовах виходу їх на зовнішні ринки. 
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ОСOБЛИВОСТІ МOТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ ГOСПОДАРЮВАННЯ 

 

У сучасному менеджменті дедалі більше значення мають мотиваційні 

аспекти. Мoтивація персоналу є основним засoбом забезпечення 

оптимального використання ресурсів, мoбілізації кадровогo потенціалу. 

Основна мета процесу мoтивації – це отримання максимальної віддачі 

використання наявних ресурсів, щo дозволяє підвищити загальну 

результативність і прибутковість діяльнoсті підприємства.  

Розробка і запровадження ефективних мотиваційних моделей сприяє 

підвищенню конкурентоспроможнoсті, продуктивності і, в кінцевому 

результаті, прибутковості підприємства. Також, це дозволяє вийти 

підприємству на економічно нoвий рівень розвитку та реалізувати свoї 

можливості на вищому рівні. 

Найголовніше, використання ефективної мoтиваційної моделі на 

підприємстві свідчить про уважне і дбайливе ставлення керівництва до 

власних працівників, до їх матеріального і сoціального становища. Імідж 

будь-якого підприємства чи організації визначається на сам перед належним 

відношенням до всіх членів трудoвого колективу, а успіх підприємству 

гарантовано, якщо є зацікавленість йогo працівників у підвищенні 

продуктивності праці та в повній реалізації свoго творчого потенціалу. 

Дослідженню проблем мотивації персoналу в теоретичному та 

практичному аспектах присвячено праці відoмих вітчизняних та зарубіжних 

науковців, зокрема А. Маслоу, Ф. Геруберга, Л. Пoртера, С. Бандура, Н. 

Завліна, Г. Іпполітова, Ю. Карпoвої, Д. Стенмарка, А. Рoбінсона. 

Мотивація праці – це внутрішні стимули окремої людини,  або групи 

людей до трудової діяльності. Вітчизняна світова практика знає безліч 

способів впливу на мотивацію конкретної людини, до того ж кількість їх 

постійно зростає. Варто зауважити, що у даний час в Україні система 

мотивації трудової діяльності слабко розвинена. Але ж відомо, що головним 

ресурсом кожного підприємства є його трудові ресурси, від якості та 

ефективності використання яких залежать результати діяльності 

підприємства і його конкурентоспроможність у ринкових умовах 

функціонування [1, с. 54]. 

Мотивація трудової діяльності на підприємстві не може бути дієвою без 

застосування сучасних форм матеріального і нематеріального стимулювання 
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персоналу. Тому вивчення, розуміння механізмів мотивації праці дає змогу 

виробити ефективну політику в галузі праці і трудових відносин, створити 

"режим найбільшого сприяння" для тих, хто дійсно прагне продуктивної 

праці.  

Найчастіше перевага надається матеріальному стимулюванню. Крім 

цього, і матеріальне стимулювання, яке використовується на наших 

підприємствах, має ряд недоліків, що пов’язані з невідповідністю  

матеріального стимулювання рівню продуктивності праці та іншими 

факторами. 

Політика винагороди за працю організовується так, щоб свідома 

ініціатива працівника була спрямована на підвищення продуктивності праці, 

удосконалення своєї кваліфікації, надавала працівнику можливість 

збільшувати працею свій дохід. 

Основою системи оплати праці на підприємстві є заробітна плата, яка є 

однією з найскладніших економічних категорій і одним з найважливіших 

соціально-економічних явищ, оскільки вона, з одного боку, є основним 

джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту 

членів їх сімей, а з іншого боку - для роботодавців є суттєвою часткою витрат 

виробництва й ефективним засобом мотивації працівників до досягнення 

цілей підприємства. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок                         

( окладів) і відрядних розцінок для робітників та службовців. Додатковою 

заробітною платою є винагорода за працю понад встановлені норми, трудові 

успіхи і винахідливість та особливі умови праці. Вона включає доплати, 

надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, премії. 

Сучасна практика зарубіжних та деяких українських підприємств 

свідчить про тенденцію до суттєвих змін в системі мотивації персоналу. Для 

працівників характерні інші ціннісні орієнтації спонукальних мотивів до 

трудової діяльності. При цьому на перший план висуваються самореалізація і 

саморозвиток ( нематеріальна мотивація). 

Нематеріальне стимулювання розвитку персоналу в організації, 

насамперед, направлене на задоволення мотиву збереження соціального 

статусу працівника в трудовому колективі завдяки залишення за ним його 

робочого місця чи займаної посади; підвищення соціального статусу 

працівника в трудовому колективі в результаті одержання ним більш високої 

відповідальної посади, посилення зацікавленості працівника самим процесом 

опанування новими знаннями, вміннями та практичними навичками; 

поглиблення інтересу щодо професійного спілкування з професіоналами як в 

організації, так і поза її межами [3, с. 21].  

До перспективних методів нематеріального стимулювання розвитку 

персоналу відноситься участь працівників в управлінні працею та якістю 

продукції (наданих послуг) на рівні структурного підрозділу організації. В 

цьому зв’язку заслуговує на увагу передовий досвід роботи гуртків якості в 
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Японії та інших країнах з розвинутою ринковою економікою Розвитку 

персоналу сприяє робота членів гуртків якості з аналізу та розробки 

конкретних заходів щодо підвищення якості продукції (наданих послуг) та 

зниження витрат виробництва шляхом упровадження новітніх досягнень 

науково-технічного прогресу у вигляді наукових відкриттів, 

раціоналізаторських пропозицій тощо. 

Для мотивації трудової діяльності на підприємстві слід намагатися: 

забезпечити створення в робочому колективі клімату взаємодовіри, поваги і 

підтримки; дати кожному цікаву роботу, яка спонукає до розвитку його знань 

і вмінь; установити чіткі цілі і завдання, а також обгрунтовані норми 

виробітку; оцінити внесок у результати діяльності фірми за регулярним 

зворотним зв’язком; створити можливості для розвитку співробітників і 

розкриття їхнього потенціалу; надати всім однакові можливості при прийомі 

на роботу та просуванні у службовій діяльності, виходячи зі здібностей 

співробітників, результативності їхньої праці, набутого досвіду; дати 

співробітникам такі приклади поведінки, які спонукали б їх до єднання, 

щирості, чесності [2, с. 93]. 

Отже, для того щоб мотивація була ефективною і спрямовувалась на 

розвиток підприємства необхідно запровадити мотиваційний моніторинг. 

Мотиваційний моніторинг – це система постійного спостереження і 

контролю стану мотивації трудової діяльності. Запровадження мотиваційного 

моніторингу є актуальним для більшості підприємств, адже на сьогодні 

вивчення потреб, інтересів мотиваційної спрямованості персоналу 

здійснюється на підприємстві епізодично, або взагалі відсутнє.  

Сучасний бізнес передовсім базується на трудових ресурсах. Якщо люди 

– це основа виробництва, то правильне заохочення їх до праці першочергове 

завдання керівника кожного підприємства. Як організовує, мотивує керівник 

персонал, так і працює підприємство. Ефективна мотивація трудової 

діяльності, індивідуальний підхід до кожного найманого працівника призведе 

до зростання продуктивності праці, а як результат до бажаних успіхів та до 

досягнення головної місії підприємства, а саме: максимального отримання 

прибутку. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ВПЛИВ ЯК ОДИН З КЛЮЧОВИХ АСПЕКТІВ 

НА МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Практика управлінської діяльності переконує, що, хоча управлінський 

вплив на мотивування працівників до трудової діяльності є, безперечно, 
значним, однак не менш важливе значення має і внутрішня сторона 
мотивування (пов’язана з особливостями психологічної та соціальної 
природи кожного конкретного працівника). 

Вивчення зарубіжної та вітчизняної спеціальної літератури, яка 
присвячена теорії й методології мотивації персоналу, підвищенню 
продуктивності праці, практичним аспектам управління мотивацією 
персоналу, свідчить про безсумнівний інтерес вчених до даної проблеми. 
Проблеми мотивації управлінського персоналу викладені в працях В. Г. 
Подмаркова, С. А. Талтинова, А. Ю. Яновського, М. Мескон [1, c. 55].  

Мотивація - це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які 
спонукають людину до діяльності, визначають її поведінку, форми 
діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення 
особистих цілей і цілей організації. 

Суть проблеми полягає в тому, що діяльність людини залежить як від 
мотивів, що виникають у внутрішньому світі людини, так і від мотивів, які 
виникають у відкритій її взаємодії з суб'єктами зовнішнього середовища, які 
породжують мотиви, що спонукають людину до певних дій. Однією з ознак 
успішного і конкурентоспроможного функціонування підприємства є 
сукупність методів і способів, які використовує керівництво для підвищення 
ефективності організації роботи персоналу. На сьогодні низькі показники 
оплати праці, непристосовані для максимальної реалізації трудового 
потенціалу робочі місця, неефективна законодавча система – все це стримує 
повнувіддачу найманих працівників до високопродуктивної роботи. Людина, 
яка отримує мінімальну заробітнуплату, не зацікавлена працювати заради 
добробуту й вигодипідприємства, що призводить не лише до втрат сучасного 
суспільного продукту, але й негативно позначається на динаміці 
економічного зростання країни [3, c. 337]. 

Саме тому, перед керівниками великих та малих фірм, підприємств 
стоїть гостра проблема створення єдиного науково обґрунтованого 
механізму, методів, способів мотивації праці персоналу, які б дали змогу 
зацікавити працівників виконували роботу якісно та продуктивно. 

В даному аспекті варто відзначити чотири елементи, які виділив В. Г. 
Подмарков, як основні, що впливають на трудову поведінку:  

1)    зовнішні фактори, або об’єктивне середовище, яке формує джерела і 
способи стимулювання; 

2)  усвідомлення та внутрішнє засвоєння працівником спонуки до праці, 
внутрішній розвиток цінності праці; 
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3) суспільні результати трудової діяльності (продуктивність, 
собівартість, якість продукції та ін.); 

4) індивідуальні результати праці (винагорода, заохочення, 
задоволеність та ін.) [2, c. 332].  

Другий з вищезазначених елементів відображає внутрішню мотиваційну 
топологію працівника (структурний підхід до мотивації). Перший і третій 
елементи – фактори,  які впливають на можливості застосування стимулів 
для підвищення ефективності праці, а четвертий - безпосередньо стосується 
самого процесу стимулювання більш ефективної для підприємства трудової 
поведінки працівників (процес ний підхід до мотивації). Як бачимо наведені 
вище чотири елементи, які визначають трудову поведінку включають і 
структурні і процес ний підхід до мотивування.  

Тому логічно об’єднати обидва підходи, які як вірно підмічає С. А. 
Талтинов є відображення двох сторін мотивування як явища. Причому ці дві 
сторони є взаємопов’язаними і утворюють систему мотивування працівників.  

Також на вибір засобів мотивації впливає стать та вік працівників, 
висновки були зроблені психологами з Оксфордського університету. 
Матеріальне заохочення впливає на незаміжніх жінок, що відсувають 
особисті питання на другий план, і на тих одружених чоловіків, які і далі 
дозволяють собі вести насичене особисте життя. На роботу заміжніх 
працівниць і неодружених чоловіків має позитивний вплив публічна похвала. 
Співробітники до 30 років дуже цінують знакові відмінності, наприклад, 
присвоєння звання «Кращий працівник». Такі висновки були зроблені після 
вивчення протягом шести років впливу різних видів заохочень на основні 
категорії працівників [5]. 

Розглядаючи значення мотивування персоналу в процесі управління 
підприємством потрібно враховувати, що в процесі трудової діяльності у 
кожного працівника виникає певне відношення до праці. В даному аспекті 
фахівці справедливо зазначають, що результат трудової діяльності залежить 
не стільки від рівня розвитку професійних навичок та фізичних можливостей, 
скільки від відношення людини до праці, яке може бути позитивним, 
негативним та індиферентним (нейтральним). 

За даними, які наводить А. Ю. Яновського, частка працівників, які 
працюють на повну віддачу незалежно від того, які стимули застосовуються 
на підприємствах  перебуває в межах 10-15%, тоді як для того, щоб отримати 
високу продуктивність праці решти працівників необхідно постійно 
застосовувати різного роду стимули [4, c. 24]. 

Отже, відношенням до праці можна і потрібно управляти. Як зазначають 
автори відомого підручника з менеджменту М. Мескон, М. Альберт і Ф. 
Хедоурі «Керівники завжди усвідомлювали, що необхідно спонукати людей 
працювати на організацію». Вважається, що таке спонукання може бути двох 
типів: примус та мотивування.  
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СУЧАСНІ ФАКТОРИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Персонал є головною ланкою виробничого процесу на підприємстві. 

Якими б не були новітні технології, інноваційні ідеї, вони ніколи не будуть 
ефективними, приносити максимальну користь без високоефективної роботи, 
належної підготовки і кваліфікації людських ресурсів. Управління 
персоналом є достатньо складним процесом, адже люди наділені інтелектом, 
здатністю мислити. Вони постійно розвивають між собою взаємовідносини, 
які часто впливають на продуктивність праці, виробництво, внутрішній 
клімат підприємства. 

Теоретичні аспекти управління розвитком персоналу досліджували ряд 
зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема: Бісвас П.Ч., Євтушевський В.А., 
Крушельницька О.В., Мельничук Д.П., Савченко В.А. та ін. Однак внаслідок 
складності й багатоаспектності цієї проблеми в сучасних умовах існують 
питання, розроблені не цілком. 

Сутність управління персоналом полягає в тому,  що люди 
розглядаються як конкурентне багатство компанії, яке потрібно розміщувати,  
розвивати,  мотивувати разом з іншими ресурсами для досягнення мети. 

Мета управління персоналом – це забезпечення ефективної організації 
людських ресурсів у межах окремого підприємства чи установи. В умовах 
ринкової економіки нове розуміння управління персоналом полягає в тому , 
що замість відомої схеми управління А. Файоля (планування, організація, 
розпорядництво, координація, контроль) починає функціонувати більш 
складна модель, яка базується на взаємозв’язку управлінських процесів і 
операцій, цілей та ресурсів організації [1, с. 22]. 

Завдання керівника полягає в тому, щоб створити якомога сприятливіші 
відносини між підлеглим персоналом, знайти саме такі методи та підходи, які 
сприятимуть більш ефективнішій роботі. Персонал потрібно заохотити, 
створити такі умови, за яких у кожного працівника буде бажання працювати 
плідно і з натхненням. При цьому досить важливу роль відіграє 
працездатність працівників, їх кваліфікованість. Використання таких форм 
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заохочень як безкоштовні обіди, надання медичних послуг, організація 
відпочинку за рахунок підприємства (путівки) дозволять підвищити 
мотивацію працівників. 

На сьогоднішній день існують ряд актуальних факторів управління 
персоналом на підприємстві, такі як: 

Таблиця 1.1 
Сучасні фактори управління персоналом [3, с. 36]. 

Аналіз та планування 
персоналу. 

До цієї підсистеми належать розробка кадрової 
політики, розробка стратегії управління персоналом, 
аналіз кадрового потенціалу та ринку праці, кадрове 
планування, прогнозування потреб у персоналі, 
організація реклами та встановлення взаємодії із 
зовнішніми організаціями, що забезпечують 
підприємство кадрами. 

Підбір та наймання 
персоналу 

Проведення співбесід, тестів, анкетування для вияву 
інтелектуального рівня, професіоналізму та інших 
необхідних якостей.  

Оцінювання 
персоналу 

Персональна оцінка рівня знань, умінь, майстерності 
та особистісної відповідальності; оцінка виконуваної 
роботи та її результатів. 

Організація навчання 
та підвищення 

кваліфікації 
персоналу 

Навчання персоналу, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації, введення в посаду, організація кадрового 
зростання, реалізація службово-професійного 
просування та кар'єри співробітників. 

Атестація і ротація 
кадрів 

Проведення заходів, спрямованих на вияв 
відповідності результатів діяльності, якостей і 
потенціалу особистості працівника вимогам, що 
висуваються до виконуваної роботи. 

Мотивація персоналу Розробка систем мотивації, вироблення систем оплати 
праці, участі персоналу в прибутках і капіталі 
підприємства, розробка форм морального 
стимулювання персоналу. 

Соціальний розвиток 
та соціальне 
партнерство 

Організація харчування, медичного і побутового 
обслуговування, відпочинку та культурно-оздоровчих 
заходів, управління конфліктами та стресами, 
організація соціального страхування. 

Організація трудових 
відносин на 

підприємстві 

Оцінювання виконання персоналом своїх 
функціональних обов'язків, формування у 
співробітників почуття відповідальності, аналіз та 
регулювання групових і міжособистісних відносин, 
управління виробничими конфліктами та стресами, 
соціально-психологічна діагностика, встановлення 
нормокорпоративної культури, робота зі скаргами на 
трудові відносини. 

Створення умов 
праці 

Створення безпечних умов для праці співробітників, 
дотримання норм психофізіології праці, ергономіки, 
технічної естетики, кадрова безпека. 



438 

 

Отже, одним із факторів, то сприяє зменшенню проблем при управлінні 
персоналом є систематичний аналіз стану персоналу на підприємстві, його 
планів та проблем [2, с. 53-57]. 

Підводячи підсумки, можна сказати, що сучасна система управління 
персоналом повинна бути спрямована на підвищення 
конкурентоспроможності підприємства, його довгостроковий розвиток, вихід 
на максимальний рівень прибутку. На даний час більшість фахівців вважає, 
що формулою успіху є людські ресурси, тому їх цінність невпинно зростає з 
кожним днем. Тому і система управління персоналом постійно змінюється, 
витісняючи стереотипи. Зараз більшість організацій використовує такий 
підхід до управління персоналом, за яким капіталовкладення проходить 
безпосередньо у самих працівників, у їх формування і розвиток. Вкладення у 
людські ресурси стають дедалі вигіднішими і сприяють виживанню фірми на 
ринку. Тому керівники пояснюють витрати, пов'язані з персоналом, не як 

даремні, а як інвестиції у людський капітал  основне джерело прибутку. 

Список використаних джерел: 

1. Бутенко Н.Ю., Черпак А.Є. Тренінг управлінських компетенцій: 

навч. посіб. / Н.Ю. Бутенко, А.Є. Черпак. – К.: КНЕУ, 2011. – №1. – С. 22 

2. Лазаренко Л. Особливості сучасного управління людськими 

ресурсами // Персонал. – 2013. – №1. – С. 53-57  

3. Парімал Чандра Бісвас. Управління персоналом на іноземних 

підприємства в Україні / Бісвас П.Ч. // Маркетинг в Україні. - 2012. - №3.  

 

Яна Безкоровайна 

Науковий керівник: Горшков М. А., асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ  В УКРАЇНІ 

 

Метою державної політики як складової стратегії економічного та 

соціального розвитку України є створення умов для динамічного, 

збалансованого розвитку, усунення основних диспропорцій. Політика щодо 

підтримки розвитку виробництва має спрямовуватися на активізацію всього 

ресурсного потенціалу як основи зміцнення конкурентоспроможності. 

Потрібно виходити з того, що основним пріоритетним завданням 

економічної політики, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності 

економіки країни, має стати забезпечення дальшого розвитку науково-

технологічного та інноваційного потенціалу виробників. Мають бути 

створені умови для формування в кожному регіоні сучасного виробничого 

комплексу, здатного до розвитку та забезпечення внутрішніх потреб, 

нарощування експорту конкурентоспроможної продукції та послуг, 

збільшення обсягів виробництва наукоємної промислової продукції на основі 

найбільш повного використання вітчизняного виробничого потенціалу. 
Водночас треба враховувати і таку принципову позицію – фундаментом 

регіонального розвитку має стати самостійність регіонів щодо визначення 
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цілей свого розвитку та можливості фінансування заходів для їхньої 
реалізації передусім за рахунок власних джерел та залучених інвестицій, 
тобто основою політики економічного зростання виробництва повинно стати 
раціональне використання трудового потенціалу та виробничих ресурсів, 
максимальне сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, забезпечення 
раціонального використання навколишнього середовища. 

Національна економіка повинна зайняти достойне місце у 
конкурентному глобальному ринку. Це єдиний шлях для підвищення рівня 
добробуту громадян до рівня економічно розвинутих держав світу. Тому, 
ключовими завданнями держави є якнайширше залучення інвестицій для 
створення сучасного виробництва, впровадження нових знань, технологій і 
принципів управління, підвищення рівня зайнятості [1, c. 132]. 

Україна належить до держав з розвинутою індустріальною базою і 
достатньо високим ресурсним потенціалом. Проте у структурі національної 
економіки переважають галузі, які добувають сировину або випускають 
продукцію з низьким ступенем обробки для експорту, завантаження 
потужностей яких залежить від попиту на зовнішньому ринку. 

В умовах збільшення обсягу споживання та насичення ринку 
продукцією проблемою залишається надходження в торговельну мережу 
значної кількості неякісних, фальсифікованих та небезпечних для життя і 
здоров’я людей товарів. Протягом останніх років проводилася робота із 
створення адаптованої до вимог СОТ і ЄС сучасної системи ринкового 
нагляду, що є одним з пріоритетних завдань у сфері торгівлі [2, c. 93]. 

Разом з тим зростаючий споживчий попит на товари нехарчової групи 
задовольняється переважно за рахунок імпорту. Тому, намагання переломити 
таку ситуацію на користь вітчизняного виробництва не тільки буде 
стимулювати виробників збільшувати кількість робочих місць, забезпечувати 
підвищення рівня добробуту громадян, але і сприятиме тому, щоб капітал і 
кошти залишалися в країні. 

В Україні в основному вичерпані можливості інерційного зростання, що 
підтверджено зниження зовнішнього попиту та збільшенням обсягу імпорту 
товарів. Це спричинено глибокими структурними диспропорціями - значна 
частка виробництва є технічно та технологічно відсталою з високим 
ступенем зношеності основних фондів, низьким рівнем використання 
виробничих потужностей, високою енерго- та ресурсоємністю, відсутністю 
або низьким рівнем впровадження інновацій. При цьому не використовується 
значна частина науково-технічного потенціалу [3, c. 67]. 

Сьогодні особливого значення набувають перспективи використання у 
секторах вітчизняної економіки таких науково-технологічних пріоритетів як 
інформаційні, біо- та ресурсозберігаючі технології, а також – космічні, що 
мають стати основою побудови нової економіки – економіки знань. 

Доцільно в цьому зв’язку активізувати позитивний вплив пріоритетних 
технологічних розробок на економіку країни на засадах розширення 
масштабів досліджень і впровадження результатів їх завершення за 
узагальненими напрямами. З метою організації та координації робіт щодо 
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реалізації визначених пріоритетів повинні бути розроблені відповідні 
програми, плани заходів, у яких би конкретизувались мета, завдання, терміни 
виконання, матеріальні, трудові та фінансові ресурси і конкретні виконавці 
заходів, спрямованих на принципові зрушення у підходах щодо залучення 
значних обсягів інвестицій, визначення шляхів та напрямів формування 
інвестиційної політики, підвищення її впливу на процеси реформування та 
стабілізації економіки і ефективне використання виробничого потенціалу 
всіх суб'єктів підприємницької діяльності та господарюючих комплексів. 
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На сучасному етапі економічного розвитку різних країн світу рушійною 

силою економічного зростання виступають знання, які, як результат творчої 
діяльності, трансформуються в інтелектуальну власність. Це підтверджується 
вагомими обсягами інвестицій у виробництво знань. Наприклад, останні дані 
Світової організації інтелектуальної власності свідчать про те, що витрати на 
дослідження та розробки у країнах - членах Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) складають близько 772 млрд. доларів 
США, а в Китаї – близько 115 млрд. доларів США, що дає можливість цій 
країні ввійти в трійку лідерів з точки зору витрат на дослідження та 
розробки. Дані відображають безперечне зростання важливості знань як 
одного з визначальних факторів сталого та позитивного розвитку [3, c. 154]. 

У зв’язку з процесом інтеграції України в ЄС, особливо гостро постало 
питання в необхідності формування та забезпечення розвитку національної 
інноваційної системи як безальтернативного варіанту реалізації державної 
політики, спрямованої на оновлення національної економіки та підвищення 
конкурентноздатності вітчизняних підприємств. Стратегія економічного 
розвитку України повинна бути орієнтована на ті сучасні тенденції, що вже 
панують у розвинених країнах світу, а саме формування суспільства знань, 
економіки знань, інтелектуалізацію та інформатизацію [1, c. 213].  

Для нашої країни розвиток ринку інтелектуальної власності має 
колосальне значення, адже [2, c. 27]: 
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1. Захист інтелектуальної власності (ІВ) позитивно впливає на 

економіку стосовно ВВП, створення робочих місць, податкових надходжень, 

розвитку і конкурентоздатності компаній. Наприклад, галузі, пов’язані з 

авторським правом, забезпечують робочими місцями близько 400 тис. осіб, і 

це перевищує внесок у працевлаштування багатьох інших важливих галузей. 

2. Інтелектуальна власність сприяє надходженню прямих іноземних 

інвестицій та переданню технологій. 

3. Інтелектуальна власність сприяє інноваційній діяльності, збільшує 

фінансування науково-дослідницьких проектів і допомагає підприємствам 

отримати більшу вигоду від інновацій. Для країн з перехідною економікою, 

таких як Україна, реальне економічне зростання залежатиме від їхньої 

здатності створити середовище, яке стимулює і підтримує інновації, а 

надійний режим охорони ІВ матиме вирішальне значення для досягнення 

цілей щодо підтримки інноваційних підприємств та збільшення попиту на 

інновації у всіх галузях економіки. 

4. Інтелектуальна власність сприяє культурному самовираженню і 

різноманіттю, тобто поширенню нових технологій та розвитку. 

Інтелектуальна  власність    допомагає    компаніям    монетизувати   свої 

винаходи. Володіння правами ІВ допомагає компанії переконати інвесторів у 

тому, що їм варто вкладати кошти в цю компанію також приносить користь 

споживачам і суспільству в цілому, забезпечуючи споживачів інноваційною 

продукцією і послугами майже в кожній сфері життя – починаючи від 

екологічно чистої енергетики і закінчуючи сферою охорони здоров’я, – таким 

чином, вона допомагає захистити споживачів від неякісних та небезпечних 

підробок. 

Проте, на жаль, слід визнати, що повноцінний ринок інтелектуальної 

власності в Україні практично відсутній. Основними причинами цього є 

низька інноваційна активність вітчизняних підприємств, недосконала 

нормативно-правова база та нестача кваліфікованих працівників. Крім цього, 

існує низка інших проблем в цій сфері [2, c. 28]:     

1. Проблеми регулювання відносин, що виникають між суб’єктами 

інноваційної діяльності при створенні об’єктів інтелектуальної власності; 

2. Проблеми придбання і оплати майнових прав на використання 

об’єктів інтелектуальної власності, комерційного використання ІВ як 

нематеріальних активів; 

3. Проблеми забезпечення надійної та ефективної охорони та захисту 

прав ІВ; 

4. Проблема піратства, підробок та поширення контрафактної продукції; 

5. Проблема недієвих механізмів функціонування ринку інтелектуальної 

власності; 

6. Проблема методики вартісної оцінки прав на її об'єкти тощо. 

Особливо актуальною є проблема піратства та підробок, оскільки вони 

знижують частку законної продукції в країні і сприяють розвитку «тіньової 
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економіки», яка позбавляє уряд доходів для надання державних послуг, 

порушує структуру тисяч легальних робочих місць, підриває інвестиційний 

клімат, створює можливості для «відмивання» коштів, наражає споживачів 

на небезпеку, пов’язану зі споживанням небезпечних і неефективних товарів.  

Подальший повноцінний розвиток ринку інтелектуальної власності не 

можливий без вирішення вищезгаданих проблем. Тому необхідними діями 

для вирішення цієї ситуації є такі [4]: 

 усунення недоліків у законодавстві України, стосовно питання 

охорони прав інтелектуальної власності та процедурах щодо його 

застосування 

 удосконалення заходів стосовно боротьби з порушеннями в мережі 

Інтернет 

 забезпечення сприятливих умов для функціонування венчурних 

інвестиційних фондів; 

 забезпечення можливості високого рівня професійної підготовки 

кадрів в сфері інтелектуальної власності; 

 встановлення ефективного діалогу і співпраці між органами влади, 

власниками прав ІВ та іншими зацікавленими сторонами; 

 підвищення рівня обізнаності суспільства стосовно піратства та 

підробок та пов’язаної з ними економічної шкоди. 

Економічне зростання України та підвищення її конкурентоздатності 

значною мірою залежить від того, наскільки країна заохочує, стимулює та 

створює сприятливі умови для інноваційної діяльності. Вирішальним 

чинником збільшення користі від творчої та інноваційної діяльності є чітка 

правова і регуляторна система, яка передбачає визнання важливої ролі 

інтелектуальної власності, набуття, охорону і захист майнових прав авторів, 

винахідників, новаторів. 
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ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ 

 
  Актуальність цієї теми полягає тому, що конкурентоспроможність 

торговельного підприємства є дуже важливою у сучасних умовах. Потрібно 
сказати, що з кожним роком в нашій країні зростає кількість торговельних  
підприємств,  які конкурують між собою,  це пов’язано з  такими факторами 
як якість продукції, ринком збуту й отриманням прибутку. Тому необхідно 
виділити основні напрямки  підвищення конкурентоспроможності для 
досягнення прибутку. 

Дослідженнями проблем конкуренції та забезпечення 
конкурентоспроможності економічних суб'єктів займалися такі зарубіжні 
вчені, як Д. Абель, Г. Гамель, П. Друкер, К. Ендрус, Р. Ешенбах, П. Зенге, К. 
Крістенсон, Р. Коуз, Ф. Котлер, М. Портер, К. Прахалад, Д. Рікардо, А. Сміт, 
Р. Солоу, Ф. Хайєк, 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. 

Сьогодні існує величезна кількість трактувань поняття 
«конкурентоспроможність» наведених різними вітчизняними та зарубіжними 
науковцями, наведемо, деякі з них.  

За класичним визначенням М. Портера, «конкурентоспроможність - це 
визначена сукупністю факторів положення товаровиробника на внутрішніх і 
зовнішніх ринках, віддзеркалена через сукупність показників» [4, с.18]. 

Л.В. Балабанова зазначає, що конкурентоспроможність підприємства - 
це рівень його компетентності порівняно з іншими конкурентами за такими 
параметрами, як технологія, практичні навички та професійні знання 
персоналу, рівень стратегічного і поточного планування, політика збуту, 
рівень управління, комунікації, якість систем управління, виробництва 
продукції тощо [1, с. 29].  

Інші науковці розглядають конкурентоспроможність як комплексне 
поняття, яке включає такі аспекти, як спроможність підприємства продавати 
конкурентну продукцію; вміння розробляти стратегію, яка забезпечує 
високий рівень його конкурентоспроможності. 

На нашу думку конкурентоспроможність підприємства – це  відносна 
величина, що формується за рахунок максимізації конкурентних переваг та 
мінімізації конкурентних недоліків. Це, перш за все, здатність отримати 
прихильність та лояльність споживача. 

Основними факторами, які впливають на конкурентоспроможність 
підприємства, є  зовнішні та внутрішні. До зовнішніх факторів, можна 
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віднести: 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 процесу 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 коректив [2, c.41]. 

На нашу думку підвищення конкурентоспроможності підприємства і 
збільшення його частки на ринку, можна досягнути за допомогою реалізації 
таких напрямків, як:  

 
 

Рис.1 Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємства 
 
Ми вважаємо, в сучасних  умовах враховуючи економічну кризу  

торговельні підприємства під час складання стратегічного плану мають 
використовувати такі методи аналізу конкурентних переваг, як SWOT, GAP, 
LOTS, PIMS, "Мак-Кінзі". 

Наведемо харектиристику найдієвіших, серед яких виділимо SWOT, 
GAP, LOTS 

У проаналізованій нами літературі сутність SWOT- аналізу 
розкривається укрупнено. Він є одним з перших етапів стратегічного 
планування. На наш погляд, ідея SWOT-аналізу полягає в 
наступному:прийняття зусиль для перетворення слабкостей у силу, а погроз - 
у можливості; розвиток сильних сторін фірми відповідно до її обмежених 
можливостей. 

Метод аналізу GAP розроблений у Стенфордському дослідницькому 
інституті в Каліфорнії. Він являє собою спробу знайти методи розробки 
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стратегії й методи управління, завдяки яким можна привести справи у 
відповідність з найвищим рівнем вимог. 

Спробою об'єднати всі елементи цілісного погляду на бізнес з'явилася 
розробка методу LOTS, що шведською мовою означає «лоцман». Філософія 
LOTS виходить із того, що компанія, державна установа або яка-небудь інша 
організація повинна прагнути й уміти пристосувати свої дії до вимог 
покупців. 

Отже, конкурентоспроможність організації – це реальна та потенційна 
спроможність проектувати та виготовляти продукцію, яка користується 
більш пріоритетним попитом у споживачів за умови ефективної 
господарської діяльності та її практичної прибуткової реалізації в умовах 
конкретного ринку. Керівництво організації повинно вміти простежувати 
зміни, що відбуваються в умовах господарювання, і реалізовувати напрямки 
підвищення конкурентоспроможності торговельного підприємства. Такими 
напрямками 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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Одним з ключових ринкових інструментів, що справляють вплив на 

процеси виробництва, обміну та споживання, є ціна. Формування ціни на 

конкретний товар є важливою складовою товарної політики підприємства.  

Від ефективної розробки та управління ціновою політикою підприємства 

залежить рівень цін на товари, що в кінцевому підсумку визначає основні 

фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Відповідно, ціна 



446 

 

має бути встановлена на такому рівні, щоб відшкодувати збитки та 

забезпечити отримання певного рівня прибутку підприємству, що дозволить 

йому зайняти місце лідера серед конкурентів. 

В сучасних умовах розвитку ринкової економіки все більшу увагу 

науковці приділяють питанню управління ціною на підприємствах. Суттєвий 

вклад у вирішення теоретичних та практичних проблем ціноутворення 

внесли українські вчені такі, як А.С. Афоніна, В.В. Герасименко, В.Є. 

Єсіпова, Л.О. Чорна, Я.В. Літвіненко, Н.А. Лісова та ін., а також питанням 

ціноутворення присвячені праці відомих закордонних вчених  Д. Дейлі, К. 

Крейга, Т. Неглі та ін. 

Ціна є одним з найбільш важливих інструментів регулювання економіки, 

її регуляторний вплив на економіку охоплює багато напрямів. Зокрема, за 

допомогою цін виробництво продукції підпорядковується суспільним 

потребам, вираженим у формі платоспроможного попиту, ціни стимулюють 

зниження витрат на виробництво і реалізацію товарів, упровадження 

досягнень науково-технічного прогресу і підвищення якості самих товарів. 

Ціна є складовою загальної економічної й соціальної політики держави та 

забезпечує рівні економічні умови і стимули для розвитку всіх форм 

власності, економічної самостійності підприємств, позитивно впливає на 

збалансування ринку засобів виробництва, товарів і послуг та сприяє 

підвищенню якості продукції. 

Розробляючи політику ціноутворення, підприємство повинно виходити 

із загальної економічної стратегії ціноутворення з урахуванням загального 

розміру прибутку, щоб визначити відповідні обсяги виробництва та обсяги 

реалізації виробів, тобто точку мінімізації прибутковості та точку рівноваги. 

В умовах ринкових відносин прийняття рішень щодо ціноутворення на 

підприємстві ускладнюється, що може бути пов’язано з існуванням ряду 

проблем у сфері цінової політики[3, с.128-129]. 

Серед таких проблем можна виділити: 

 відсутність стратегічного підходу в ціноутворенні; 

 високий рівень інфляції; 

 низький рівень оцінки факторів ціноутворення; 

 недосконалість інформаційного забезпечення процесу ціноутворення; 

 нестабільність законодавчої бази; 

 хаотичний вибір цілей ціноутворення; 

 відсутність (або недієвість) маркетингових досліджень як основи для 

прийняття цінових рішень; 

 відсутність комплексної оцінки цінової чутливості споживачів; 

 ігнорування моніторингу цін конкурентів у процесі розробки цінової 

політики; 

 брак кваліфікованих кадрів, що володіють сучасною методологією 

ціноутворення; 

 відсутність зв’язку ціни з іншими елементами комплексу маркетингу; 
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 використання затратного підходу в ціноутворенні; 

 відсутність єдиного підходу до механізму ціноутворення на 

підприємствах; 

 несвоєчасність та недієвість заходів щодо коригування цін.  

Дані проблеми знижують як ефективність діяльності підприємств у 

цілому, так і дієвість цінової політики підприємств зокрема. Це, у свою 

чергу, обумовлює необхідність пошуку й утвердження нового підходу до 

процесу формування цінової політики підприємств [4, с. 277-278]. 

Під час прийняття рішення щодо встановлення ціни, необхідно розуміти, 

що споживачі вважають ціну показником якості товару. В умовах кризи або 

післякризового періоду, проаналізувавши сучасний ринок, підприємству слід 

достатньо продумувати методику розрахунку цін на свою продукцію або 

послуги. Успішне здійснення ціноутворення на підприємстві неможливо 

уявити без заходів державного регулювання та контролю за додержанням 

цін. Під цим розуміють дотримання всіх прийнятих нормативно-правових 

актів, що встановлюють особливості формування цін, їх встановлення, 

удосконалення, доповнення та використання за умов ринкової економіки [2, 

с. 88]. 

Щоб правильно сформулювати цінову політику, фірма повинна чітко 

представляти цілі, які вона досягне за допомогою продажу конкретного 

товару. При чому досягнення цих цілей можливо в короткостроковій, 

середньостроковій і довгостроковій перспективі. Тільки в окремих випадках 

переважає якась одна мета підприємницької діяльності. У звичайній 

господарській практиці за допомогою цінової політики можливе досягнення 

великої кількості цілей. 

Основні цілі цінової політики наступні: 

1. Подальше існування фірми. Однак питання про виживання фірми 

може розглядатися як короткострокова мета. 

2. Короткострокова максимізація прибутку. Для реалізації цієї мети 

необхідно визначити попередній попит і попередні витрати за кожною ціною 

(ціновій альтернативі). 

3. Короткострокова максимізація обороту. 

4. Максимальне збільшення збуту. 

5. «Зняття вершків» з ринку за допомогою встановлення високих цін. 

6. Лідерство в якості. 

Перераховані цілі цінової політики можуть здійснюватися в різний час, 

при різній ціні, між ними може бути різне співвідношення, однак усі вони в 

сукупності служать для досягнення загальної мети  довгострокової 

максимізації прибутку [1, с.15-16]. 

Формування цінової політики і її реалізація завжди зв'язані з загальною 

політикою підприємства, кінцевою метою якої є прибуткова реалізація 

продукції як можна більшому числу покупців. 

Таким чином, на політику ціноутворення впливає багато чинників, але 

основним є те, що ціна завжди відображає витрати підприємства і рівень 



448 

 

рентабельності. Тому виробниче підприємство повинне знаходити резерви 

для зниження цих витрат, щоб за рахунок зниження рівня цін на продукцію, 

що поставляється на ринок, можна було забезпечити розширення ринків 

збуту. 

Управління ціновою політикою має бути одним з найбільш 

відповідальних процесів в системі функціонування підприємства, адже 

некоректні цінові рішення можуть не тільки погіршити основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства, але й призвести до його 

банкрутства. Це особливо актуально за сучасних умов, коли внаслідок 

зниження купівельної спроможності, зменшення норми прибутку для 

успішної діяльності підприємства найбільше значення має послідовна 

реалізація ефективної цінової стратегії та правильна методика встановлення 

цін. 
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

В управлінні мотивація — це процес стимулювання працівників до 

здійснення ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей 

підприємства. Мотивація необхідна для ефективного виконання прийнятих 

рішень і запланованих завдань.Найчастіше перевага надається матеріальному 

стимулюванню, а значення нематеріального стимулювання належним чином, 

на жаль,  не визнається. Крім цього, і матеріальне стимулювання, яке 

використовується на наших підприємствах, має ряд недоліків, що пов’язані з 
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невідповідністю  матеріального стимулювання рівню продуктивності праці 

та іншими факторами.  

Мотивація (з лат.  movere) — спонукання до дії; динамічний процес 

фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який 

визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно 

задовольняти свої потреби [1]. 

 В системі мотивації необхідно знайти вірне співвідношення між 

винагородою і покаранням. Негативна реакція керівництва сковує активність 

працівника, викликає негативні емоції, створює стресові ситуації, знижує в 

собі ступінь задоволеності. В той же час позитивна оцінка проведеної роботи 

підвищує самооцінку, мотивує трудову активність, посилює творчу 

ініціативу. 

Існує декілька методи мотивації персоналу, традиційно виділяють три 

групи нематеріальних чинників мотивації: 

−  ті, що не потребують інвестицій з боку компанії, 

наприклад, "дошку пошани", поздоровлення з днем народження, вимпели та 

кубки найкращому співробітнику; 

− ті, що потребують інвестицій та розподіляються безадресно – 

організація харчування за рахунок компанії, забезпечення співробітників 

проїзними квитками, надання форми на конкретних робочих місцях; 

− ті, що потребують інвестицій компанії та розподіляються адресно 

наприклад, безвідсоткової позики на покращення умов проживання, придбання 

товарівтривалого користування, оплата відпусток  

     Методи мотивації працюючих - це частина організаційної культури. 

Основне призначення методів - забезпечення максимального залучення 

працюючих, володіючих знаннями, до вирішення загальних задач організації. 

В теорії виділяють наступні головні методи мотивації : 

    Примушення - засновано на почутті страху підпасти покаранню, 

наприклад у вигляді звільнення, переводу на нижче оплачувану роботу, 

штраф та ін. 

Винагородження - засновано на системі економічного (заробітна плата, 

премії, участь у прибутках тощо) та неекономічного (нагорода, подяка тощо) 

стимулювання високопродуктивної праці. 

Солідарність - розвиток у працівників власних цінностей і цілей, які 

близькі до цінностей і цілей організації, що досягається шляхом переконання, 

виховання, навчання і створення сприятливого організаційного клімату в 

організації. 

Солідарності як методу мотивації надається велике значення там, де 

особливо цінять роль групової і командної роботи та прикладають зусилля 

для створення сприятливого клімату, який об'єднує працюючих в єдиний 

цілісний колектив. Специфічними моральними методами мотивації є похвала 

і критика. Похвала повинна іти слідом за кожною гідною дією виконавця і 

навіть за самим незначним позитивним результатом, здобутим ним, але 

обов'язково конкретним, який сприяє досягненню цілей організації. До цього 
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морального методу пред'являють такі вимоги, як дозованість, послідовність, 

регулярність. Відсутність похвали, особливо за добру роботу, несправедлива 

або нещира похвала де - мотивують працівника, тому для підвищення її 

дієвості бажано використовувати об'єктивні критерії. Критика є негативною 

оцінкою результатів роботи окремих працівників або трудових колективів, 

результатів їх роботи. Критика повинна бути: конструктивною; стимулювати 

дії людини, які направлені на усунення недоліків, доброзичливою без 

обвинувачення; поважною по відношенню до підлеглого; зауваження 

необхідно висловлювати в непрямій формі, а доводи повинні бути 

аргументованими. Не можна категорично вимагати визнання помилок 

людини, яку критикують; бажано підкреслювати можливість усунення 

недоліків і продемонструвати готовність надати допомогу. 

Застосування кожного методу мотивації або їх сполучення залежить від    

конкретних умов, в яких працює організація. В адміністративних установах, 

заснованих на наказах і розпорядженнях, конкретне застосування методів   

примушення відносно дисципліни, порядку роботи, додержання норм, 

стандартів та інших вимог необхідно. Використання мотивів примушення в 

творчих колективах може принести велику шкоду, яка викликає загасання 

енергії пошуку, страху здобуття негативного результату. 

Використання винагородження засновано на положеннях теорії потреб в 

тому, що цілі, прагнення, цінності й поведінка виступають як мотиви. 

Винагорода викликає віру людини в себе, дає надію на успіх у виконанні 

завдань, посилює бажання працювати з підвищеною віддачею. Позитивні 

заходи діють ефективніше, ніж негативні. 

 До методів матеріального заохочення можна віднести: премії, доплати, 

участь у прибутках підприємства, відпочинок за рахунок підприємства . До 

соціальних гарантій можна віднести оплату листків непрацездатності, 

гарантію зайнятості, страхування та інше/ Особисте та публічне визнання 

(усні та письмові заохочення, надання звання «кращий працівник місяця», 

дошки пошани, фотографії у газетах тощо). Підтримання сприятливого 

соціально- психологічного клімату в колективі сприятиме кращій роботі 

працівника та задоволеності від роботи [2]. 

Таким чином, найбільш дієвими методами мотивації персоналу на 

сучасному підприємстві  є   наступні: 

1.Формування чіткіх та прозорих критеріїв оцінки персоналу; 

2.Аналіз реальних потреб працівників; 

3.Створення диференційованої системи винагород; 

4.Визнання заслуг підлеглих: персональна похвала, публічне визнання 

заслуг (на нараді, зборах), почесна грамота; 

5.Надання «відгулів» за наднормову працю; 

6.Поліпшення умов праці працівника; 

7.Надання премії, цінних подарунків; 

8.Надання (розширити) соціальний пакет; 
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9.Надання можливості для кар’єрного зростання або переведення у 

більш престижний підрозділ; 

10.Розширення повноваження працівників, надання можливості для 

участі у прийнятті рішень. 

Отже, ефективна робота підприємства - це, перш за все ефективна 

робота персоналу від керівника до робітника, і тому мотиваційний  фактор у 

досягненні цілей організації грає не маловажну роль. Сучасний керівник 

повинен враховувати всі фактори, щоб забезпечити успішну роботу 

підприємства. Одним з таких факторів є проблема мотивації. При формуванні 

оптимальноі системи мотивації сучасним керівникам підприємств необхідно 

використовувати класичні теорії мотивації і ураховувати менталітет 

українського народу. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ 

 

На сучасному етапі розвитку в Україні склалися важкі економічні та 

політичні проблеми. Котрі таким чи іншим чином впливають на мотивацію 

працівників. Дана тема є актуальною адже постала проблема належної 

мотиваційної основи персоналу, яка б спонукала їх до ефективної діялості. 

Проблемам мотивації праці присвятили свої наукові роботи такі 

вітчизняні та зарубіжні вчені, як: А.Сміт, Ф.Тейлор, Е.Мейо , Г.Гілбрейт, 

А.Маслоу, Л.Портер А. Афонін, К. Альдефер, В. Врум, О. Віханський, 

Ф. Герцберґ, Г.Дмитриєнко, О. Кузьмін, Н. Любомудрова, Д. Мак-Ґреґор, 

Д. Мак-Клелланд, А. Маслоу, Е. Мейо, М.Мескон, Р.Оуена,  М.Вольський, 

Г.Цехановецький, Т.Ф.Степанов, І.В.Вернадський, В. Сладкевич та ін. 

Мотивація - це причина,яка спонукає економічного суб’єкта до 

діяльності для досягнення певної мети, наявність інтересу до цієї діяльності й 

способів її реалізації [3, с. 189]. 

На даний момент Україна переживає кризу, яка спричинена багатьма 

факторами. Українські підприємства також відчули її. Окрім цього, постійні 

зміни у конкурентному середовищі, законодавчій базі, інтеграція у 
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міжнародний простір, постійні зміни на ринку праці обумовлюють 

необхідність переосмислення проблем трудової мотивації,яка могла б не 

тільки забезпечувати стійкий фінансовий стан суб’єктів бізнесу, а й 

позитивно впливати на формування інноваційного,творчого підходу до 

розвитку підприємницької діяльності. Від якості мотивації самих працівників 

залежить фінансове благополуччя підприємства.  

Зараз ми можемо перелічити такі проблеми в мотивації українських 

працівників: одним з найважливіших недоліків мотивації українських 

працівників є відсутність індивідуального підходу в стимулюванні 

працівників. Наприклад, використання багатоступінчастої тарифної сітки для 

працівників,фахівців, службовців та ін. До основних причин відсутності або 

недостатності мотивації на українських підприємствах можна віднести: брак 

коштів у малих підприємств, відсутність необхідної компетенції у керівників, 

незнання методів мотивації, невміння проаналізувати первинні потреби 

працівників, невдалий вибір мотиваційної стратегії, незнання працівниками 

завдань, які необхідно виконати і т. д. Це лише частина всіх проблем, проте 

вони є вирішальними. Для їх вирішення потрібен комплексний підхід, який 

повинен підібрати керівник(менеджер). 

Мотивація праці, як і її стимулювання, має свою межу, досягнення якої 

не створює додаткових мотивів до праці. Кожний менеджер мусить виважено 

ставитися до визначення факторів мотивації, рівня мотивації, та сили впливу 

факторів мотивованості самого працівника [1, с. 22 ]. 

Підприємство, намагаючись зберегти кваліфікований персонал, має 

підвищувати рівень оплати праці. Це є позитивним фактором, однак 

зростання розмірів заробітної плати не характеризує рівень задоволення 

наявних потреб і провадження заходів щодо вдосконалення існуючої 

методологічної бази мотивації праці, заснованої на врахуванні національних 

особливостей. Однією з першочергових проблем сучасних мотиваційних 

систем на вітчизняних підприємствах є розробка й контроль за дотриманням 

зіставного зростання ефективності праці всіх категорій працюючих . 

Особисті потреби носять активний характер, є спонукальним мотивом 

діяльності людини, мають такі напрями розвитку: зростання загального 

обсягу та розширення видів; якісні зміни в структурі; підвищення потреб усіх 

соціальних прошарків і груп працюючих та пов’язане з цим вирівнювання 

соціально – економічних відмінностей у рівні і структурі особистих потреб; 

наближення особистих потреб до раціональних науково обґрунтованих 

орієнтирів, з одного боку, із змістовністю і корисністю праці, а з іншого – із 

самовиявленням і самореалізацією працівника. Статусна мотивація 

характеризує становище працівника у виробничому колективі. 
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У сучасних умовах економічного зростання держави гостро постають 

питання щодо мотивації праці. Відсутність вітчизняної теоретичної основи 

щодо цього процесу викликає певні непорозуміння та призводить до 

запозичення зарубіжного досвіду. 

Для керівників є важливим також оволодіння основами кадрової 

роботи, її основними принципами і методами. Навчання керівників основам 

кадрової політики, включення в програми їх підготовки і підвищення 

кваліфікації питань організації управління персоналом, сприяють 

формуванню в них усвідомлення важливості правильної, науково 

обґрунтованої роботи з людьми, підвищенню престижу кадрових служб і в 

остаточному підсумку - підвищенню ефективності використання людського 

фактору на виробництві. Успішна програма по розвитку кадрів сприяє 

створенню робочої сили, що володіє більш високими здібностями і сильною 

мотивацією до виконання цілей організації. Таким чином, керівництво 

повинне постійно працювати над підвищенням потенціалу кадрів [2, с. 119]. 

З огляду на вищесказане, ми б хотіли запропонувати власні заходи 

покращення систем мотивації праці на вітчизняних підприємствах: 

1) потрібно ставити перед працівниками чітко сформульовані і досяжні 

цілі; 

2) важливим є систематичний аналіз успішно досягнутих працівниками 

цілей; 

3) створення якомога прозорішої системи оцінки і оплати їх праці; 

4) потрібно орієнтуватися на особисті інтереси працівників, їх 

пріоритетність у системі особистих, колективних і суспільних інтересів; 

5) важливо цікавитися ставленням людей до 

потенційних поліпшень умов їх роботи; 

6) завжди варто заохочувати ініціативу, а не прагнути вичавлювати зі 

співробітників усе, на що вони здатні; 

7) створення атмосфери відкритого суперництва з регулярним 

підведенням підсумків змагання; 

8) наділення працівників владними повноваженнями при проведенні 

невиробничих заходів; 

9) залучення працівників до вирішення проблем, що вимагають 

нестандартного підходу; 

10) хороші працівники повинні бачити, що вони отримують кращу    

винагороду, ніж ті, які виконують роботу гірше. 

Отже, щоб глибоко розуміти поведінку працівників та впливати на неї 

належним чином, сучасному менеджеру потрібно володіти теорією й 

методами мотивації в повному обсязі, вміти визначати причини низької 

продуктивності праці й ефективно мотивувати працівників до її підвищення. 
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Таким чином, мотивація праці є вирішальним фактором в управлінні 

персоналом організації. Сучасні українські організації найчастіше 

використовують погрози звільнення, штрафи, премії та невеликі виплати на 

свята. Дані методи не відзначаються високою ефективністю, тому варто 

запозичувати досвід зарубіжних компаній. На основі досвіду зарубіжних 

компаній щодо мотивації праці можна зробити висновки про те, що потрібно 

враховувати відмінності між окремими людьми та різними країнами. Тому 

варто впроваджувати деякі елементи цих систем мотивації. Лише після 

запровадження ефективної системи мотивації праці можливе досягнення 

конкретно вираженої зацікавленості працівників у ефективній діяльності 

підприємства. 
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНЛОМ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Управління персоналом є основою функціонування всіх підприємств, в 

тому числі і українських. На даний момент особливо стала актуальною дана 

тема, адже наша держава довгий період знаходилась при командно-

адміністративній системі, де панував свій метод керування усіма наявними 

працівниками. Із входження України до лав країн з ринковою економікою, 

розпочався процес  особливого впливу з боку зарубіжжя, яке прийнялося  

залучати нас до нової системи функціонування підприємства.  Дослідженням 

даної теми займалися такі українські науковці як: Т.Ю. Базарова, А.П, 

Бовтрука, А.Я. Кібанова, А.М. Колот, А.І. Кочеткова, Є.В. Маслова, В.О. 

Храмова, Ю.А. Ципкіна, В.И. Шкатулла, Г.В. Щокіна, та інші дослідники. 

Управління персоналом,  за сучасних умов можна визначити, як 

систематично-організаційний процес відтворювання і ефективного 
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використання персоналу, область знань і практичної діяльності, спрямована 

на забезпечення організації якісним персоналом, здатним виконувати 

покладені на нього трудові функції і оптимальне його використання. 

Управління персоналом є невід'ємною частиною систем управління 

організації [3].  

На сучасному етапі свого розвитку українські підприємства мають певну 

кризу, яка пов’язана із економічними та політичними факторами які склалися 

за останній час у нас в державі. Особливо ці економіко-політичні події 

вплинули на працівників, які є «хребтом» підприємства. Уже давно 

відбуваються принципові зміни у системи управління підприємствами. 

Наслідком цих змін стають нові підходи до організації та якості управління 

підприємством, і навіть до управління кадрами.  

Управління персоналу особливо важливий у сучасних умовах глобальної 

конкуренції і стрімкого науково-технічного прогресу, коли продукти, 

технології, операційні методи і навіть організаційні структури старіють з 

нечуваною швидкістю, а знання та навички співробітників компанії стають 

головним джерелом тривалого розквіту будь-якої компанії [1].  

Сьогодні українські підприємці теоретично здатні сприйняти той факт, що 

кожна проблема підприємства пов’язана з проблемою управління 

персоналом. Існує багато проблем, які доводять необхідність удосконалення 

системи управління персоналом підприємств України [2]. На рис.1 ми 

схематично зобразили з якими проблемами зіштовхуються менеджери при 

роботі з персоналом, та можливі шляхи їх вирішення. 

Удосконалення системи управління персоналом полягає в оновленні 

організаційної культури підприємств, створенні нової системи цінностей, 

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. 

Отже, практична реалізація вдосконалення системи управління 

персоналом може бути успішною за умов досягнення відповідності між 

цілями, стратегією управління підприємствами, стратегією управління 

персоналом, організаційною культурою, якістю персоналу. 

Успішно проведене вдосконалення системи управління персоналом 

дозволить зміцнити загальний стан підприємств, сприятиме випуску якісної 

продукції та наданню якісних послуг споживачам. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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Рис.1 Сучасна інтерпретація проблем управління персоналом та їх 

рішення 

Управління персоналом 

Проблеми 

Діяльність антиринкових сил 

(організована злочинність та 

корупція), які з особливою гостротою 

ставлять проблему безпеки і довіри у 

збиток професіоналізму при підборі 

персоналу. 

Якість професійно-

кваліфікаційної підготовки та 

перепідготовки персоналу. Багато 

управлінців не вивчали у вищих 

навчальних закладах ринкові 

відносини, а українські спеціалісти 

нової формації в основному 

навчені на зарубіжних 

підручниках, які недостатньо 

адаптовані до національних умов 

господарювання і не розраховані на 

вітчизняний менталітет. 

Управлінська стратегія не 

відповідає сучасним цілям розвитку 

підприємств, менеджери не можуть у 

Мала мотивованість 

Почуття ринку недостатньо 

розвинене; менталітет суб’єктів і 

об’єктів управління застарілий. 

Залучити до підвищення кваліфікації 

спеціалістів, які мають досвід не тільки 

вітчизняний, а й досвід роботи 

закордоном, які б могли провести певні 

тренінги як для працівників так і для 

менеджерів. 

Оскільки, рівень тіньової економіки в 

Україні на даний момент достатньо 

високий, і перспектив її зменшення не 

передбачається, тому можна звести її до 

мінімуму, хоча б на підприємстві. 

Потрібно здійснювати постійний та 

регулярний контроль та перевірку. 

Основними методами звісно 

залишатимуться матеріальні фактори 

підняття рівня мотивації, наприклад, 

премії. Про те, ще одним важливим 

пунктом є особистий підхід до кожного 

працівника. 

Насамперед, керівнику підприємства 

потрібно перед тим, як впроваджувати 

нові цілі, обговорити і узгодити їх із 

менеджером по управлінню персоналом.  

Рішення 

Потрібно, набирати менеджерів по 

управлінню персоналу які б мали не тільки 

досвід роботи в Україні, але й маю 

зарубіжний досвід роботи. Або ж у уже 

працюючих відправляти за підвищенням 

кваліфікації закордон в фірми партнерів. 
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Подальші дослідження даної проблеми можуть полягати в розробці 

нових шляхів удосконалення системи управління персоналом підприємств у 

залежності від економічних, соціальних, політичних, технологічних та інших 

перетворень в Україні. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Зміни умов управління, що відбуваються в сучасному ринковому 

середовищі, базування на принципах сучасної парадигми менеджменту 

примушують керівників підприємства все більшу увагу приділяти 

раціональному використанню одного з головних та дорогоцінних ресурсів – 

персоналу. Вміле керування персоналом підприємства, орієнтоване на 

максимальне використання його творчого, ділового, професійного, 

розумового потенціалу є головною умовою розвитку будь-якого 

підприємства незалежно від розміру та сфери діяльності. Керівники 

підприємства повинні усвідомлювати, що співробітники є важливим 

інструментом в конкурентній боротьбі підприємства на ринку. Одночасно з 

цим повинно бути присутнім усвідомлення, що розвиток та посилення 

конкурентних позицій підприємства на ринку є неможливим без розвитку 

персоналу та окремих співробітників. Саме від внеску кожного працівника, 

нестандартності, результативності, ефективності та інноваційності його дій 

залежить кінцевий результат діяльності підприємства, рівень ефективності 

його адаптації до мінливих та складних умов турбулентного зовнішнього 

середовища, в кому воно функціонує. 

Дослідження проблеми самоменедженту присвятили свої праці такі 

вчені як: Толстікова О.В., Смирнова І.І., Кочетков В.М., Хоменко І.М., 

Багірова І.Х., Павлова В.А., Рижкова Г.А., Мазур В.М., Сладкевич В.П. , 

Лук’янова Н.О.  

В цілому самоменеджмент як інструмент мотиваційного менеджменту 

підприємства є сукупністю заходів та підходів, спрямованих на підвищення 
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та розвиток потенціалу працівників підприємства як головної передумови 

його успішного функціонування на ринку, які у своїй сукупності формують 

певні концепції. 

Потреба використання самоменеджменту в системі мотиваційного 

менеджменту підприємства зумовлена внутрішніми потребами підприємства 

(потребою розвитку потенціалу працівників), а також існуванням певних 

об’єктивних чинників зовнішнього середовища, а саме: 

– зростання масштабів та динамізму змін в підприємництві та бізнесі, які 

вимагають від менеджерів опанування нових підходів і навичок управління, 

боротьби з можливим відставанням, здійснення безперервного розвитку; 

– підвищення рівня невизначеності, тиску та напруженості в різних 

сферах функціонування підприємства, які потребують від керівництва вміння 

керувати самим собою; 

– перетворення творчого потенціалу працівників в найбільш цінний 

капітал підприємства, що зумовлює зростання ролі заходів, спрямованих на 

збереження та розвиток цього потенціалу, в тому числі самим працівниками; 

– вичерпування можливостей більшості традиційних методів 

управління, що вимагають від менеджерів застосування сучасних 

управлінських прийомів, спрямованих на переоцінку власного потенціалу, 

його розвиток [1, ст.10]. 

Для більшості підприємств характерним стає перехід від використання 

жорсткого авторитарного стилю керівництва до впровадження більш 

лояльних методів, заснованих на принципах рівності, демократії, 

партисипативності управління тощо. 

Одночасно з цим все більш істотним та свідомим є перехід до 

управління не колективом в цілому, а кожним окремим працівником, який 

хоча і являє собою частину системи, однак є унікальним індивідуумом, 

незалежним суб’єктом з власними, індивідуальними потребами, інтересами, 

прагненнями, вподобаннями, цінностями тощо. Врахування факторів, які 

впливають у своїй сукупності на поведінку працівника, дозволяють 

використовувати його потенціал, є важливою задачею сучасного менеджера, 

який прагне розвивати свій бізнес, посилювати його позиції на ринку. 

Впровадження самоменеджменту персоналу необхідно розпочинати з 

всебічної діагностики колективу та особливостей організації, де він 

запроваджується. Це дозволить сформулювати досяжні цілі, визначити, в 

яких колективах і якими шляхами розвивати самоменджмент. Регулярний 

моніторинг рівня розвитку та ефективності самоменеджменту персоналу 

дозволить генерувати і впроваджувати адекватні методи розвитку та 

регулювання цього процесу [2, ст. 2]. 
Сучасним виробничим організаціям, орієнтованим на формування 

використання інтелектуального капіталу, слід опановувати технології 
самоменеджменту, оскільки він створює можливості як для задоволення 
потреб творчої особистості, так і на задоволення потреб організації. 
Процесом впровадження самоменджменту необхідно управляти, звертаючи 
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увагу на діагностику підфункцій особистості (самомотивація, 
самоорганізація, самоконтроль), організаційних умов такого впровадження    
(менеджмент інформації, знань, комунікацій). До механізму формування 
індивідуального потенціалу самоменеджменту працівника входять технології 
самомотивації, вміння використовувати явні і неявні знання, опанування 
технікою збереження здоров’я та інші. Слід також зважати на той факт, що 
на розвиток самоменеджменту впливають зовнішні (адміністративні) і 
внутрішні (особистісні) фактори, а також середовище взаємодії керівника з 
підлеглими (соціально-психологічний клімат, особливості корпоративної 
культури тощо) [3, ст. 7]. 

Дослідження самоменеджменту як інструменту мотивації, орієнтованого 
на розвиток персоналу, свідчить, по-перше, про необхідність та доцільність 
активізації його використання в практичній діяльності підприємств, в тому 
числі за рахунок зміни відношення керівництва до нього. По-друге, 
керівництву підприємства необхідно усвідомлювати потребу системності 
реалізації методів та підходів самоменеджмету в процесі мотивації та 
стимулювання працівників як основи підвищення продуктивності їх праці. 
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
В сучасних умовах надзвичайно динамічного середовища інформація 

відіграє все більш важливу роль як ресурс, і як товар, стає все більш 
релевантною у якості вхідного фактору виробництва. Ефективність передачі 
даних забезпечує інформаційна технологія управління, що являє собою 
процес, який використовує сукупність засобів і методів збору, оброблення, 
передачі даних для одержання нової інформації про стан об’єкта, процесу або 
явища. Сучасні інформаційні технології міцно увійшли в наше життя. 

http://www.rusnauka.com/29_DWS_2012/Economics/5_120673.doc.htm
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Суспільство наповнене і пронизане потоками інформації, які потребують 
обробки. Тому без інформаційних технологій, так само як без енергетичних, 
транспортних і хімічних технологій, воно нормально функціонувати не може. 

Метою інформаційної технології управління є задоволення 

інформаційних потреб всіх без виключення співробітників фірми, що мають 

справу з ухваленням рішень. Вона може бути корисною на будь-якому рівні 

управління.  

Основним завданням сучасних інформаційних систем та технологій є 

можливість спрощення виконання основної діяльності працівником, 

вивільнення значної кількості робочого часу від постійного аналізу 

документації та розробки нових стратегій управління, пошук нових 

ефективних методів управління людським капіталом. До таких висновків 

схильні такі науковці, як І.В. Бойко, К.С. Долгопол, С.М. Микитишин. 

Водночас певні питання потребують подальшого дослідження. 

Сучасне матеріальне виробництво та інші сфери діяльності все більше 

потребують інформаційного обслуговування, переробки величезної кількості 

інформації, тому перед керуючим органом постають завдання отримання 

інформації, її переробки, а також передачі нової похідної інформації у 

вигляді керуючих впливів. Прийняття будь-якого рішення в управлінні 

вимагає оперативної обробки значних масивів інформації; компетентність 

керівника вже залежить не стільки від досвіду, отриманого в минулому, 

скільки від володіння достатньою кількістю актуальної для даної ситуації 

інформації та вміння зробити корисні висновки. Розв’язанням цієї проблеми 

займається інформаційний менеджмент, а саме: інформаційні технології 

менеджменту. саме цьому аспекту присвячена дана стаття [1]. 

Інформаційна технологія є найбільш важливою складовою процесу 

використання інформаційних ресурсів суспільства. Вона пройшла кілька 

еволюційних етапів, зміна яких, головним чином, визначалась розвитком 

науково-технічного прогресу і появою нових технічних засобів переробки 

інформації. Впровадження персонального комп’ютера в інформаційну сферу 

визначили новий етап розвитку інформаційної технології і зміну її назви, за 

рахунок приєднання одного з синонімів: «нова», «комп’ютерна» або 

«сучасна». Визначення «нова» підкреслює новаторський, а не еволюційний 

характер цієї технології, оскільки суттєво змінює зміст різних видів 

діяльності в організаціях.  

Інформаційна технологія – це технологія з «дружнім» інтерфейсом 

роботи користувача, що використовує персональні комп’ютери та 

телекомунікаційні засоби. «Комп’ютерна» підкреслює лише те, що основним 

технічним засобом її реалізації є комп’ютер [3]. 

Технологічну основу інформатизації менеджменту створюють 

комп’ютери останніх поколінь і сучасні засоби зв’язку. На базі цих технічних 

засобів формуються інформаційні технології. В основному мова йде про 

створення інформаційних технологій з використанням штучного інтелекту. 

Вони охоплюють повний інформаційний цикл – вироблення інформації, їхню 
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передачу, переробку, використання для перетворення об'єкта, досягнення 

вищих цілей. Інформаційні технології третього рівня дозволяють перейти на 

вищий етап комп’ютеризації менеджменту, дозволяють задіяти техніку у 

творчому процесі, з’єднати силу людського розуму з потужністю електронної 

техніки. 

Більш точним слід вважати термін «нова», а не «комп’ютерна» 

інформаційна технологія, бо він відтворює в її структурі не тільки технології, 

побудовані на використанні комп’ютерів, але і технології, побудовані на 

інших технічних засобах, особливо на засобах, які забезпечують 

телекомунікацію. 

Таким чином в зовнішньому та внутрішньому середовищі організації 

(підприємства) збільшується кількість інформації, висуваються нові вимоги 

до якості, методів отримання та обробки. Таким чином, ефективні 

інформаційні технології забезпечують оптимальний процес управління. 
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ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасні вимоги до побудови держави в Україні висувають на порядок 

денний багато актуальних питань, серед яких особливе місце посідають 

формування ефективного кадрового потенціалу держави. 

Нестабільність суспільного розвитку та глибинні трансформації 

економічної системи нашої держави спричинили перебудову всього 

господарського механізму підприємств, що виявляється у зміні пропорцій 

між елементами, формуванні нових і руйнуванні старих виробничих зв’язків, 

переоцінюванні традиційних орієнтирів розвитку. 

 Аналізуючи світові тенденції розвитку,слід виділити основу 

формування кадрового потенціалу сучасних підприємств – персонал. 

Розвиток концепції управління кадровим потенціалом перетворюється на 

одну із важливих тенденцій, що перебуває в найтіснішому взаємозв’язку і 

взаємозалежності з іншими основними напрямами загальної еволюції 

управлінської думки: переходом від традиційних принципів управління до 

нових (партнерство, гуманізація тощо); застосуванням системи планування та 

http://users.unicyb.kiev.ua/~boiko/it/it_intro1.htm
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резервування кадрів; розвитком комп’ютерного й телекомунікаційного 

забезпечення процесів управління та його віртуалізації [1,с.10]. 

Аспекти формування та розвитку кадрового потенціалу та управління 

ним розглянуто в працях таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як 

О.І. Амоша, М. Армстронг, І.І. Бажан, Д.П. Богиня, Н.І. Верхоглядова, 

В.Н. Гавва, Н.Л. Гавкалова, Б.М. Гєнкин, В.М. Гриньова, О.А. Грішнова. 

      Практично будь – яка організація постійно відчуває потребу у 

персоналі, на яку впливає велика кількість факторів:  

− ринкові (зростання попиту на продукцію та послуги викликає потребу 

у додатковому персоналі для того, щоб розширити виробництво);  

− технологічні (покращення обладнання як правило викликає 

зменшення кількості працівників потрібних для його обслуговування та 

викликає потребу у нових працівниках);  

− кваліфікаційні (потреба у кадрах високої кваліфікації, як правило, 

значно менша);  

− організаційні (раціональність структури організації та управління 

 Потреба в кадрах організації задовольняється в процесі набору 

персоналу та створення резерву працівників, з яких потім можна відібрати 

осіб, що найбільш підходять організації. Існує два можливих джерела набору: 

внутрішній (з працівників організації) та зовнішній (з людей, які раніше до 

цієї організації не мали ніякого відношення)[3,с.19]. 

Важливою особливістю потенціалу сучасних корпорацій є їх 

інформатизація, що тісно пов’язана із кадровим потенціалом. Зв’язок 

реалізується через процеси нагромадження та обробки комерційної 

інформації персоналом підприємства в процесі ведення бізнесу. Таким 

чином, цінність кадрового потенціалу визначається інформаційними 

потоками, які він генерує в процесі господарювання [1,с.15]. 

Принципи за якими формується система управління кадровим 

потенціалом в організації; поділяються на дві групи: принципи, які 

характеризують вимоги до формування кадрового потенціалу, і принципи, 

які визначають напрями розвитку потенціалу. Обидві групи принципів 

реалізуються у взаємодії, характер якої залежить від конкретних умов 

функціонування системи управління персоналом. 

Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства в умовах 

сучасної кризи може бути досягнете за рахунок двох принципових підходів. 

Перший − ліквідація існуючих недоліків в організаційній структурі 

підприємства, які перешкоджають підвищенню конкурентоспроможності 

персоналу. У кадровій роботі цей підхід, як правило, пов’язаний з усуненням 

структурних підрозділів і працівників, які не відповідають стратегії 

виведення підприємства із кризової ситуації. Другий − створення 

привабливого іміджу підприємства. Є підстави вважати цей підхід найбільш 

продуктивним, оскільки він реалізовує ряд важливих принципів [2,с.13]. 

Дотримання принципу формування унікального кадрового потенціалу 

підприємства підвищує конкурентоспроможність підприємства. При цьому 
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цінність інтелектуального й інформаційного потенціал кадрового складу 

підприємства зростає по експоненті залежно від масштабу інвестицій і 

набуття персоналом практичного досвіду. Високий інтелектуальний рівень 

підприємства в будь-якій сфері приваблює талановитих людей, що надає 

можливість для створення унікального поєднання професійних здібностей, 

що власне й створює ядро кадрового потенціалу підприємства з високою 

конкурентоздатністю. 

Загалом принципи розвитку кадрового потенціалу, які враховують 

стратегічні аспекти управління підприємства, у поєднанні з механізмами 

формування кадрового потенціалу дають можливість розробити модель 

формування та використання кадрового потенціалу на підприємстві [1,с.15]. 

Класифікація формування кадрового потенціалу підприємства: 

− визначення потреби в персоналі; 

− залучення персоналу і його відбір; 

− складання посадових інструкцій робітника; 

− підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації співробітників 

підприємства; 

− мотивація персоналу. 

Визначення потреби у персоналі передбачає установлення вихідних 

даних для розрахунку та безпосередній розрахунок необхідної чисельності 

працівників на певний період часу, робочих місць, обсягу витрат [2,с.211]. 

Зазначимо, що підвищенню ефективності кадрового потенціалу 

підприємства сприятиме впровадження таких заходів: 

– позитивний рух кадрів. Для підвищення ефективності використання 

кадрового потенціалу необхідно створювати належні умови для роботи 

наявного персоналу, щоб не відбувався відплив найкращих кадрів у інші 

галузі або на інші підприємства, а також залучати нові висококваліфіковані 

кадри та формувати резерв з обдарованої молоді; 

–  підвищення кваліфікаційного рівня працівників унаслідок участі у 

різноманітних курсах підвищення кваліфікації та тематичних навчаннях, 

застосування обміну досвідом; 

–   надання консультаційних послуг щодо діяльності підприємства; 

– підвищення освітнього рівня працівників,сприяння навчанню 

працівників; 

–  формування позитивної атмосфери в колективі, скорочення кількості 

конфліктних ситуацій; 

–  розкриття здібностей [3,с.300]. 

Таким чином, формування і використання кадрового потенціалу є дійсно 

невід’ємним елементом і важливою функцією діяльності підприємства.  На 

формування впливає ряд факторів,  одним із найважливіших є освіта,  яка 

представляє собою найкраще розміщення капіталу для особи, сім’ї 

підприємства і суспільства та є одним із головних чинників якості кадрового 

потенціалу. Сьогодні одним з ключових чинників підвищення ефективності 

діяльності підприємства є відношення до кадрів підприємства.  Щоб мати 
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висококваліфікованих фахівців, складових ядра підприємства, створити у них 

стимул до ефективної роботи, керівники вимушені використовувати систему 

управління кадровим потенціалом. Не менш важливою складовою кадрового 

потенціалу підприємства – це творчий потенціал працівника. Кожна 

нормально розвинута людина має комплекс особливостей, пам’ять, 

мислення, волю, розум. Тільки за певного розвитку, взаємозв’язку, 

напруженості і спрямованості до конкретної мети, що має суспільне 

значення, людина може більшою чи меншою мірою формувати нові 

можливості в розвитку діяльності підприємства.  
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КОМАНДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

 

Більшість завдань, що постають перед людьми, вимагають колективних 

зусиль. Тому, незважаючи на індивідуалізацію свідомості і поведінки 

людини, вона була і залишається істотою соціальною, частиною первинного 

групового середовища. Причому людина не просто відчуває на собі вплив 

цих груп, але тільки в них і через них отримує значну частину інформації про 

зовнішній світ і організовує свою поведінку, орієнтуючись на групові 

стандарти і цінності. Разом декілька осіб можуть досягти більш значних  

результатів, ніж кожна людина поодинці.  

Можливості працівників завжди обмежені. Робота в колективі, в групі 

добре позначається на результаті, на індивідуальній ефективності, тому тема 

даної роботи є актуальною та мало досліджуваною. 

В сучасних умовах велика кількість досліджень направлена на 

організацію командного менеджменту. В працях У. Шутца, К. Левіна, Б. 

Тукмана, А. Маслоу, М. Белбин, Є. Мэйо розглянуто основні підходи 

командного менеджменту. 

Сьогодні в менеджменті існує окремий напрямок, присвячений 

командному управлінню – тайм-менеджмент або командний менеджмент. 

Командобудування являє собою одну з перспективних технологій 

підвищення ефективності управлінської праці. Взаємний контроль, 

взаємодопомога і взаємозамінність, ясність загальних цінностей і цілей, 

колективна відповідальність за результати праці, розвиток і використання 
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індивідуального і групового потенціалів – ось, що лягло в основу [5, c. 47]. 

Управління за допомогою команди має велику кількість переваг: 

– співробітництво на противагу конкуренції; 

– збільшення можливостей кожного члена групи; 

– уміння ризикувати, а не контролювати; 

– децентралізація прийняття розв'язків як механізм "виправлення 

помилок"; 

– колегіальні відносини на противагу авторитарності. 

У якості інструментів процесу командоутворення можна відзначити 

проведення щоденних зборів. Це самий доступний і очевидний засіб 

згуртувати команду. Проведення зборів найбільш оптимальним чином – 

завдання керівника, якому необхідно оцінити очікування, бажання та звички 

співробітників. 

Для того щоб трудовий колектив став дійсно міцною командою, 

керівникові необхідно провести ємну й досить кропітку роботу із поєднання 

співробітників [1, с. 242-243]. У цей час основним методом розвитку 

командної роботи є тимбілдинг або система командоутворення, завдяки якій 

створюються й корегуються установки співробітників організації й 

вирівнюються компетентності в області командного менеджменту. 

В Україні командний менеджмент з'являється із середини 1990 років, 

однак широке застосування став одержувати тільки в цей час. Серед причин 

його популярності – зростання числа злиттів і поглинань у вітчизняному 

бізнесі, а також необхідність змінювати корпоративну конфігурацію, 

підбудовуючи її під вимоги часу [2, с 62-63]. 

Сам метод командотворення веде свій початок з двох підходів: підхід 

залучення персоналу ( Employee Involvement) – службовців нижньої ланки – в 

процес вирішення проблем, отримання від них пропозицій для поліпшення 

виробничого процесу, і взагалі зворотному зв'язку на рішення керівництва. 

Так званий ―Японський стиль менеджменту‖ і менеджмент якості 

( Total Quality Management), який допускає безпосередню роботу персоналу зі 

споживачем і створення команд з поліпшення процесу роботи. 

Передбачається, що метод команди дозволяє більшою мірою уповноважувати 

персонал на можливість самостійного ухвалення рішень і несення 

відповідальності за свою роботу[3, с. 52].  

Використання командної роботи приводить до значної зміни якості 

робочої сили, оскільки спільна робота вимагає самоврядування і ширшого 

інформування членів команди. Люди в групах розрізняються за віком, 

статтю, освітою, культурою, віруванням і цінностям.  

Командний менеджмент у мінімальному ступені регулюється 

положеннями, правилами і інструкціями. Далеко не завжди він грунтується і 

на професійних стандартах і, відповідно, є підзвітним професійному 

співтовариству. Рішення в команді ухвалюються на підставі бачення ситуації 

і узгоджених цілей, що поділяються членами команди. При цьому 

загальнокомандні цілі мають бути зв'язаними із стратегією і політикою 
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організації. Крім того, команда самостійно виробляє правила і процедури 

обговорення проблем і способи вирішення поточних завдань. Тобто, 

регулятори своєї діяльності команда сама виробляє значною мірою і 

відповідає за успіх дорученої їй справи. Вона несе колективну 

відповідальність перед організацією, а індивідуально кожен відповідає перед 

усією командою.  

Зростання культурних відмінностей працівників вимагає розвитку таких 

важливих навиків від членів команд, як здатність працювати з людьми, які не 

схожі на них. Крім того, розвиток освіти і технологій вимагає використання в 

роботі множинних трудових навиків, а не тільки уміння виконувати одну 

дві конкретні операції.  

Ефективною можна назвати таку команду, в якій наявні такі чинники: 

неформальна і відкрита атмосфера; завдання добре зрозуміло і приймається; 

члени групи прислухаються одне до одного; в обговоренні принципових 

питань беруть участь усі члени групи; у ході обговорення заохочується як 

висловлення ідей, так і вираз відчуттів; конфлікти і розбіжності між членами 

групи центруються навколо ідей і методів, а не осіб; група усвідомлює, що 

ухвалює рішення, яке ґрунтується на згоді, а не на голосуванні більшості. За 

таких умов команда не тільки успішно виконує свою місію, але і задовольняє 

особисті і міжособові потреби своїх членів. Однодумність і схожий підхід до 

вирішення проблем членів команди, на мій погляд, не мають бути 

обов'язковим критерієм ефективної команди.  

Члени ефективноїкоманди мають бути однодумцями за трьома 

ключовими моментами їх взаємодії: ясність цілей і єдність розуміння методів 

її досягнення; єдність мотиваційних стимулів - мотивація має бути 

взаємоузгодженою і підтримуваною всіма членами команди; єдність 

цінностей і ціннісних орієнтацій членів команди. Відомо, що стабільність 

соціальної системи завжди характеризується балансом між матеріальними і 

духовними цінностями. Під час реформ конфлікт між ними зростає, їх баланс 

як гарант соціальної стабільності порушується, – починається хворобливе 

руйнування сталої системи цінностей і норм. Чималими відмінностями 

можуть характеризуватися системи цінностей соціальних шарів, класів, 

групп суспільства; існують відмінності і між поколіннями. 

Таким чином, впровадження в організаціях командного менеджменту є 

ефективним методом активізації діяльності персоналу. Формування команди 

на підприємстві – це можливість якісно змінити існуючу систему управління, 

вибудувати найбільш продуктивну форму організаційної взаємодії, 

забезпечити ефективність діяльності й підвищити конкурентоспроможність 

підприємства. 

Список використаних джерел: 

1. Герасименко Ю. В.  Успішні команди з позитивним синергізмом 

/ Ю. В. Герасименко // Актуальні проблеми економічного розвитку України в 

умовах глобалізації : збірник наукових праць Міжнародної науково-



467 

 

практичної конференції 24 квітня 2009 року. – Вінниця : Центр підготовки 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2009. – Ч.1. – С.241-245. 

2. Чередникова Л.  Командообразование: основные характеристики и 

особенности формирования / Л. Чередникова // Менеджмент и менеджер. – 

2011. – №4. – С.60-63. 

3. Чередникова Л.  Критерии эффективно работающей команды 

/ Л. Чередникова // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №5. – С.51-53. 

4. Календжян С.  Работа в команде: ключевые факторы успеха 

/ С. Календжян // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №5. – С.54-58. 

5. Шамис Е.  На пути к команде / Е. Шамис // Менеджмент и 

менеджер. – 2010. – №7-8. – С.44-50. 

 

Вікторія Боровик 

Науковий керівник: Бондарчук Л. В., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ПІДБІР УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ І ФОРМУВАННЯ ЇХ 

РЕЗЕРВУ 

 

 Робота з персоналом передбачає правильний добір і розстановку кадрів, 

вивчення й аналіз їх просування по службі, формування резерву кадрів, 

створення системи атестації, освіти й навчання. Вона є складною та 

багатогранною, оскільки кожна людина індивідуальна й неповторна. 

Добір кадрів передбачає пошук для організації нових співробітників. Ця 

робота полягає у збиранні інформації, зокрема й психологічної, про 

потенційних кандидатів і у відборі кращих з них. Існують різні підходи до її 

реалізації. 

Організація виробництва та праці націлює роботодавця на виважене 

вирішення питань, пов’язаних із добором кадрів, обрання нових та 

удосконалення існуючих форм його здійснення, саме тому дана тема є 

актуальною. 

Науково-теоретичним підґрунтям для дослідження питань проведення 

добору кадрів на підприємствах, в установах, організаціях та фізичними 

особами, що використовують найману працю, стали праці Александрова М. 

Г., Гейхмана В. Л., Гінцбурга Л. Я., Глозмана В. А., Головіної С. Ю., Гусова 

К. М., Жернакова В. В., Жигалкіна П. І., Іванова С. О., Карпушина М. П., 

Кисельова І. Я., Лазор Л. І., Лівшиця Р. З., Мавріна С. П., Мацюка А. Р., 

Молодцова М. В., Нікітинського В. І., Нуртдинової А. Ф., Орловського Ю. 

П., Пашерстника А. Ю., Пашкова О. С., Пилипенка П. Д., Прокопенка В. І., 

Процевського О. І., Ротаня В. Г., Скобєлкіна В. М., Ставцевої А. І., Смирнова 

О. В., Сироватської Л. О., Толкунової В. М., Уржинського К. П., Ярошенка 

О. М.. 
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Під добором управлінських кадрів звичайно розуміють діяльність, 

пов'язану з пошуком кандидатів на заміщення вакантної посади, оцінкою їх 

ділових і особистих якостей з метою обрання найкращого кандидата. 

Добір кадрів управління – процес їх вивчення з ціллю визначення 

можливості працівників виконувати належним чином управлінські функції 

на певних посадах. Відбір – виділення із загальної кількості претендентів [3]. 

Добір працівників на посади, що відносяться до нижчої управлінської 

ланки, здійснюється за двома напрямами: 

– висуванням осіб, які працюють на підприємстві (внутрішній); 

– шляхом залучення кандидатів зі сторони (зовнішній). 

Перевагами внутрішнього напряму є: 

– виступає моральним стимулом для працівників і сприяє подальшому їх 

самовдосконаленню; 

– надає можливість професійного зростання справляє позитивний вплив 

на моральний стан колективу; 

– висуванцю відома організаційна структура підприємства, 

психологічний клімат колективу, що скорочує етап опанування ним нових 

функціональних обов'язків; 

– колективу вже відомі характер, та фаховий рівень претендента. 

Перевагами зовнішнього напряму є: 

– підприємство отримує нові ідеї на такому рівні, на якому вони можуть 

отримати своє практичне застосування; 

– кандидат зі сторони має переваги щодо додержання встановленої 

субординації [2, с. 117-118]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Процедура добору кадрів 

 

Одними з частих причин відмови роботодавця у роботі є:  відсутність 

вакантних місць, недостатність або відсутність належної кваліфікації у 

кандидата в працівники, який влаштовується на роботу, що потребує 

відповідної кваліфікації; обмеження, встановлені законом щодо прийняття на 

Процедура добору кадрів передбачає такі операції: 

Визначення числа 

вакантних посад 

Формулювання 

вимог до кандидатів 
Збирання інформації 

про кандидатів 

Порівняння ділових і 

особистих якостей кандидатів 

й обрання найкращого 

Укладення трудового 

контракту 
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роботу: вік, важкі та шкідливі умови праці, стать; заборона в судовому 

порядку обіймати певні посади; робота близьких родичів; обмеження за 

медичними показниками (коли за станом здоров’я особа не може виконувати 

певну роботу). 

Пошук нових кадрів повинен мати характер ретельно спланованої 

компанії, метою якої є проведення конкурсу серед максимально можливого 

числа кваліфікованих і зацікавлених претендентів. При доборі управлінських 

кадрів слід враховувати вироблені практикою менеджменту підходи щодо 

визначення вимог до кандидатів. 

Практичний досвід свідчить, що для успішної управлінської діяльності 

не досить мати належну підготовку з курсу менеджменту, бізнесу та 

економіки. Необхідно дбати про формування резервних кадрів, сприяти 

стажуванню молодих керівників, наставництву над ними з боку досвідчених, 

успішно працюючих керівників, постійному їх самовдосконаленню. 

Необхідність резерву зумовлена можливими змінами (переміщенням) у 

кадровому складі й діяльності підприємства.  

Під резервом управлінських кадрів необхідно розуміти спеціально 

сформовану групу працівників, які за своїми якостями відповідають вимогам, 

що висуваються до керівників певного рангу та які пройшли спеціальну 

підготовку й досягай високих результатів у виробничій діяльності. Робота з 

резервом кадрів повинна будуватись на певних принципах і передбачати 

кілька етапів.  

Загальними принципами роботи з резервом керівників є: 

– добір кандидатів до складу резерву повинен здійснюватись за їхніми 

діловими й особистими якостями; 

– віковий ценз кандидатів на висування повинен враховувати, що 

підготовка професійного керівника на базі вищої школи займає 5-8 років, а 

розквіт творчої діяльності людини наступає в 35-40 років. Вік кандидатів до 

резерву для висування до складу керівників середнього рівня не повинен 

перевищувати 25-30 років; 

– рівень освіти кандидата повинен бути вищим і, як правило, відповідати 

профілю майбутньої виробничої діяльності; 

– структура й склад резерву повинні бути оптимальними й враховувати, 

що на кожну керівну посаду слід мати не менше двох-трьох кандидатів; 

– пошук кандидатів до резерву керівників повинен бути регулярним і 

систематичним; 

– в організації роботи з резервом для висування повинна домінувати 

гласність [1, с. 144-145]. 

Отже, успішна діяльність підприємства багато в чому визначається 

правильним добором управлінських кадрів. Менеджер, особливо хороший 

керівник помилковими діями може дезорієнтувати колектив підприємства, 

що призводить до фінансових витрат, виникнення конфліктів тощо. Крім 

того, такого працівника рано чи пізно доведеться звільнити, що також 

пов'язане з фінансовими витратами. Тому відповідальність за добір 



470 

 

управлінських кадрів покладається на керівника підприємства та 

необхідність формування резервних кадрів. 
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ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ 

ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 

Незалежно від послуг і товарів, які виробляє компанія чи будь-яке 

підприємство, для вдалого їх функціонування потрібні ефективно працюючі і 

висококваліфіковані кадри, а також грамотні і здатні управляти виробничим 

процесом керівники. Проте якщо і вдалося створити колектив із справжніх 

професіоналів, не можна забувати про те, що персонал потрібно постійно 

мотивувати. Адже саме мотивація трудового колективу займає одне з 

центральних місць в управлінні персоналом, оскільки вона виступає 

основною причиною їхньої поведінки. Орієнтація працівників на досягнення 

цілей організації, по суті, є головним завданням керівництва персоналом. 

В період глобалізаційних змін дослідження неефективної системи 

мотивації персоналу на підприємствах є однією із головних проблем. В 

умовах жорсткої конкуренції досягти бажаного рівня економічного розвитку 

Україна зможе тільки при правильному управлінні людськими ресурсами. В 

умовах ринкового середовища перед підприємствами стоять завдання 

розвивати та примножувати потенціал працівників для того, щоб вчасно 

реагувати на зміни, передбачати та випереджувати їх. Керівники повинні 

постійно займатися вдосконаленням системи мотивації персоналу, тобто 

пристосовуватися до нових умов функціонування ринку. 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=55
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Мотивація персоналу є однією з найбільш актуальних проблем, що 

мають місце у процесі трансформації економіки та формування нового 

якісного стану зайнятості, притаманного ринковим відносинам. 

Дослідженням проблем мотивації персоналу займались такі вітчизняні 

та зарубіжні вчені, як. Г. Гант, Ф. Гілберт, А. Маслоу, М. Ловчева, Б. Моснер, 

Г. Дмитренко, С. Занюк, А. Колот, М. Вольський. 

Метою дослідження є  з’ясування проблем мотивації персоналу на 

підприємствах України та шляхи їх подолання. 

Мотиваціяявляє собою перш за все  прагнення певної людини до 

конкретної дії, в якій вона відчуває потребу, але не здатна приступити 

до неї і здійснити самостійно. Тобто це процес спонукання кожного 

співробітника і всіх членів його колективу до активної діяльності для 

задоволення своїх потреб і для досягнення цілей організації. Потреби 

породжують у свідомості людини інтерес, і він – мотиви. Відповідно 

мотиви зумовлюють певну поведінку людини, спонукають її до вчинків і дій 

з метою отримання винагороди та досягнення особистих цілей. [1, с. 84 ]. 

Успішна підприємницька діяльність компанії залежить не лише від 

технічного оснащення організації, наявності сучасних технологій, чітко 

поставленої системи контролю якості продукції, а й від кваліфікації 

співробітників підприємства, ефективного управління персоналом [2, с. 

160].Мотивація нині стала важливою проблемою, на розв’язання якої 

потребуються великі зусилля керівників, психологів, соціологів.  Також слід 

зазначити, що сучасний стан діяльності підприємств України не вражає 

найкращими показниками, однією з причин таких показників є низька 

мотивація  самого персоналу, задіяного у виробництві. 

Сьогодні в Україні спостерігається криза праці, яка перестала бути 

сенсом життя і перетворилася на засіб виживання. У таких умовах 

неможе йти мови ні про високопродуктивну і ефективну працю, ні про 

зростання кваліфікації працівників та розвитку їх ініціативи, ні про 

формування сильної трудової мотивації. Головне завдання з точки зору 

мотиваційного процесу працівників – це зробити їх не стільки володарями 

засобів виробництва, скільки власниками своєї власної робочої сили [3, с. 

210]. 

Та ситуація, яка склалася на українських підприємствах через 

пострадянський простір та особливо сильно загострилась через економічну 

кризу негативно впливає на розвиток системи мотивації персоналу. 

Керівники з персоналу на вітчизняних підприємств у своїй діяльності 

повинні спиратись на досвід зарубіжних країн та впроваджувати новинки. 

Доречним може стати запровадження нової системи мотивації, заснованої на 

виплаті премій за досягнення всього підприємства, а не одного працівника. 

Також врахування потреб працівників та корегування дій керівництва, 

відповідно до змін у ринковому середовищі допоможе працівникам 

ефективніше працювати, що в довгостроковій перспективі допоможе досягти 

підприємствам отримувати вищі прибутки. 
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На багатьох вітчизняних підприємствах України у працівників 

відсутня фундаментальна мотивація щодо здійснення ефективної 

діяльності, вони не хочуть брати на себе відповідальність за прийняття 

та реалізацію управлінських рішень, не розуміють об'єктивної 

необхідності досягнення єдності особистих інтересів та інтересів 

підприємства [4, с. 94]. В деяких підприємствах існує проблема 

невідповідності професійного рівня управлінського персоналу вимогам, 

в інших – неефективна або відсутня система мотивації персоналу.  

Проте ми маємо і відмінні приклади в мотивації персоналу 

підприємства. Компанія «МТС» організувала проект «Ліга чемпіонів МТС 

Україна» для заохочення працівників компанії, що досягли успіхів у своїх 

захопленнях (фотографією, альпінізмом, соціальними проектами, поезією, 

мотоспортом, футболом) великих успіхів. Переможці отримали «корисні» 

призи — незамінні для їхнього хобі предмети. У МТС Україна персонал 

преміюють за роботу над чужими помилками. Влаштували спеціальну акцію 

«Фото-quest/ Місто реклами». Тепер усі працівники МТС, якщо помічають 

якісь ляпи, фотографують їх і розміщують знімки на корпоративному форумі. 

Їх нагороджують спеціальними призами. У такий спосіб здійснюється 

постійний моніторинг реклами. 

Оцінюючи ситуацію, яка склалася на теренах України можна 

запропонувати такі заходи покращення мотивації праці. застосування як 

матеріальних, так і нематеріальних стимулів,  становлення перед 

працівниками чітко сформульовані завдання, формування чіткого графіка 

кар’єрного просування, створення прозорої системи оплати праці, яка 

забезпечить достойний рівень життя працівника, врахування особистих 

інтересів працюючих, людина повинна відчувати свою потрібність та 

незамінність на підприємстві. 

Отже, сучасний керівник повинен враховувати всі фактори, щоб 

забезпечити успішну роботу підприємства. Одним з таких факторів є 

проблема мотивації. При формуванні оптимальної системи мотивації 

сучасним керівникам підприємств необхідно необхідно використовувати 

класичні теорії мотивації і ураховувати менталітет українського народу. 

Враховуючи нинішню ситуацію в Україні та розглядаючи особливості 

економічного і функціонального розвитку її структур, можна прийти до 

висновку, що час мотивації, заснованої лише на грошовому заохоченні, 

поступово йде в минуле. Але проблема мотивації в Україні на практиці ще 

довго буде чекати свого розв'язку. 
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ПРОБЛЕМИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

         В період глобалізації та ринкових перетворень особливого значення 

набувають питання формування та ефективного використання кадрового 

потенціалу, якому належить величезна роль щодо підвищення ефективності 

суспільного виробництва і відтворення трудових ресурсів. Адже досвід 

роботи провідних підприємств свідчить про те, що їх головною 

конкурентною перевагою є унікальний кадровий потенціал. 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.  

        Проблемам формування і використання кадрового потенціалу 

присвятили праці відомі вітчизняні та зарубіжні вчені – Д. П. Доманчук, О. 

Ю. Амосова, а. М. Колота, М. Й. Малік, Г. В. Щокіна, Т. І. Балановська, Й. С. 

Завадський. 

        Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом 

розвитку економіки є люди, тобто їхня майстерність, освіта, підготовка, 

мотивація діяльності. Тому потрібно розглядати не тільки взаємозв’язок 

кількісних та якісних характеристик кадрів підприємства, але передусім, їхні 

потенційні можливості забезпечувати досягнення завдань перспективного 

розвитку. Сукупність таких здібностей і можливостей кадрів відображено в 

кадровому потенціалі, який необхідно правильно використати для 

досягнення підприємством поставлених перед собою цілей і завдань; зайняти 

високі позиції на ринку; отримати довіру від споживачів. 

        Будь-яка організація розробляє і здійснює свою функціональну політику 

у тому числі і кадрову. Такий підхід характерний не тільки для приватних 

організацій, а й для системи державної служби. В організаціях реалізуються 

принципи відповідності функціональної політики і стратегії розвитку 

організації. Таким чином, кадрова політика – це система норм і правил, що 

приводять людський потенціал підприємства у відповідність до стратегії 
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компанії. Основною метою кадрової політики є своєчасне забезпечення 

оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його 

розвитку відповідно до потреб підприємства, вимог діючогозаконодавства та 

стану ринку праці. 

Робота з персоналом не починається з вакансіїі не закінчується 

прийомом на роботу. Процес роботи з персоналом повинен бути 

побудований так, щоб найкоротшим шляхом приходити до бажаного 

результату відносно будь-якого питання або проблеми в кадровій сфері. 

Проблемним аспектом діяльності будь-якого підприємства є його 

персонал. Це пов’язано з тим, що поряд з матеріальними, фінансовими та 

інформаційними ресурсами людські є найважливішими компонентами 

підприємства. Оскільки за своїм змістом вони суттєво відрізняються від 

інших ресурсів, то й вимагають відповідно особливої уваги.  

         В сучасних умовах розвитку кадрова політика українських підприємств 

являється досить актуальною проблемою. Значні демографічні та соціальні 

проблеми негативно позначаються на процесах формування і розвитку 

кадрового потенціалу і зокрема низький рівень народжуваності і високий 

рівень смертності дітей зменшує демографічну основу майбутнього 

кадрового потенціалу. Існує проблема зниження рівня здоров’я та 

працездатності населення, зниження якості освітньо-професійної підготовки 

кадрів її структурної невідповідності потребам виробництва. Внаслідок цього 

виникають втрати людського і кадрового потенціалу, що негативно 

позначаються на можливостях економічного зростання.  

      Багато українських підприємств втратили контроль за станом свого 

кадрового потенціалу та процесами його формування й використання. Так, 

падіння обсягів виробництва, криза неплатежів, затримки у виплаті 

заробітної плати та її низький рівень обумовлюють погіршення професійно-

кваліфікаційного рівня працівників, їхнього морального,творчого 

потенціалів, що, в свою чергу, заважає проведенню реструктуризації 

виробництва, впровадженню новітніх технологій і виробництву 

конкурентоспроможної продукції.[ 1, с. 9] 

       Значною проблемою являється мотивація персоналу. Сьогодні в Україні 

спостерігається криза праці і за таких умов не може йти мова ні про 

високопродуктивну і ефективну працю, ні про зростання кваліфікації 

працівників. Керівники повинні вмотивовувати персонал, а також відкривати 

творчі здібності кожного працівника. 

       Важливою також є проблема організації відбору і найму персоналу. 

Адже сучасний ринок праці перенасичений робочою силою, тому 

підприємство повинне створювати всі умови для залучення таких 

працівників, навички та особисті характеристики яких найкраще 

відповідають його цілям. Здійснювати відбір і найм кадрові служби повинні 

виходячи з оптимальної чисельності персоналу. Не повинно бути як нестачі 

працівників, що може призвести до зменшення продуктивності праці, 

збільшення травматизму, конфліктних ситуацій у колективі, так і надлишку, 
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який може спричинити збільшення грошових витрат на фонд оплати праці, 

зменшення зацікавленості в якісній праці, відтік кваліфікованих працівників. 

З іншого боку, підприємство має можливість серед великої кількості 

осіб на ринку праці вибрати тих, які будуть виконувати відповідну роботу, а 

головне – працюватимуть як єдина команда для досягнення поставлених 

цілей. 

Саме тому кадрова політика українських компаній повинна відповідати 

таким вимогам: 

1.  Кадрова політика має бути тісно пов’язана зі стратегією розвитку 

підприємства. В цьому відношенні вона є кадровим забезпеченням реалізації 

цієї стратегії. 

2. Кадрова політика повинна бути достатньо гнучкою. Це означає, що 

вона , з одного боку, буде стабільною, оскільки саме зі стабільністю пов’язані 

певні очікування працівника, з іншого – динамічною,  тобто коректуватися 

відповідно до зміни тактики підприємства. 

3. Оскільки формування кваліфікованої робочої сили пов’язане з 

певними витратами для підприємства, кадроваполітика ставатиме 

економічно-обґрунтованою,  тобтовиходити з його реальних фінансових 

можливостей. 

4.  Кадрова політика вимушена забезпечити індивідуальний підхід до 

своїх працівників.[ 2, с. 115] 

Управлінці покликані створити працездатну та ефективну команду 

професіоналів, так це виклик для будь-якого керівника, водночас – це 

вершина управлінської майстерності. Проте, зусилля, витрачені на створення 

команди окупляться, коли вона легше і швидше досягне успіху. Роль лідера 

дуже важлива, він формує основні принципи взаємодії, задає вектор 

розвитку, принципово впливає на мікроклімат у колективі.[ 3, с. 201] 

Отже, наявність кадрової політики в організації є інструментом 

управління організацією і дає можливість здійснення конкурентоспроможної 

політики за наявності високої якості кадрового потенціалу. Формування і 

використання кадрового потенціалу є дійсно невід’ємним елементом і 

важливою функцією діяльності підприємства. 
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ПЕРЕВАГИ ГНУЧКОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В 

КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 
 

Головною складовою системи мотивації праці персоналу як в Україні 

так і в інших державах залишається заробітна плата. Однак її рівень у нас 

майже в 8-12 разів нижчий порівняно з рівнем оплати праці високо 

розвинутих країн (так за даними ООН за 2013 рік мінімальна заробітна плата 

серед країн ЄС найвища у Люксембурзі - 1874.19, а найнижча у Румунії - 

157.26, в нашій країні мінімальний розмір становить - 104.7 євро). Середня 

погодинна оплата праці в Україні у 30-75 разів менша аналогічного 

показника у промислово розвинутих країнах, а рівень мінімальної оплати 

праці менший у 20-35 разів[1].Таким чином, за сучасних умов соціально-

економічного розвитку України, істотно зростає актуальність проблеми 

підвищення рівня заробітної плати та вдосконалення механізму управління 

оплатою праці, як основним засобом мотивації працівників щодо досягнення 

цілей підприємства. 

Вважаємо, що основним складником організаційно-економічного 

механізму управління оплатою праці є її організація на підприємстві. 

Відповідно до чинного законодавства основою організації оплати праці в 

Україні є тарифна система, що включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми 

посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні довідники. Суть тарифної 

системи оплати праці полягає в тому, що роботи розподіляються залежно від 

їх складності, а працівники – залежно від їх кваліфікації відповідно до 

розрядів тарифної сітки, що є основою для формування розмірів заробітної 

плати. Але, тарифна система не відповідає реаліям сьогодення: за останні 

роки майже не втілювався її основний принцип – диференціація оплати 

праці, та основною проблемою є те, що тарифна система не враховує якості 

продукції і особистого внеску працівника. А це призводить до того, що 

працівники не зацікавлені в результатах праці та невдоволені не стільки 

величиною зарплати, скільки її несправедливістю, відсутністю її зв’язку з 

результатами їх праці, хаосом в співвідношенні зарплат фахівців різних 

підрозділів, різкою різницею в зарплаті однорідних фахівців на 

підприємствах одного регіону. Звідси – плинність кадрів, втрати 

підприємства на навчанні кадрів, що постійно оновлюються, зниження 

мотивації та продуктивності праці. 

У багатьох країнах Західної Європи, США, Японії моделі матеріального 

стимулювання набули великого значення (рис.1). 
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Рис 1. Моделі оплати праці 

 

Ці методи і досвід можуть бути перенесені, і з успіхом переносяться, на 

вітчизняний грунт. Спрямованість системи стимулювання повинна 

відповідати тактиці і стратегії управління підприємством, його підрозділами і 

персоналом. Розставляння пріоритетів між різними завданнями повинне 

здійснюватися не адміністративними методами, а мати об’єктивний 

економічний характер. Стимулюючі виплати мають бути тісно пов’язані з 

індивідуальними і колективними результатами. Їх величина має бути для 

працівника істотної і значущої. Зростання заробітної плати відносно 

зростання  продуктивності праці має бути регульованим відповідно до 

завдань планування. Система стимулювання повинна визнаватися 

працівниками зрозумілою і справедливою. 

Останніми роками як на заході, так і на вітчизняних підприємствах ці 

завдання успішно вирішують гнучкі безтарифні систем оплати праці. 

Отже, гнучкі тарифні системи оплати праці –системи оплати праці, 

побудовані на основі тарифної системи, головною ознакою яких є залежність 

основної (тарифної) частки заробітної плати від конкретних 

зарплатоутворюючих чинників, що характеризують індивідуальний внесок 

працівника (або його особистісні якості). Характерною особливістю гнучких 

тарифних систем є оперативне реагування на зміну цих чинників. За умов 

застосування гнучких тарифних систем можливою є ситуації як збільшення, 

так і зменшення основної частки заробітної плати працівника в залежності 

від зміни зарплатоутворюючих чинників. Гнучкі системи оплати праці 

розробляються суб'єктом господарювання у відповідності до визначених 

пріоритетів розвитку підприємства, при врахуванні  форм власності, розмірів 
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підприємства, його структури, характеру виробленої продукції (послуг), а 

також особливостей домінуючих у колективі цінностей і цілей [2]. 

Таким чином, впровадження гнучких систем оплати праці мають 

наступні переваги: система оплати праці може трансформуватися під 

практично будь-які завдання, а базові параметри заробітної плати – ставки, 

оклади, тарифи, мінімальна зарплата визначаються виходячи з кон’юнктури 

ринку праці в регіоні, характеру, цілей і завдань бізнесу, кадрової політики 

керівництва; для підприємства, що працює в умовах ринку, усі параметри 

зарплати, що регламентуються законом (окрім її мінімального рівня), можуть 

мати тільки рекомендаційний характер; дає змогу достовірно оцінити 

досягнення робітників підприємства, визначити вклад кожного в загальний 

результат діяльності та забезпечує належну і справедливу оплату; підвищує 

рівень «прозорості» процесу мотивації персоналу на більш високі досягнення 

в виконанні поставлених завдань та стимулює підвищення кваліфікаційного 

рівня робітників; забезпечує зростання заробітної плати в міру зростання 

кінцевих результатів діяльності, з орієнтацією не тільки на досягнення 

кількісних, але головним чином – якісних показників, від яких залежить 

загальна ефективність діяльності підприємства. 

Отже, гнучкі системи оплати праці довели свою перевагу перед 

традиційною тарифною системою за рахунок тісного зв’язку заробітної плати 

співробітника з ефективністю його діяльності, що  приносить дивіденди і 

йому, і підприємству.  Працівник отримує можливість більше заробити за 

умови хорошої роботи, але – тільки при досягненні підприємством високих 

підсумкових результатів, на які він може вплинути і за яких несе 

відповідальність. Підприємство ж отримує мотивованих співробітників: вони 

прагнуть підвищувати обсяги виробництва, продуктивність, рівень якості, 

знижувати непродуктивні витрати – щоб більше заробити, а тих, хто не 

витримує конкуренції, замінюють новими співробітниками з відповідною 

філософією[4]. 
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В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, 

проблема мотивації особистості набула важливого значення, оскільки 

вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови 

створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал 

підприємств до ефективної діяльності. Найбільш вагомими факторами, що 

здійснюють руйнівний вплив на діяльність підприємства, є зміна 

конкурентної ситуації на ринку і збуту на продукцію, що виробляється; 

нестабільність постачання матеріальних ресурсів і, як наслідок, їх дефіцит у 

процесі виробництва, простої обладнання, перебої у роботі транспортних 

організацій . 

Поняття мотивації тісно зв'язано з проблемою управління персоналом. 

Нові економічні відносини, породжені перехідним періодом, висувають і нові 

вимоги до персоналу. Це не тільки підбір, навчання і влаштування кадрів, але 

і формування нової свідомості, менталітету, а отже, і методів мотивації.  

Для досягнення найкращих результатів роботи підприємства необхідно 

визначити мотиви, які керують кожним співробітником в його трудовій 

діяльності, та створити йому сприятливі умови для виконання поставлених 

перед ним завдань. Для цього на кожному підприємстві повинна бути 

розроблена комплексна система, яка буде ефективна при стимулюванні 

персоналу, як матеріально, так і за допомогою використання морального 

заохочення. 

Істотний внесок у розвиток теорії антикризового управління персоналом 

зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені як Данюк В.М., Петюх В.М., 

Колот А.М., Крушельницька О.В., Корецький М.Х., Ансофф Г.І., 

Фреденбергер Г., Маслач С., Миронова О.М., Міхова А.В. та інші. 

Теоретичні, методичні та практичні аспекти управління персоналом та 

людського капіталу широко досліджено в роботах як вітчизняних, так і 

зарубіжних науковців: Михайлової Л.І., Лігоненко Л.О., Чухна А.П. , Щокіна 

Г.В., Боона М., Кібанова А.Я., Маслова В.І., Янковської Л.А., Гольдштейна 

Г.Я., Колпакова В.М., Шумпетера Й. та інших. 

Мета статті – дослідження систем мотивації персоналу торговельних  

підприємств в умовах кризи та пошук шляхів їх удосконалення. 

Як відомо, найбільш головним і значущим ресурсом для підприємства, 

незалежно від рівня автоматизації виробництва, як і раніше залишаються 

люди. Для того, щоб ефективно управляти цим ресурсом, необхідно знати 

його потреби, бажання і цілі, які лежать в основі мотиваційної діяльності, 

оскільки саме вона і є однією з системоутворюючіх функцій будь-якої 
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організації. Головне в мотивації – її нерозривний зв'язок з потребами 

людини. Люди в процесі роботи прагнуть до задоволення різних потреб, як 

фізіологічних, так і соціальних. Для багатьох людей робота – це спосіб 

заробляння грошей, за допомогою якого можливо задоволення основних 

людських потреб.  

Економічні методи мотивації ґрунтуються на тому, що внаслідок їх 

застосування працівники отримують певні вигоди, що підвищують їх 

матеріальний добробут. Вони можуть бути прямими, наприклад, у вигляді 

деякої суми грошей, або непрямими, такими, що полегшують отримання 

прямих (наприклад, додатковий вільний час для підробки у іншому місці). 

Основною формою прямої економічної мотивації є заробітна платня за 

виконання основної роботи [2, с.133-134]. 

Якщо керівник справедливо розподілятиме премії і інші види 

стимулювання, у когось з підлеглих завжди може виникнути думка про те, 

що його обділили і недооцінили. Це відбувається через відсутність чітко 

прописаного механізму оцінки діяльності співробітників. При цьому 

індивідуальна оцінка співробітників повинна в основному спиратися на 

об'єктивні показники, які бажано виразити в цифрах або підтвердити 

документально. 

 Таким чином, відсутність взаємозв'язку між системою мотивації і 

індивідуальною оцінкою діяльності персоналу може привести до його 

демотивації, маніпулюванню і досить сильному опору з боку керівників в 

разі зміни системи оцінки на об'єктивнішу. Тому при впровадженні системи 

мотивації, необхідно переконатися, що вона винагороджуватиме кожного із 

співробітників по реальних заслугах і досягненнях [1, с.263]. 

         Дуже часто власники або наймані керівники прагнуть упровадити у 

себе найкращі західні системи мотивації, але морально не готові до 

збільшення бюджету на мотивування персоналу. Не готові тому, що 

прогресивні західні системи мотивації, як правило, передбачають збільшення 

витратної частини на мотивування персоналу. 

Кожна кризова ситуація унікальна і вимагає індивідуального підходу до 

її подолання. Тому завчасна розробка антикризової програми в області 

управління персоналом недоцільна. Одним з основних завдань менеджменту 

будь-якого  підприємства залишається прогнозування і запобігання кризовим 

ситуаціям, а також своєчасне проведення необхідних перетворень всередині 

підприємства, що супроводжується грамотною роботою з персоналом. Проте, 

при настанні кризи визначення складу заходів по його подоланню, у тому 

числі і в області управління персоналом, повинно проводитися в найкоротші 

терміни і коректуватися у міру розвитку подій [4, с. 388]. 

Якщо провести паралель між станом підприємства за відсутності кризи 

та в кризовий період, можемо сказати, що насправді критерії антикризового 

управління і персоналом чи підприємством взагалі залишаються одні й ті ж, 

змінюється лише рейтинг поставлених задач. Тобто, під час прийняття 

антикризових рішень керівник повинен виходити з тієї позиції, що в 
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кризовий період сформувалась інша економічна ситуація, змінився ринок 

збуту, з’явилась підвищена психологічна напруженість у колективі і т. д. 

Відтак, необхідно дивитись на антикризове управлінське рішення з позиції 

нової соціально-економічної та психологічної ситуації. В цьому, на наш 

погляд, і полягає специфіка антикризового управління персоналом і 

підприємством [3, с. 223-227]. 

 В умовах кризи головним завданням для великих промислових 

підприємств є скорочення витрат. У вирішенні такого складного завдання 

може допомогти держава, яка створить умови для забезпечення постійного 

трансферту знань у виробництво. Криза може стимулювати економічну 

реструктуризацію, оскільки під час скорочення на підприємствах до 

чисельності  безробітних потрапляють люди, які у подальшому, 

знаходитимуть нову роботу на більш успішних підприємствах. Саме такі 

компанії складатимуть основу для економічного розвитку в Україні після 

кризи. 

Найважливішим фактором успішної діяльності підприємства є розробка 

системи трудової мотивації і організація оптимальної системи стимулювання 

персоналу. В умовах кризи найбільшу увагу треба приділяти використанню 

саме методів нематеріальної мотивації Таким чином, розробка ефективної 

діючої системи мотиваційної винагороди працівників, дуже актуальна, 

оскільки результат її впровадження прямо пропорційно відображається на 

ефективності діяльності підприємства. Зараз в умовах нестійкого 

фінансового положення більшості підприємств особливу увагу слід 

приділяти нематеріальному стимулюванню, створюючи гнучку систему пільг 

для працівників, наприклад: визнавати цінність працівника для організації, 

надавати йому творчу свободу; застосовувати програми збагачення праці і 

ротації кадрів; використовувати ковзаючий графік, неповний робочий 

тиждень; встановлювати працівникам знижки на продукцію, що випускається 

компанією. До кожної людини потрібен персональний підхід для визначення 

того, що його мотивує в роботі і саме на це робити акценти. І лише тоді 

можна чекати успіху і високих результатів від співробітника. 
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ЕФЕКТИВНА ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРІВ В УКРАЇНІ 

 
Зміни умов управління, що відбуваються в сучасному ринковому 

середовищі, базування на принципах сучасної парадигми менеджменту 
примушують керівників підприємства все більшу увагу приділяти 
раціональному використанню одного з головних та дорогоцінних ресурсів – 
персоналу. Вміле керування персоналом підприємства, орієнтоване на 
максимальне використання його творчого, ділового, професійного, 
розумового потенціалу є головною умовою розвитку будь-якого 
підприємства незалежно від розміру та сфери діяльності. Керівники 
підприємства повинні усвідомлювати, що співробітники є важливим 
інструментом в конкурентній боротьбі підприємства на ринку. Одночасно з 
цим повинно бути присутнім усвідомлення, що розвиток та посилення 
конкурентних позицій підприємства на ринку є неможливим без розвитку 
персоналу та окремих співробітників. Саме від внеску кожного працівника, 
нестандартності, результативності, ефективності та інноваційності його дій 
залежить кінцевий результат діяльності підприємства, рівень ефективності 
його адаптації до мінливих та складних умов зовнішнього середовища, у 
кому воно функціонує [3]. 

Проблему підготовки професійних менеджерів в Україні досліджували 
такі вчені, як Кочетков В.М., Багірова І.Х., Павлова В.А., Мазур В.М. та ін.  

Більшість вітчизняних науковців визначають такі ключові навички 
ефективного менеджера: 

– здатність управляти собою за рахунок раціоналізації часу, енергії, 
вмінь, винахідливості, підвищення стресостійкості, вміння встановлювати 
чіткі та реалістичні цілі відповідно до сучасних реалій; 

– постійне особистісне зростання, налаштованість та сприйнятливість до 
нових ситуацій та можливостей; 

– вирішення проблеми шляхом опанування ефективних стратегій та 
управлінських підходів до прийняття рішень; 

– вміння впливати на оточуючих, формувати робочі групи, здійснювати 
їх підтримку, навчання та розвиток; 

– творчий підхід та здатність до інновацій, генерування ідей, вміння їх 
використовувати. 

Не зважаючи на наявність широкого набору методів та підходів 
самоменеджменту, найбільш поширеним в діяльності підприємств є 
підготовка та перепідготовка працівників та керівників різних рівнів, 
підвищення їх кваліфікації шляхом проходженнями спеціалізованих 
тренінгів, семінарів, курсів. В межах України функціонує значна кількість 
фірм, що пропонують різні тренінги відповідно до певної спеціалізації, сфери 
діяльності, вартість яких коливається в межах від 3 тис. грн. до 10 тис. грн. і 
вище (табл.1). 
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Таблиця 1 

Тренінги підготовки та підвищення ефективності менеджерів в Україні 

[1] 

Тренінг Організатор Вартість 

Підвищення ефективності 

керівника-лідера та команди 

Консалтинговий центр 

«Школа адміністративного 

управління Зіміної» 

4290 грн. 

Управлінські технології 

ефективного керівника 

Консалтингова група 

«АС» 
3590 грн. 

Результативна управлінська 

комунікація: 

- 2 модулі. Коучінг-програма 

- Експрес-курс 

- Експрес-курс. Коучінг-

програма 

Консалтинговий центр 

«Школа адміністративного 

управління Зіміної» 

 

 

6820 грн. 

4290 грн. 

7730 грн. 

Організаційний порядок: 

принципи побудови успішних 

компаній 

Консалтингова група 

«АС» 
3200 грн. 

Компетенція 

високоефективного керівника: 

лідерство, делегування, 

мотивація, контроль 

- 2 модулі. Коучінг-програма 

- Експрес-курс 

- Експрес-курс. Коучінг-

програма 

Консалтинговий центр 

«Школа адміністративного 

управління Зіміної» 

 

 

6820 грн. 

4290 грн. 

7730 грн. 

Курс Mini MBA POE 

«Персональна та 

організаційна ефективність» 

Українська 

консультаційна ліга (UCL) 
2999 грн. 

Лідерство в управлінні, вплив 

на результат 

Корпорація «Бізнес-

Мастер-Днепр» 
$400 

 

Необхідними умовами ефективного здійснення процесу становлення 

майбутнього фахівця являються міжособистісна взаємодія, ситуативна 

рефлексія та особистісна регуляція. Загалом, за допомогою ефективної 

підготовки менеджера здійснюється й досягнення високого рівня оволодіння 

основами професійного спілкування майбутніх професіональних менеджерів 

організацій за умови системної побудови підготовчого процесу, 

спрямованості його на особистісно-орієнтоване засвоєння змісту поданого 

матеріалу. 
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Підготовка менеджера повинна проводитися з використанням 

передового зарубіжного та вітчизняного досвіду, широкого використання 

засобів комп'ютерної техніки в процесі навчання.  

 Менеджеру в ході його професійної підготовки необхідно опановувати 

не тільки знаннями, але і вчитися вирішувати практичні завдання. Важливу 

роль у цьому має відіграти практична частина підготовки майбутніх 

менеджерів. 

Отже, наявність на підприємстві професійних менеджерів являється 

важливою ланкою його діяльності, оскільки досягнення кінцевої мети 

можливе лише за допомогою прийняття оптимальних раціональних рішень. 

Також це має вагомий вплив і на розвиток економіки України загалом, адже 

діяльність кожного господарюючого суб’єкта певним чином вибудовує 

стратегію розвитку та  впливає на конкурентоспроможність країни на 

світовому ринку. 
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ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ЯК  ОСНОВНИЙ 

ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Зміни, що відбуваються в економічному та соціально-політичному житті 

сучасного українського суспільства, різноманітні реформи  вимагають 

створення нової системи ефективного управління персоналом.Проблема 

мотивування людей до продуктивної праці не нова. Працею створюється 

матеріальна і духовна культура суспільства.  

Керівники завжди розуміли, що необхідно спонукати співробітників до 

праці, однак вважали, що для цього досить простої матеріальної винагороди. 

Засоби зацікавленості людини в праці існували багато століть. Але, прийшли 

нові часи, і традиційних засобів стало недостатньо. Тому, для успішного 
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розв`язання завдань, що стоять перед трудовим колективом, менеджери на 

практиці почали застосовувати методи мотивації праці.  

Вивчення проблем мотивації має як теоретичне, так і безпосереднє 

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

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

Тому вивчення, розуміння внутрішніх механізмів мотивації трудової 

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

трудових відносин. 

Дослідження проблеми мотивації праці та використання трудових 

стимулів у сфері праці здійснювали як зарубіжні, так і вітчизняні учені-

економісти, соціологи, психологи, демографи, правознавці. Вагомий внесок у 

розробку проблеми мотивації праці зробили західні науковці – С.Л. Брю, 

Дж.М. Кейнс, К.Р.Макконнелл, А. Маршал, М.Х. Мескон, А. Пігу, П. 

Самуельсон та ін. Серед українських учених, які досліджували механізм 

мотивації в управлінні персоналом, оцінки персоналу і стимулювання праці в 

умовах переходу до ринкових відносин у різних сферах економіки України 

можна виділити В. Абрамова, Д. Богиню, Г. Кулікова, В. Мандибура, Л. 

Фільштейна, А. Колота, Г. Купалову, М. Маліка. 

Проте, багато питань, пов`язаних з удосконаленням процесу управління 

мотивацією на підприємствах, посилення мотиваційної ролі оплати праці є 

особливо актуальними і вимагають подальшого опрацювання. 

На сьогодні найбільш актуальною складовою стратегії управління та 

розвитку підприємства є мотивація персоналу. 

Мотивація є однією з провідних функцій управління, оскільки 

досягнення основної мети залежить від злагодженості роботи людей. Кожен 

ефективний керівник намагається переконати співробітників працювати 

краще, створити у них внутрішні спонуки до активної трудової діяльності, 

підтримувати зацікавленість у праці, ініціювати переживання задоволення 

від отриманих результатів. Важливо також, щоб працівники домагалися 

досягнення цілей організації добровільно і творчо. Отже, мотивація – процес 

спонукання себе та інших для досягнення особистих цілей або цілей 

організації [2, с. 47]. 

Ефективний механізм мотивації трудової діяльності, індивідуальний 

підхід до кожного найманого працівника призведе до зростання 

продуктивності праці, і як результат – до бажаної мети та досягнення 

головної місії підприємства – максимально можливого прибутку. 

Система стратегічного управління для працівника – це: 

– можливість сформувати відчуття власної важливості для 

функціонування підприємства та адекватно оцінювати свої здібності; 

– розуміння того, за що він працює, так як система мотивації, як 

правило, має довгостроковий характер; 

– можливість досягати усіх поставлених цілей. 

Однак на сучасному етапі створення системи мотивації працівників 

потрібно розуміти, що досконало розроблений мотиваційний механізм – це 
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лише половина успіху. Він повинен бути успішно реалізований, що можливо 

лише за умови розуміння стратегії розвитку підприємства усіма його 

працівниками [1, с. 364]. 

Результативність роботи працівників значною мірою залежить і від 

психологічного клімату в трудовому колективі та стилю управління, що 

застосовує менеджер. Підтримувати в колективі атмосферу довіри, 

зацікавленості в досягненні загальної мети, налагоджувати двосторонню 

комунікацію між керівництвом та робітниками – основні завдання, які 

повинен виконувати керівник для досягнення нормального психологічного 

клімату в колективі. 

В умовах переходу до ринкових відносин найбільшого значення набуває 

матеріальне стимулювання, яке відображає економічну зацікавленість 

працівників в роботі. Серед факторів, які мотивують до результативної праці, 

доходи посідають одне з провідних місць. Доходи працівника підприємства 

мають бути достатніми, щоб покривати його витрати. Однією з умов 

ефективного використання мотивації праці є узгодженість рівня оплати праці 

з її результатами та визнання особистого внеску в загальний успіх. Це 

передбачає справедливий розподіл доходів залежно від ступеню підвищення 

продуктивності праці. 

В структуру мотиву праці входять:  

− потреби, які хоче задовольнити працівник;  

− цінності, що здатні задовольнити цю потребу: 

− трудові дії, які необхідні для одержання благ; 

− ціна — витрати матеріального і морального характеру, що пов'язані з 

трудовою діяльністю [3, с.80]. 

 Будь-яка діяльність пов'язана з певними витратами і має ціну. Так, 

трудова діяльність визначається затратами фізичних і духовних сил. Висока 

інтенсивність праці може відлякувати працівників, якщо не створено умов 

для відтворення працездатності.  

Погана організація праці, несприятливі санітарно-гігієнічні умови на 

виробництві у багатьох випадках створюють таку стратегію поведінки 

працівників, при якій вони надають перевагу менше працювати і менше 

заробляти, оскільки їх не влаштовує «ціна» інтенсивної праці. 

Отже, мотивація праці персоналу – це одна з головних рушійних сил в 

реалізації загальної стратегії підприємства. Забезпечення залежності 

винагородження працівника від досягнутих ним результатів і кваліфікації 

максимально зацікавить його у реалізації фізичного або інтелектуального 

потенціалу, що сприятиме досягненню стратегічних цілей підприємства, його 

подальшому розвитку. 
Ефективний керівник повинен завжди дбати про своїх працівників і 

мотивувати їх до праці, але не лише нагородами та преміями. Потрібно 
використовувати і такі мотивуючі засоби як: прохання, порада, навіювання, 
примус, психологічне підкорення групі, покарання, критика, осуд, наказ, 
вказівка, розпорядження. Проте всі ці засоби мотивування не діятимуть поки 
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вони не стануть включати в свою сферу інтереси, потреби, бажання, 
зацікавленість працівника. Необхідно формувати в кожного працівника 
почуття власника, залучати людей до праці згідно з їхніми здібностями. 
Треба забезпечити такі умови, за яких працівник буде прагнути безперервно 
розвивати свої здібності та реалізувати їх на практиці. У сучасних умовах 
метою управління персоналом стало спонукання до розвитку їх здібностей 
для більш інтенсивної і продуктивної праці. Вважається, що керівник 
повинен не наказувати своїм підлеглим, а спрямовувати їх зусилля, 
допомагати розкриттю їх здібностей, формувати навколо себе групу 
однодумців. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У ПРОЦЕСІ ВІДБОРУ ТА НАЙМУ 

ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
На багатьох вітчизняних виробничо-торговельних підприємствах 

склалася така ситуація, коли більшість працівників мають правову або 
гуманітарну освіту і деякі – економічну. Відповідно, під час процедури 
підбору кадрів виникають певні труднощі з відбором кандидата, який 
задовольняв би усім вимогам підприємства, через нерозуміння чи незнання 
працівниками відділу кадрів особливостей роботи, наприклад, у технічній 
сфері або роботи окремого підрозділу підприємства. Така ситуація спонукає 
фахівців з підбору кадрів до відбору кандидатів на заміщення вакантної 
посади відповідно рівню своєї обізнаності напрямів роботи підприємства. 

Прагнення ринковим суспільством гармонійного співвідношення 
людських здібностей і вимог підприємства, з одного боку, виходить з 
міркування, що процедура відбору такої відповідності забезпечити не може. 
А з іншого боку, суспільство стурбоване тим, що при володінні 
професійними знаннями і навичками найбільш часто при наймі можуть 
виявитися "некваліфікованими" ті кандидати, що мають відповідну стать, вік 
чи національність. Отже, відбір персоналу – це серія заходів і дій, 
здійснюваних підприємством чи організацією для виявлення зі списку 
кандидатів особи або осіб, які найкращим чином підходять для вакантного 
місця роботи [1]. 
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 Із проблемою відбору персоналу та його подальшого навчання 

стикається практично кожна організація. Однак вирішують вони її по 

різному. Відбір персоналу – дуже важливий і відповідальний момент в 

управлінні кадрами. Завдання менеджера - знайти і вибрати кращого 

співробітника, це вимагає наявності високої кваліфікації і солідного 

професійного досвіду. Помилки менеджера при відборі персоналу можуть 

негативно відбитися на ефективності колективної роботи в організації.  

Проблемою відбору персоналу займалися такі вчені, як І.В. Бизюкова, 

Д.А. Дорохова, А.П.Єгоршин, С.А. Карташов, К. Кінан, К.А. Магалецький, 

Є.М. Нікольський, Л.А.Орлова, Р. Дафт, Магура Г. І., Самигин С. І., Кибанов 

А. Я., Назарова Г. В., а також інші вчені, але проблеми, що виникають в 

сучасних ринкових умовах, досліджені недостатньо.  

Розрізняють поняття «відбір» і «найм кадрів». Відбір кадрів – масове 

залучення на роботу персоналу в організацію. Відбір кадрів передбачає 

системний підхід до реалізації декількох етапів, здійснюваних у рамках 

процесу найму персоналу. Ці етапи можна побачити на Рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Етапи процесу найму персоналу 

 

Процес відбору персоналу – один з проблемних і, в той же час, один з 

найнеобхідніших процесів у житті будь-якої організації. Важливе завдання 

менеджера з персоналу або керівника – оптимізувати ці процеси, зробити їх 

максимально ефективними і низьковитратних без втрати якості. Висока 

плинність персоналу – велика проблема для організації, яка зазвичай немає 

однієї «найголовнішої» причини.  

Розглянемо підбір персоналу, як одну з причин плинності кадрів. 

Основні ознаки наступні:  

1. Відсіювання значної кількості співробітників протягом першого 

місяця своєї роботи в компанії. (Тут мається на увазі як звільнення з 

ініціативи організації, так і за ініціативи самих нових працівників).  

Загальний аналіз потреби (теперішньої та майбутньої) в кадрах 

Формулювання вимог до персоналу - точне визначення того, хто 

потрібен організації, шляхом аналізу роботи (робочого місця, посади), 

підготовки опису цієї роботи, а також визначення термінів та умов 

набору 

Визначення основних джерел надходжень кандидатів 

Вибір методик оцінки та відбору кадрів 
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2. Зростаюче, протягом першого місяця роботи нового співробітника, 

невдоволення ним з боку безпосереднього керівника. 

 3. Зростання невдоволення з боку самого нового співробітника 

протягом перших двох-трьох тижнів роботи. Навіть якщо це не призводить 

до категоричної відмови правцювати протягом перших двох тижнів роботи, 

то сильно ускладнює взаємодію, знижує продуктивність роботи нового 

співробітника. Як правило, в усіх цих випадках можна говорити або про 

дезінформацію кандидата на етапі підбору, або про його недостатню 

інформованість [3, с. 88]. Отже, якщо працівники йдуть вже протягом 

перших тижнів знайомства з компанією, то це, в переважній більшості 

випадків, – втрати на етапі підбору. 

Найм на роботу - це ряд дій, спрямованих на залучення кандидатів, які 

мають якості необхідні для досягнення цілей поставлених організацією. Це 

комплекс організаційних заходів, включають всі етапи набору кадрів, а також 

оцінку, відбір кадрів і прийом співробітників на роботу [1].  

В Україні найбільшого поширення набули наступні джерела найму на 

посаду: оголошення на спеціалізованих інтеренет ресурсах, вищі навчальні 

заклади, служби з працевлаштування, приватні агентства з найму. 

Надлишковий попит на кваліфікованих фахівців породжує ситуацію, 

коли кожен подібний кандидат розглядає дві-три рівнозначних за інтересом 

пропозиції і має ще один-два «запасних варіанти» з умовами гірше. А це 

означає, що роботодавець цілком може і не отримати того кандидата, на 

користь якого він зробив свій вибір.  

Сьогодні, зовсім не низькі зарплати становлять основну проблему ринку 

праці. Роботодавці, які намагаються вирішити її шляхом збільшення 

заробітної плати фахівця, виявляють, що пропозиція більших грошей майже 

не допомагає, потенційний працівник чутливий до соціального пакету [2, с. 

105]. 

Отже, проблема відбору персоналу виникає у компаніях, які не в змозі 

перебудувати свою кадрову політику відповідно до мінливих ринкових умов. 

Через активний розвиток комерційної сфери, попит на кваліфіковані кадри 

перевищив пропозицію і кампанії змушені конкурувати між собою за 

персонал. Вимоги кандидатів до роботодавців за останні два роки сильно 

змінилися – сьогодні шукачі дуже велику увагу приділяють збалансованості 

мотиваційних схем і соціального пакету. Пропозиції компаній, що не 

офіційно влаштовують своїх співробітників, які не сплачують відпустку і 

лікарняний розглядаються в другу і третю чергу. 

Таким чином, результатом неуспішного відбору є втрачений прибуток, 

заподіяння шкоди виробничим цілям, очікування відповідних конкурентних 

наслідків, а також недозволена розкіш помилок, які стають марно 

витраченими коштами для підприємства. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

У рамках сучасного підходу до управління людськими ресурсами на 

іноземних підприємствах персонал розглядається як найбільш дорогий 

ресурс компанії, а розвиток потенціалу працівників стає важливою 

стратегічною метою для досягнення ефективної діяльності підприємств. 

Персонал іноземного підприємства є об'єктом загальної корпоративної 

стратегії й інвестицій, фактором конкурентної переваги. Сучасний підхід до 

управління персоналом іноземного підприємства передбачає не тільки 

«фізичне» управління і переміщення співробітників, але й включає певну 

систему нематеріальних факторів мотивації, просування і професійного 

зростання, що відбиває підхід до персоналу як до одного з найважливіших 

факторів виробництва. 

Дана проблематика досліджується у роботах таких вчених, як М.О. 

Жуковсього, Т.В. Кузнецової, С.А. Сухарева, Г.В. Щокіна та інших 

науковців. 

Трудові ресурси – найважливіша складова діяльності будь-якого 

підприємства. Саме трудові ресурси підприємства є невичерпним резервом 

підвищення ефективності діяльності підприємства, важливим стратегічним 

потенціалом, впливають на його конкурентоспроможність, визначають 

напрями подальшого розвитку [ 1, с. 55]. 

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. 

Розробка кадрових стратегій підприємства полягає у визначенні 

довгострокового напрямку розвитку певних систем управління персоналом, 

які спрямовані на досягнення цілей, обумовлених кадровою політикою 

підприємства в тій чи іншій країні [ 2, с. 367]. 

http://uk.wikipedia.org/
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Враховуючи те, що власний досвід здійснення державної кадрової 

політики на підприємствах не відповідає сучасним умовам, особливого 

значення набуває вивчення й вміле використання міжнародного досвіду. 

У практиці управління персоналом в останні роки чітко 

прослідковується переплітання різних його моделей: американської, 

японської і європейської. 

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. Співробітник має 

відчувати, що він являється частиною одного великого колективу та 

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

Наступним прикладом компанії, що ефективно застосовує політику 

стратегічного управління персоналом є Sharp Corporation. По всьому світу в 

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

прагне розширити свій бізнес на ринках світу Sharp систематично сприяє 
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розвитку людських ресурсів. Кадрова політика компанії містить наступні 

програми розвитку персоналу [4]: 

− GATE – підготовка персоналу для поточних зарубіжних відряджень; 

− G-BANK – підготовка персоналу для поточних зарубіжних відряджень 

протягом трьох років; 

− GRID – для підготовки молодих людей, що займатимуть ключові 

посади у майбутньому та будуть забезпечувати розвиток компанії за 

кордоном; 

− GOAL – для навчання працівників Sharp іноземній мові. 

Цікавим є досвід компанії Sharp щодо розробки програм із 

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

згідно яких працівники можуть використовувати графік скороченого 

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

відпустку для догляду за членом родини, що потребує допомоги. 

Проаналізувавши японську модель кадрової політики, ми вважаємо, що 

вітчизняним підприємствам слід приділити увагу такому важливому аспекту, 

як забезпечення гідних умов праці для власного персоналу. Вдалим є 

застосування програми з збалансування робочого та особистого часу. Така 

програма дозволяє працівникам використовувати індивідуальний графік 

роботи при наявності пільг. 

Представником європейської моделі кадрової політики є компанія LEGO 

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

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

містить програми щодо постійної оцінки показників та причин плинності 

кадрів, моніторингу рівня кваліфікації персоналу, навчання працівників, у 

тому числі знанням суміжних сфер діяльності. Інформування персоналу 

LEGO Group здійснюється через програму електронного навчання, яка 

включає комплекс відеоматеріалів і текстових елементів. Всі працівники 

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

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

компанії. Підприємствам в нашій країні також необхідно впровадити 

інформативні та тренінгові програми. Це обумовлено тим, що використання 

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

досягнення успіху. 

Таким чином, 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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ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Однією з найважливіших галузей економіки України на сучасному етапі 

є торгівля.  Саме торгівля відіграє надзвичайно важливу роль у системі 

соціальної інфраструктури регіону, оскільки вона спрямована на задоволення 

потреб населення. Оптова торгівля як галузь товарного обігу є важливим 

важелем маневрування матеріальними ресурсами, сприяє скороченню зайвих 

запасів продукції на всіх рівнях і усуненню товарного дефіциту, бере участь 

у формуванні регіональних і галузевих товарних ринків. Адже через оптову 

торгівлю посилюється вплив споживачів на виробників, в свою чергу 

виробник сам підбирає споживачів. Тому, на сьогодні, оптова торгівля 

набуває актуальності саме через посилення її ролі в національному 

господарстві України. 

Питанням проблеми та розвитку оптової торгівлі, її ролі та місця в 

українській економіці були присвячені наукові публікації таких науковців, 

як: Г. Богославець,  Н. Голошубова, В. Лагутін, А. Мазаракі, О. Пустовойт,  

В. Торопков, Л. Чорна та інші. Однак велика кількість питань залишаються 

відкритою, зокрема проблеми, пов’язані з подоланням збитковості та 

незадовільного фінансового стану суб’єктів оптової торговельної діяльності 

та потребують подальшого вивчення та систематизації. 

Функціонування суб’єктів оптової торгівлі в економіці нашої країни 

здійснюється в умовах ринкових товарно-грошових відносин, що обумовлені 

дією об’єктивних економічних законів: конкуренції, вартості, зростання          

потреб, єдності товарного і грошового обігу, відповідності попиту і 

пропозицій. 

Оптова торгівля – це вид економічної діяльності в сфері товарообігу, що 

охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для 

http://aboutus.legp/
http://sharpworld.com/
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подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібну торгівлю, для 

виробничого споживання та надання пов’язаних із цим послуг.  

Слід зауважити, що оптова  торгівля  є  частиною  внутрішньої  торгівлі,  

яка  охоплює  продаж  товарів  як  великими,  так  і малими партіями з метою 

їх перепродажу або виробничого споживання. Вона здійснюється за цінами, 

які нижчі  від  роздрібних  цін,  але  вони  повинні  забезпечувати  нормально  

працюючому  промисловому  та торговельному  підприємству  

відшкодування  витрат,  внесення  платежів  до  бюджету,  створення  фондів 

економічного стимулювання та формування прибутку. Даний вид торгівлі 

стимулює збут товарів, формує їх асортимент і забезпечує транспортування 

[2, c. 35].  

За підсумками опрацювання даних державних статистичних 

спостережень  за минулий рік  основним видом економічної діяльності  

третини підприємств – юридичних осіб Вінницької області   є торговельна 

діяльність. Так, станом на вересень-грудень 2014 року у Вінницькій області 

діяло 789 підприємств, зареєстрованих з основним видом економічної 

діяльності «оптова торгівля». Оптовий товарооборот цих підприємств за 

перше півріччя 2014 року становив 8943,0 млн. грн. і зменшився проти 

попереднього року за фактичними цінами на 1,8%. 

Провідне місце у структурі оптового товарообороту області за останні 

роки  займали непродовольчі товари, яких реалізовано на суму 6896,1 млн. 

грн. Питома вага непродовольчих товарів в оптовому товарообороті 

становила 76,6%, що на 3,0 в. п. більше у порівнянні з 2013 роком. У товарній 

структурі оптового товарообороту непродовольчих товарів найбільшу частку 

займали: нафтопродукти – 1788,6 млн. грн. (26,4%); засоби парфумерні та 

косметичні – 587,7 млн. грн. (8,5%); насіння гірчиці, ріпаку і кользи, 

кунжуту, соняшнику – 297,9 млн. грн. (4,4%). 

Обсяг оптового товарообороту продовольчих товарів склав 2046,9 млн. 

грн., питома вага продовольчих товарів в оптовому товарообороті становила 

23,4%. Серед товарів продовольчої групи найбільшим попитом 

користувались: шоколад та кондитерські цукрові вироби – 298,2 млн. грн. 

(14.6%), олії рослинні – 220,7 млн. грн. (10,8%), борошно – 219,4 млн. грн. 

(10,7%), цукор – 163,4 млн. грн. (8,0%), молоко та молочні продукти - 140,3 

млн. грн. (6,9%), м'ясо та м’ясопродукти – 125,3 млн. грн. (6,1%). 

Оптовий продаж товарів вітчизняного виробництва у І кварталі 2014 

року становив 5664,7 млн. грн. Стовідсотковою забезпеченістю товарами 

вітчизняного виробництва характеризується продаж маргарину; круп та 

борошна; виробів макаронних; напоїв алкогольних; вин із свіжого винограду 

та сусла виноградного; цукру. 

Станом на 1 жовтня 2014 року 117 підприємств мали в наявності власні 

складські приміщення, площа яких складала 602,7 тис. м
2
. Найбільша частка 

обсягів оптового товарообороту області у 2014 році припадала на 

підприємства міста Вінниці - 5585,9 млн. грн. (62,7% загального оптового 

товарообороту області), що на 3,0 в. п. більше ніж у 2013 році [3]. 
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Але, разом з тим, в Україні відбувається тенденція до зростання темпу 

оптового продажу закордонних товарів та недостатні темпи продажу товарів 

вітчизняного виробництва. Це в свою чергу свідчить про необхідність 

удосконалення інструментів розширення банківського кредитування 

вітчизняних підприємств та стимулювання розвитку оптової торгівлі 

вітчизняними товарами взагалі. Сучасний  стан розвитку оптової торгівлі  

також потребує  і вирішення такої проблеми, як формування елементів 

ринкової інфраструктури.  

Узагальнюючи проблеми функціонування оптових торговельних 

підприємств, слід підкреслити, що їх розвиток стримується: 

 відсутністю чіткої стратегії функціонування на ринку та недостатністю 

фінансових ресурсів;  

 обмеженістю складських приміщень та складської обробки товарів; 

 низькою спеціалізацією (за товарним асортиментом, функціональним 

спрямуванням, за набором послуг); 

 недостатнім рівнем відповідності послуг оптових торговельних 

посередників вимога основних клієнтів;  

 недостатнім рівнем інформаційного забезпечення клієнтів ринку та 

інш.; 

Тому, для підвищення ефективності функціонування оптової торгівлі 

необхідно впроваджувати більш дієве державне регулювання, яке передбачає 

не пряме керівництво, а створення умов для цивілізованих взаємовідносин з 

незалежними суб’єктами господарювання. Також постає питання у 

необхідності застосування стратегічного методу управління на оптових 

торговельних підприємствах, оскільки даний чинник продиктований 

сучасними реаліями розвитку вітчизняного товарного ринку, що пов’язані 

передусім із загальною кризою економіки та підвищенням вимог 

товаровиробників і роздрібних торговців до кількості, якості та структури 

закупівельно-збутових послуг.  

Удосконалення управління оптовими торговельними підприємствами за 

допомогою таких інструментів, має привести до: 

–   створення нових форматів діяльності оптових торговельних 

підприємств, що здатні пропонувати найбільш повний спектр основних та 

додаткових послуг;  

–   формування нових умов співпраці оптових торговців з 

товаровиробниками та роздрібними торговельними підприємствами; 

–   посилення інтеграційних процесів на ринку оптових торговельних 

послуг, тобто утворення об’єднань торговельних посередників, здатних 

найбільш повно та ефективно задовольняти інтереси клієнтів; 

–   фінансового оздоровлення та підвищення ефективності діяльності 

суб’єктів оптового торговельного бізнесу [1, c. 30]. 

 Таким чином, проблеми розвитку суб’єктів оптової торгівлі значною 

мірою обумовлені відсутністю системи державного регулювання оптової 

сфери, низьким рівнем фінансування державних програм з формування 
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товарних ресурсів та впливу на стабільність цін на споживчому ринку 

України. Тому, для подолання чинників, що стримують розвиток суб’єктів 

оптової торгівлі, має стати паритетне інвестування об’єктів оптової торгівлі 

державою і приватним бізнесом, насамперед, для створення ефективної 

логістичної системи, впровадження сучасних складських технологій.         

  Також визначальне значення для розвитку вітчизняної оптової торгівлі 

має зниження податкового тиску з боку держави. Такі заходи стимулювання 

та мотивації діяльності варто застосовувати для оптових підприємств, що 

використовують сучасні технології, прогресивні форми та методи 

обслуговування, здійснюють просування товарів вітчизняних 

товаровиробників, загалом здійснюють інноваційну та інвестиційну 

діяльність. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ У 

КОЛЕКТИВІ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Економічне життя в нашій країні неухильно рухається у напрямку 

розвитку, що веде до формування організаційних структур, в яких зростає 

роль саме управління людськими ресурсами в системі факторів, що 

забезпечують ефективність функціонування організацій. При цьому все 

більшої інтенсивності та важливості набуває праця, зростає ступінь 

залучення працівників до всіх процесів на підприємстві, а відповідно й їх 

соціальне та психологічне навантаження зростає зі збільшенням обов’язків. 

Тому дослідження механізмів та інструментів формування сприятливого 

соціально-психологічного клімату  колективу в рамках робочого процесу 

задля продуктивності праці на підприємстві на сьогоднішній день є 

актуальними та своєчасними. 

Проблемі соціально-психологічного клімату в колективі присвячено 

багато праць як у вітчизняній, так і зарубіжній науковій літературі. Значну 

увагу приділяли цим дослідженням Г. М. Андреєва, В. М. Мясищев,                 

Е. Островський, Б. А. Паригін, К. К. Платонов. Досліджуючи загальні 

аспекти визначення морально-психологічного та соціально-психологічного 

http://www.vn.ukrstat.gov.ua/
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клімату в колективі, науковці визначають, що дані критерії не тільки 

безпосередньо впливають на робочий процес у колективі, а й окремо на 

ефективність праці кожного працівника. 

У зв’язку з цим, метою даної статті є визначення механізмів 

регулювання соціально-психологічного клімату у колективі підприємства та 

обґрунтування їх ролі в ефективному менеджменті персоналу сучасного 

підприємства. 

Існує думка, що сьогодні найціннішим «ресурсом» кожного 

підприємства, організації або установи є людина, яка здійснює свою 

професійну трудову діяльність. Раніше людина розглядалася лише як 

елемент процесу виробництва та управління, сьогодні – це особистість зі 

своїми потребами та цілями яка змінює результативність роботи залежно від 

колективу, що її оточує та стосунків у даному колективі з їх соціально-

психологічним кліматом. 

Значення соціально-психологічного клімату полягає у результаті 

сумісної діяльності людей, їх міжособистісних відносин, що виявляється в 

таких групових ефектах, як настрій і колективна думка, індивідуальне 

самопочуття в колективі. Наявні ефекти відображаються у взаємовідносинах, 

пов’язаних з процесом праці, вирішенням загальних завдань колективу та  

пов’язані, як правило, з настроєм людини в колективі (задоволенням, 

психологічним комфортом). 

Виділяють основні три чинники, що визначають зміст і стан соціально-

психологічного клімату у кожний конкретний момент і формують його 

структуру і функції [4, ст. 355]: 

 а) чинники глобальної макросфери – це система суспільних відносин, 

соціально-психологічна атмосфера загалом, соціально-економічна ситуація в 

країні;  

б) чинники локальної мікросфери – це предметно-речова сфера 

діяльності та взаємодії членів колективу між собою; 

в) чинники особистісної мікросфери - індивідуально-психологічні 

особливості членів колективу. Ставлення до навколишнього середовища 

загалом (система ціннісних орієнтацій особистості) і до себе зокрема (власні 

самовідчуття, самовідношення, самопочуття). 

Головний вплив на дані чинники здійснює роботодавець, він забезпечує 

створення такої системи управління персоналом, яка б дозволила 

максимально розкрити трудовий потенціал з метою реалізації 

високопродуктивної праці. Для цього використовують комплексний підхід, 

який враховує різні аспекти менеджменту [1, ст. 432]: 

1) адміністративний (організаційний) – відображає рівень 

збалансованості керуючої та керованої систем, узгодженості їх цілей, ступінь 

документального забезпечення підприємства, використання 

адміністративних заохочень та санкцій тощо; 
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2) економічний – відображає фінансову зацікавленість працівників та 

реалізується за допомогою методів прямої та опосередкованої матеріальної 

мотивації; 

3) соціально-психологічний – відображає ступінь згуртованості 

колективу як певної соціальної групи людей, об’єднаних спільною метою та 

виконанням конкретних завдань в контексті власної трудової діяльності, а 

також рівень психологічного комфорту кожного працівника колективу.  

На нашу думку, кожен аспект відіграє визначальну роль у процесі 

формування взаємозв’язків у колективі, проте, як свідчать дослідження, лише 

соціально-психологічна складова управління персоналом сприяє досягнення 

задоволеності від роботи, тоді як економічна та адміністративна складовані 

забезпечують усунення відчуття незадоволеності у працівників. 

При цьому найважливішими ознаками сприятливого соціально-

психологічного клімату можна назвати не тільки довіру і високу 

вимогливість членів групи один до одного, а й доброзичливу і ділову 

критику, відсутність тиску керівників на підлеглих і визнання за ними права 

приймати значимі для групи рішення, достатня інформованість членів 

колективу про його завдання та стан справ при їх виконанні та прийняття на 

себе відповідальності за стан справ у групі кожним з її членів. 

Тому відсутність позитивного соціально-психологічного клімату в 

колективі, який залучений  до виконання суспільно чи особистісно значущої 

діяльності, за певних умов може спричинити конфлікт. Причиною цього 

може стати сутичка рівних за силою та значущістю, але протилежно 

спрямованих мотивів, потреб, інтересів, потягів однієї людини  або в 

ситуації, коли члени групи прагнуть до несумісних цілей або керуються 

несумісними цінностями чи нормами, намагаючись їх реалізувати в спільній 

діяльності. Конфлікт може виникнути під час розподілу функціональних 

обов'язків між членами групи чи обговорення шляхів досягнення спільної 

мети діяльності 2, с. 328. 

Вважається, що суперечка у колективі є там, де гострі протиріччя 

виявляються у стосунках між окремими соціальними групами, які мають 

власні цілі, причому своїми практичними діями перешкоджають одна одній. 

 На думку Г.В. Назарової, конфлікти та низька результативність у 

колективі з’являються через керівників, які, наприклад, виявляють дуже 

низьку турботу про виробництво в комплексі з низькою турботою про людей, 

фактично знімають з себе будь яку відповідальність або ж керівник  ігнорує 

потреби людей і розглядає персонал як частину виробництва, точніше, 

інструмент, за допомогою якого забезпечується максимальний вихід 

продукції 3, С. 119.  

Виділяють стиль  керівництва - інтегратор, що не тільки не провокує 

конфлікти та соціально-психологічні проблеми у колективі, а й забезпечує 

індивідуальну та групову мотивацію для досягнення спільної мети, що 

будується на взаєморозумінні і довірі.  
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Для подолання негативних соціально-психологічних процесів необхідно 

забезпечити належні формально-організаційні умови для ефективної 

міжособової і міжгрупової взаємодії в колективах, встановити оптимальну 

чисельність первинних трудових колективів, вдосконалювати економічний 

механізм господарювання, подолання на цій основі нераціональних 

психологічних стереотипів в процесі міжособової і міжгрупової взаємодії.  

Отже, можна зробити висновок, що соціально-психологічний клімат – це 

досить складне явище, яке об’єднує у собі певну систему взаємовідносин між 

членами колективу, яка під впливом індивідуальних соціально-

психологічних особливостей та внутрішньогрупових традицій і стандартів 

формують певну колективну свідомість, настрій та забезпечує ефективне 

управління. Одним із головних механізмів регулювання соціально-

психологічного клімату у колективі підприємства, є методи менеджменту, що 

сприяють згуртованості колективу, доброзичливим, комфортним стосункам 

людей в колективі, коли члени колективу ставитимуться з повагою, 

симпатією один до одного. 
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЛОГІСТИКУ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В 

УКРАЇНІ  

 

На сьогоднішній день  розвиток транспортної галузі України 

характеризуються критерієм впливу на процеси глобалізації світової 

економіки, а також процес проникнення транспортної системи держави до 

світової транспортної мережі. Це спричинено відсутністю забезпечення всіма 

факторами виробництва, тому необхідно транспортувати  деякі товари та 

послуги з інших країн для забезпечення розвитку економіки країни та 

задоволення потреб споживачів. Основною формою зв’язку між 
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вітчизняними та іноземними товаровиробниками виступає міжнародна 

торгівля, вона забезпечує розвиток логістичних механізмів, інтенсивність 

науково-технічного прогресу, взаємозв’язок між країнами, та поглиблює 

розвиток глобалізаційних процесів. Тому актуальність теми полягає у  

визначенні основних  логістичних механізмів зовнішньоекономічної 

діяльності в умовах глобалізації. 

Розвиток та вплив глобалізації на логістику зовнішньоекономічної 

діяльності знайшли своє відображення у працях вітчизняних і зарубіжних 

економістів: Т. Блудкової, Є.О. Бойко, В. Вінникова, В. Горчакова,                  

Т. Єфименка, Ю.А. Кузьменка, К. Плужникова, В. Покровської,                             

В. Преснякова, В. Рибалкіна, Л. Стровського, І. Фамінського, Б.І. Холода,             

Г. Шагалова та ін. У роботах вчених   досліджено процес управління 

зовнішньоекономічною діяльністю, інструменти логістичного управління та 

забезпечення стійкості їх функціонування на зовнішніх ринках в умовах 

глобалізації та фінансової кризи. 

Метою даної роботи є визначення основних проблем розвитку 

логістичного управління зовнішньоекономічної діяльності за умов 

глобалізаційних процесів та дослідження основних напрямків впливу 

глобалізації на розвиток транспортних відносин в Україні. 

Глобалізація економічних зв’язків дозволяє розглядати транспорт як 

один з найважливіших важелів інтеграційних процесів, якому відводиться 

ключова роль у розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних 

підприємств, розширенню міжнародної співпраці, розвитку транспортної 

інфраструктури, інформаційних систем та організації перевезень                

вантажів. 

Відомо, що логістичні витрати для розвинених країн Європи становлять 

10 – 17% (а у деяких випадках до 40 – 45%) сукупних витрат, а в Україні -   

30 - 35%. При цьому 70% логістичних витрат припадає на транспорт              

(7 млрд. діл.), 25% - на складське зберігання (2,5 млрд. діл.) і близько 5% - на 

управління логістичними потоками (0,5 млрд. дол.) 3, ст. 36. 

Зовнішньоекономічна діяльність формує та удосконалює управління 

виробничо-господарською і комерційною діяльністю підприємства, 

пов’язаною з виходом на зовнішній ринок з метою більш повного 

використання зовнішніх (міжнародних) факторів економічного зростання. 

Проте, без  сформованої  оптимальної логістичної структури, дана діяльність 

не в змозі забезпечити формування повноцінних  зовнішніх зв’язків  та 

міжнародної торгівлі України в сучасних умовах. 

Тому, важливим кроком до покращення логістичної інфраструктури 

України Державною адміністрацією залізничного транспорту 

(«Укрзалізниця») було придбання,  протягом 2013-2014 рр., 11850 вантажних 

вагонів шляхом розміщення замовлень на вітчизняних підприємствах за 

рахунок кредитів під державні гарантії. 

Варто вказати, що логістика зовнішньоекономічної діяльності – це наука 

про управління матеріальними і пов’язаними з ними документальними, 
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фінансовими та іншими інформаційними потоками в рамках міжнародного 

обміну товарами з метою ефективного використання всіх видів            

ресурсів4, ст.  264. 

За словами Є.О. Бойка, підвищення ефективності функціонування 

транспортної системи, це один із основоположних факторів глобалізації 

світової економіки, який виступає сполучною ланкою процесу розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків між різними країнами, що забезпечує 

розмивання національних кордонів і формування єдиного світового             

ринку [1, с. 41]. 

Аналіз підходів, що відображають бачення глобалізації, дає можливість 

зробити узагальнення, при якому глобалізація – це  об’єктивне явище 

сучасності, яке характеризується поширенням взаємозалежності між 

країнами в економічній, політичній і культурній сферах практично на всю 

земну кулю. Ми вважаємо, що основним чинником розвитку глобалізації,  

стала науково-технічна революція, особливо розвиток світової системи 

інформації, поширення Інтернету, який зробив можливим миттєвий зв'язок 

між людьми в різних кінцях світу і усунув перешкоди на шляху 

розповсюдження інформації. 

Для транспортної системи України активна участь у глобалізації ринку 

транспортних послуг означає на думку Т.Єфименка 2: 

− лібералізацію  усіх сфер транспортної діяльності, відмову від 

державного регулювання та зростання конкуренції; 

− уніфікацію і універсалізацію транспортних засобів, технологій, 

технічних вимог; 

− зростання транспарентності ринку транспортних послуг, зростання 

інформаційної відкритості, підпорядкування діяльності транспортних 

компаній вимогам закону і міжнародних угод. 

На нашу думку, на потенціал окремих видів транспорту на світовому 

ринку, поряд з внутрішніми інфраструктурними чинниками України, що 

визначаються кількісними і якісними характеристиками транспортної мережі 

й рухомих транспортних засобів найвагоміший вплив мають такі чинники 

глобалізації: стан, тенденції, динаміка і структура розвитку світової торгівлі 

товарами, відповідно до якої формується попит на той чи інший товар на 

світових ринках, та, як наслідок, визначається обсяг попиту на послуги з 

перевезень певними видами транспорту.  

Також, велику роль у вирішенні глобальних логістичних завдань 

відіграють міжнародні логістичні посередники, до яких належать міжнародні 

транспортно-експедиторські фірми, що забезпечують організацію понад 50 % 

імпортних і експортних перевезень вантажів і понад 70 % транзиту всіма 

видами транспорту, компанії з управління експортними операціями, 

зовнішньоторговельні компанії та представництва, морські порти, а найбільш 

значні пакети логістичних послуг зазвичай пропонують великі міжнародні 

транспортно-експедиторські фірми 4, ст. 267-268. 



502 

 

Окрім глобальних тенденцій, що складаються у зовнішньоекономічній 

діяльності, на розвиток потенціалу транспортної системи впливають не 

тільки  конкуренція на міжнародних ринках транспортних послуг, а й 

інтеграційні процеси у світовому господарстві, що забезпечують закріплення 

маршрутів руху вантажу за відповідними країнами і регіонами в межах 

міжнародних транспортних коридорів, тим самим посилюючи їх 

транспортний потенціал. 

Отже, саме глобалізація забезпечує розширенню асортименту товарів і 

підвищенню їх якості, спричиняє оптимізації розміщення ресурсів,  

стимулюючи при цьому розвиток всієї міжнародної транспортно-логістичної 

інфраструктури, що обслуговує міжнародну логістичну інфраструктуру. 

Глобалізація транспортної системи та посилення конкуренції дозволить 

перейти до нових, більш перспективних методів формування зв’язків на 

світовому ринку та забезпечить розв’язок таких важливих проблем, як 

відсутність необхідних навичок ведення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств, недостатньо розвинена логістична інфраструктура у країні на 

сьогоднішній день, відсутність інноваційних шляхів розвитку виробництва з 

формування нових моделей економіки. 
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ОСОБЛИВОСТІ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ  

 

Сучасні тенденції загальноекономічної стабілізації, насичення 

вітчизняних ринків товарами, посилення конкуренції, перспективи розвитку 

підприємств у системі господарських зв’язків, вихід українських 

економічних суб’єктів на світові ринки зумовлюють необхідність 

використання концептуально нових елементів управління стратегічним 
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розвитком підприємства. За таких умов саме використання бренду та 

ефективної системи бренд-менеджменту сприятиме інноваціям у сфері 

виробництва та появі нових товарів.  Однак процес впровадження бренд-

менеджменту в управлінську діяльність відбувається доволі повільно, 

оскільки підприємства насамперед зосереджені на вирішенні проблем 

пов’язаних з ефективним використанням матеріальних активів, а формування 

потенціалу стратегічного розвитку за рахунок бренда як нематеріального 

активу підприємства залишається поза їхньою увагою. Таке становище 

зумовлене певними проблемами соціально-економічного характеру, 

відсутністю досвіду та недостатнім науково-методичним забезпеченням 

бренд-менеджменту з урахуванням особливостей ринкової економіки в 

Україні. 

Значний науковий внесок у дослідження теоретичних проблем розвитку 

бренд-менеджменту зробили західні економісти Д. Аакер, Т. Амблер, Г. 

Армстронг, Р. Батра, Б. Берман, А. Біл, Р. Блекуелла, Дж. К. Веркман, А. 

Дейян, Є. Дихтль, П. Доль, Дж. Еванс, Дж. Енджел, К. Келлер, Ф. Котлер, Ж.-

Ж. Ламбен, Дж. Майєрс, П. Мініард, Ч. Сендідж та Г. Чармессон. 

В Україні бренд-менеджмент є одним з недостатньо досліджених 

об’єктів управління в стратегічному розвитку підприємств. Усвідомлення 

необхідності створення та управління брендом зумовило потребу нових 

наукових досліджень. Серед українських науковців, які вивчали цю тему, 

можна назвати С. Дерев’янко, А. Леоніденко, О. Мельника, В. Перція, серед 

російських – Г. Багієва, Н. Д’ячкова, В. Домніна, В. Ієвлєва, І. Качалова, І. 

Крилова, М. Яненко. 

Метою даного дослідження є розробка теоретико-методичних положень, 

рекомендацій і пропозицій щодо організації бренд-менеджменту і 

удосконалення методичних підходів до оцінки ступеня розвитку бренд-

менеджменту на вітчизняних підприємствах та визначення пріоритетних 

важелів ефективного управління брендом. 

Значна кількість наукових розробок свідчить про зацікавленість 

науковців даного напряму дослідження, проте існують дискусійні питання, 

що зумовлюють різне тлумачення поняття «бренд» та концепції бренд-

менеджменту, яку найчастіше вважають обов’язковим елементом товарної 

політики. За цих умов теорія бренд-менеджменту ще не стала провідною у 

стратегічному розвитку підприємств в умовах ринкової економіки. Так 

наприклад, П. Темпорал у книзі «Ефективний бренд-менеджмент» відзначає, 

що бренд-менеджмент – це добре продумана теорія, тобто сформована 

система ідей, принципів і методів, яка узагальнює практичний досвід і 

відображає основні закономірності реалізованих процесів просування 

продукції [1, с. 126]. 

Ж. Капферер один з трьох провідних спеціалістів з брендингу у світі, 

рекомендує розглядати процес управління брендом як сукупність двох 

складових: основи бренду та інновації. За словами автора моделі, бренд-

менеджмент – це баланс між збереженням, оновленням, розширенням і 



504 

 

ростом основи бренду з одного боку, а з іншого – створенням нових товарів 

та послуг з урахування нових споживачів, нових сегментів ринку. 

 Бренд-менеджмент – це діяльність, що ґрунтується на стратегічній 

орієнтації підприємства та має спрямованість на забезпечення прихильності 

споживачів, стійкості конкурентних позицій та довготривалого успіху 

підприємства [4]. Його метою є розвиток та зростання вартості основного 

нематеріального активу підприємства – капіталу бренда. Тобто бренд-

менеджмент на підприємстві виконує завдання забезпечення стійкого 

довгострокового попиту на продукцію; надання бренду додаткової цінності; 

формування стійкої бази для розширення бренда шляхом диференціації 

продукції; створення можливостей виходу на нові ринки; і, в кінцевому 

результаті, підтримання відповідного рівня прибутковості.  

Предметом бренд-менеджменту виступає система виробничих відносин, 

яка скеровує управління виробництвом на задоволення потреб споживачів за 

рахунок створення ланцюга «виробник-споживач», кожна ланка якого сприяє 

збільшенню цінностей для кінцевого споживача. Відповідно об’єктами 

бренд-менеджменту є бренд, споживач та підприємство. 

Основною метою формування стратегії розвитку бренда є досягнення 

конкурентних переваг, тому стратегію розвитку бренда доцільно формувати 

крізь призму основних стадій, які реалізовуються поетапно за наступною 

послідовністю: перший етап – визначення ставлення споживачів до бренда, 

що дає змогу встановити тип споживача, на який орієнтується бренд; критерії 

вибору, які властиві визначеному типу споживача; мотиви, якими керуються 

споживачі при придбанні бренда; інформацію про погляди споживачів на 

конкуруючі бренди. Другий етап – передбачає визначення індивідуальних 

особливостей продукції, насамперед її неповторності та унікальності, на рівні 

споживчих переваг. Третій – визначення потенціалу бренда з метою 

побудови його активу. Четвертий – це визначення ідентичності бренда, що 

дає змогу встановити напрямок його розвитку. П’ятий етап – вибір 

прийнятної бренд-стратегії, яку пропонуємо здійснювати за трьома 

критеріями відповідності: ринковому середовищу; ресурсам підприємства; 

споживчій аудиторії [3]. 

Україна характеризується низьким рівнем бренду, але за 

дослідницькими даними він підвищується. 

Управління брендом, або бренд-менеджмент, повинне зосередитись на 

створенні образу бренду, для чого мають бути об'єднані всі маркетингові 

зусилля. У довгостроковому проекті правильно побудований образ бренду 

повинен викликати підйом сили бренду, яка у свою чергу забезпечить в 

майбутньому надійну і стабільну додану вартість товару. 

На сучасному етапі бренд-менеджмент переходить у нову стадію – він 

стає основою діяльності організації і дозволяє їй опосередковано через 

управління брендом товару управляти її іміджем.  

Формування стратегій управління брендом товару доцільно проводити у 

розрізі основних елементів: формування стратегій управління товарним 
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портфелем підприємства; товарними марками товарів, що реалізує 

підприємство; ціновою політикою підприємства; методами збуту та засобами 

мерчандайзингу; сервісною підтримкою. З погляду на зазначені положення і 

висновки, підприємствам України слід спрямовувати зусилля бренд-

менеджерів на розвиток комунікативних зв’язків, тобто на аналіз 

зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей організації, що 

передбачає не лише спрямованість на ринок товарів і отримання прибутку, 

але і отримання зворотної інформації для прийняття ефективних 

управлінських рішень щодо виробничих процесів, фінансових та 

маркетингових заходів, правового захисту бренда, стратегічних орієнтирів 

організації. 

Отже, бренд-менеджмент – це пріоритетна функція усіх управлінців, а 

бренд-стратегія в межах системи бренд-менеджменту – це інвестиції в 

майбутнє організації. Але не слід забувати, що, перш за все, успішний бренд 

завжди повинна підтверджувати висока якість товару чи послуги, що 

випускає чи надає компанія. Якість має відповідати очікуванням споживача. 

Емоційна складова, ідея товару, реклама – це все добре, але без якості бренду 

немає і система бренд-менеджменту втрачає свою ефективність. 
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ОЦІНКА ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Проблема стимулювання персоналу досить широко розглядається 

сьогодні в науковій і публіцистичній літературі. Складність практичної 

організації системи стимулювання персоналу визначається слабкою 

вивченістю особливостей мотивації працівників, зайнятих у різних видах 

виробництва.  

Значний внесок в стимулювання праці персоналу, знайшли 

відображення в роботах зарубіжних вчених: Й. Шумпетер, Д. Рікардо, Дж. М. 

Кейнс, А. Сміт та інші. Більш сучасні теорії стимулювання розробили Д. 

МакКлелланд, Ф. Герцберг, А. Маслоу та інші.  

Серед вітчизняних економістів, які займаються проблемами 

стимулювання персоналу підприємства можна виділити таких, як І. Боднар, 
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А. Колот, Д. Богиня, Е. Лібанова, В. Данюк, Т. Кір’ян, В. Мікловда, Н. 

Лук’янченко, Л. Семів, В. Петю, А. Уманський, С. Сардак та багато інших. 

Метою дослідження є оцінка сучасного стану системи стимулювання 

персоналу та пропозиції щодо її. 

Основним елементом, за допомогою якого здійснюється процес 

мотивації праці є стимул. У науковій літературі існує велика кількість 

визначень поняття «стимул». Так, стимул (лат. stimulus – стрекало, 

погонялка) трактується як зовнішнє спонукання до дії, поштовх, спонукальна 

причина, гострий ціпок, яким поганяли тварин [1, с. 54], фізичний агент 

(подразник), що впливає на орган почуттів (рецептор) [2, c. 304]. 

В. Н. Слиньков розглядає стимул, як ціленаправлений вплив на людину, 

який не зважаючи на джерело і характер впливає на активність персоналу. 

Цей вплив ґрунтується в наданні гарантій досягнення в результаті власної 

діяльності предмета потягу, що задовольняє потребу персоналу [3, c. 13]. 

У сучасній літературі розрізняють чотири основні форми стимулів: 

– примусові заходи. Історія свідчить про широке застосування 

примусових заходів, починаючи з фізичного покарання і закінчуючи 

позбавленням майна. У демократичному суспільстві на підприємствах 

використовуються адміністративні методи примусу: зауваження, переведення 

на іншу посаду, перенесення відпустки, догана, звільнення з роботи; 

– матеріальне заохочення. Сюди відносяться стимули в матеріально-

речовій формі: заробітна плата і тарифні ставки, винагорода за результати, 

премії з доходу чи прибутку, компенсації, путівки, кредити на покупку 

автомобіля або меблів, позики на будівництво житла та інше; 

– моральне заохочення . Стимули, спрямовані на задоволення духовних 

і моральних потреб людини: подяки, почесні грамоти, дошки пошани, 

почесні звання, вчені ступені, дипломи, публікації в пресі, урядові нагороди 

та інше; 

– самоствердження. Внутрішні рушійні сили людини, які спонукають 

його до досягнення поставлених цілей без прямого зовнішнього заохочення. 

Це найсильніший стимул з відомих в природі, однак він проявляється тільки 

у найбільш розвинених членів суспільства; 

Стимулювання праці на сучасному етапі становлення економіки - це не 

тільки надтарифна система оплати, а й тарифна. Сюди входять також форми 

економічного стимулювання (ціни, ставки за кредитами, ставки 

оподаткування доходів підприємств тощо), які важливо залучити для 

стримування інфляційних тенденцій у економіці. Необхідною складовою 

стимулювання є матеріальне заохочення, яке відрізняється від економічного 

за формою впливу на об’єкт стимулювання. У механізмі стимулювання праці 

також необхідно виділити як підсистеми моральне та соціальне, форми яких 

впливають на інтереси людей, що знаходяться у площині свідомості. 

Моральне стимулювання знімає суперечності між необхідністю виконувати 

потрібну підприємствам роботу і неналежною матеріальною зацікавленістю в 

ній окремого працівника. Традиційні види морального стимулювання слід і 
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надалі використовувати, але їх треба доповнити адекватними ринковій 

економіці видами (імідж фірми, випуск товарів на експорт, перемога в 

конкурентній боротьбі з відомою фірмою тощо). 

Сьогодні в Україні перед підприємствами встають принципово нові 

завдання, пов'язані з управлінням. Управління персоналом за сучасних умов 

набуває особливої значущості – дозволяє узагальнити й реалізувати широкий 

спектр питань з адаптації індивіда до зовнішніх умов й урахування 

особистісного фактора в побудові системи управління персоналом 

підприємства. 

Основу концепції управління персоналом підприємства в цей час 

становить зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних 

установок, уміння їх формувати й направляти відповідно до завдань, що 

стоять перед підприємством. 

У зв'язку із цим, підвищується значимість мотивації й стимулювання 

праці персоналу підприємств як найбільш діючого інструменту ефективного 

менеджменту людськими ресурсами. 

Багато компаній в якості своєї головної цінності визнають своїх 

співробітників і не бояться інвестувати значні ресурси (матеріальні, 

організаційні й ін.) у найрізноманітніші заходи щодо роботи зі своїм 

персоналом. 

Невід'ємним елементом загальної системи управління персоналом й, 

насамперед, системи розвитку персоналу є атестація й оцінка співробітників. 

Дані види робіт допомагають оцінити потенціал і професійні компетенції 

наявного персоналу, сформувати систему оцінки якості персоналу й діючу 

систему стимулювання персоналу. 

Раціональна оцінка й стимулювання персоналу сприяють досягненню 

більш високих показників і результатів праці, а зміна відношення 

працівників до праці збільшує загальну прибутковість і конкурентоздатність 

підприємства, збереження й підвищення якої є в ринкових умовах 

першочеговим завданням. 

В результаті правильної оцінки персоналу кожному члену команди 

найдеться гідне застосування, а лідер зміцнить свій авторитет завдяки 

вмінню дбайливо ставитися до людських ресурсів. Такий синергетичний 

ефект сприяє все більшій популярності процедур оцінки персоналу. 

Список використаних джерел: 

1. Діденко В.М. Менеджмент: Підручник. - К.: Кондор, 2009. - 584с. 

2. Михайлова Л.І. Управління персоналом. Навчальний посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2008. – 248 с. 

3. Слиньков, В. Н. Мотивація, стимулювання та оплата праці: практичні 

рекомендації  В. Н. Слиньков. – К.: КНТ, 2008. – 336с. 

 

 

 



508 

 

Марина Завертана  

Науковий керівник: Лозовський О. М., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Управління персоналом набуває дедалі більшого значення як чинник 

досягнення успіху в реалізації стратегії розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності організаційних структур у вигляді установ, 

організацій та підприємств.  

 На наш погляд, одним з головних завдань сучасного підприємства є 

формування якісної системи менеджменту, в реалізації якого величезну роль 

відіграє налагоджений механізм управління персоналом. Важливою умовою 

даного процесу є розробка та впровадження дієвих інструментів та побудови 

ефективної системи мотивації.  

 Проблемам мотивації персоналу присвячено  праці багатьох 

зарубіжних вчених: Ф. Герцберга, В. Врума, Д. Макклелланда, К. Алдерфера, 

А. Маслоу. Також дана тема висвітлена в роботах Д. Адаіра, А. Альберта, І. 

Бєлова, Е. Власової, І. Запотоцької, О. Єфіменкової,  А. Колота, Т. Краснова, 

О. Кушнерик, В. Просянчука, І. Радіонова та ін.  

Мотивація, за визначенням Н. Дряхлова і Є. Купріянова, – це 

спонукання людей до активної діяльності, процес свідомого вибору людиною 

певної лінії поведінки, яка ґрунтується на внутрішніх і зовнішніх факторах 

або, іншими словами, на мотивах і стимулах [2, с. 85].  

Успішність господарської діяльності підприємства прямо залежить від 

поведінки її співробітників, в основі якої лежать їх внутрішні цінності та 

потреби. Тому для кожного підприємства дуже важливо визначити основні 

мотиви, які примушують працювати її персонал ефективно та з повною 

віддачею для досягнення поставлених цілей і створити відповідну систему 

мотивації. Бажання найманих працівників працювати, в більшості випадків, 

залежить від наступних чинників: впевненість працівника в тому, що його 

робота приведе до запланованої професійної цілі; впевненість працівника в 

тому, що його професійні успіхи будуть оцінені і винагородженні 

роботодавцем; впевненість працівника в очікуваному заохоченні. Виходячи з 

перерахованих чинників, сучасна компанія може побудувати ефективну 

систему мотивації персоналу, яка дозволить купувати не лише час 

працівників, а виключно ефективний результат їх праці [1, с. 157]. 

Якщо говорити в загальному, то в Україні існують певні проблеми із 

мотивацією персоналу. В основному, це пов’язано із тим, що найбільш 

дієвим методом стимулювання являється матеріальне, хоч деякі керівники 

намагаються не витрачати кошти на стимулювання. Через це, частіше 

використовується певні покарання або санкції за невиконання поставлених 

завдань. Інструменти нематеріальної мотивації теж мають місце, але в 
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меншій мірі, так як фінансові стимули залишаються для українців важливим 

елементом, оскільки рівень заробітної плати зростає меншими темпами 

порівняно з цінами. 

На жаль, в Україні, що володіє значним у світі кадровим і 

інтелектуальним потенціалом, компанії недостатньо використовують 

інструменти, пов’язані з підвищенням мотивації співробітників, роблячи 

основний акцент на «Маніпулюванні зарплатою»: підвищуючи або 

знижуючи її в залежності від попиту та пропозицій на ринку праці. Тільки 

великі компанії сьогодні при прийомі на роботу пропонують спеціалістам 

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

що закриває частину важливих витрат життєдіяльності людини [3]. 

Враховуючи проблеми, які існують на вітчизняних підприємствах, на 

нашу думку, варто запропонувати наступні шляхи вдосконалення мотивації 

працівників: 

− створити компенсаційний пакет, склад якого для кожного окремого 

співробітника повинен прямо залежати від займаної посади і його статусу в 

організації; 

− формувати корпоративну культуру, якої б дотримувалися як 

працівники, так і керівництво: запровадити подарунки на свята, частіше 

реалізовувати спілкування працівників між собою та безпосередньо з 

керівництвом різних рівнів; 

− поліпшувати умови праці працівників, надавати (або розширювати) 

соціальний пакет; 

− розширювати повноваження працівника, дозволяти йому брати 

участь у прийнятті рішень; 

Проведене дослідження показало, що вплив мотивації на ефективність 

виробничого процесу є прямо пропорційним, оскільки добре вмотивований 

персонал краще та більш відповідально виконуватиме свої завдання, що 

позитивно позначиться на якості виробничого процесу.  

Система стимулювання праці персоналу на підприємствах України має 

чітко ставити цілі, встановлювати види стимулювання відповідно до 

результатів, що досягаються, визначати систему оцінки, період і терміни 

виплат винагороди.  Необхідно створити атмосферу причетності працівників 

до фірми, задля їх ефективної та продуктивної праці. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА АПК УКРАЇНИ:ЗАРУБІЖНИЙ 

ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Сільське господарство будь-якої країни за всіх часів було і залишається 

основною продовольчою галуззю народного господарства, стан якої прямо 

пропорційно залежить від обсягів коштів, вкладених у її розвиток, а саме — 

від інтенсивності інвестиційної діяльності. Активна інвестиційна діяльність 

підприємств аграрного сектору є запорукою їхнього стабільного розвитку та 

досягнення високих результатів. Від обсягів інвестицій залежать 

матеріально-технічний стан підприємств, забезпеченість ресурсами, якісний 

склад трудових ресурсів, кількість продукції, а також рівень прибутковості.  

Проблематиці активізації інвестиційної діяльності підприємств АПК 

приділяє увагу багато українських вчених, зокрема А. Борисенко, В. Корнєєв, 

А. Шпак та ін. 

В економічній літературі існують різні точки зору щодо формування 

державної інвестиційної політики в аграрній сфері. Так, А. Борисенко [1] 

визначає сутність державного регулювання інвестиційної діяльності в сфері 

агробізнесу через оптимізацію втручання в механізм економічних відносин 

між суб’єктами ринку, перерозподіл функцій між централізованими 

бюджетами та іншими інвесторами, стабільне підвищення 

капіталовидатності та вибір ефективних важелів регулювання інвестиційних 

процесів. 

Одна з найголовніших проблем, що стримує розвиток сільського 

господарства і розширення його інвестиційної діяльності є, насамперед, 

відсутність інвестиційно-привабливого середовища для припливу інвестицій 

в АПК. Україна має потенційні можливості значно збільшити обсяги 

виробництва сільськогосподарської продукції, проте для цього потрібні 

сучасні технології, оновлена матеріально-технічна база, а отже, й значні 

інвестиції. В Україні є велика кількість прогресивних і перспективних 

інженерних розробок сільськогосподарської техніки та обладнання, які через 

брак фінансування не реалізовуються на практиці [2, с. 86].  

Повчальним є досвід розвинутих країн щодо залучення іноземних 

інвестицій в національну економіку. 

Податкове законодавство Японії стимулює інвестування передового 

обладнання через надання права вираховувати з податку на прибуток 7 % 

розміру інвестицій, котрі забезпечують створення нових матеріалів і 

електронної техніки. 
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Податкові знижки на інвестиції у Великобританії у перший рік 

експлуатації машин та обладнання сягають 50 % їх вартості, в Ірландії – 

100%, у Канаді він коливається в межах 10-50 %. 

У Швеції використовується державна система податкових пільг на 

інвестиційні резерви. Дана система передбачає резервування інвестиційних 

коштів у розмірі 40 % комерційних доходів, які не підлягають 

оподаткуванню [3, с. 27]. 

У ринкових умовах банківські установи мають стати активними 

учасниками і партнерами у кредитуванні сільськогосподарських 

товаровиробників, у тому числі аграрно-промислових підприємств. Тому в 

умовах розвитку ринкових відносин форми та методи короткострокового 

кредитування повинні максимальною мірою враховувати особливості 

сільськогосподарського виробництва та кругообігу засобів сільського 

господарства: 

– уповільнену оборотність на виробничій стадії у зв’язку з тривалим 

технологічним процесом у рослинництві й тваринництві; 

– необхідність створення у великих розмірах виробничих запасів, що 

вимагає залучення значних коштів; 

– вплив несприятливих кліматичних умов, які приводять до створення 

страхових запасів; 

– значна питома вага внутрішнього обороту – це переважна частина 

засобів, що відтворюються в самому господарстві (наприклад, корми, 

насіння, молодняк великої рогатої худоби, а їхня вартість не проходить 

товарної і грошової стадії кругообігу. 

Пріоритетними напрямами у сфері АПК має стати державна політика, 

спрямована не на втручання в господарську діяльність товаровиробників, а її 

стимулювання та підтримку. Держава повинна активно сприяти експорту 

сільськогосподарської продукції України, що значно розширить можливості 

аграрних товаровиробників на світових ринках. Отже, для активізації 

інвестиційної діяльності життєво необхідним є формування якісно нової 

аграрної політики, спрямованої на зростання інвестиційної привабливості 

АПК. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ 

 Сьогодні одним з ключових чинників підвищення ефективності 

діяльності промислового підприємства є відношення до кадрів підприємства. 

Щоб мати висококваліфікований фахівців, складових ядра промислового 

підприємства, створити у них стимул до ефективної роботи, керівники 

вимушені використовувати комплексну систему мотивації та атестації 

кадровим потенціалом. 

Багато підприємств переживають зараз не найкращі часи. Загальною для 

всіх проблемою є нестабільність у забезпеченні матеріальними й 

енергоресурсами, несвоєчасна оплата замовниками готової продукції, пошук 

ринків збуту, що відображається на обсягах виробництва товарної продукції. 

Так, ситуація, що склалася на підприємствах, впливає, в першу чергу, на 

трудовий потенціал підприємств, погіршуючи його кількісні та якісні 

характеристики. 

Багато обстежуваних підприємств перебувають у складному 

економічному становищі, тому скорочення персоналу приблизно на 22% є 

вимушеним і пов'язане з падінням обсягів виробництва та частковою 

зупинкою виробництва. Однак підприємства, які стабільно працюють, 

скорочення персоналу пов'язують з удосконаленням структури управління, в 

результаті чого укрупнюються цехи; організуються нові ділянки, відділи. 

Неодмінною умовою ефективної роботи з персоналом є науково 

обґрунтована, системна мотивація та атестація, необхідна при вирішенні всіх 

кадрових питань. 

Поняття мотивації тісно зв'язано з проблемою керування персоналом. 

Нові економічні відношення, породжені перехідним періодом, висувають і 

нові вимоги до персоналу. Це не тільки добір, навчання і розташування 

кадрів, але і формування нової свідомості, менталітету, а отже, і методів 

мотивації. 

У теперішній час, 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, ніж інтенсивну роботу з високою оплатою. 

Водночас, на ринку праці з'являються працівники, що володіють 

достатнім професіоналізмом і новою трудовою свідомістю, тобто люди з 

гарною моральною основою і розумінням праці. Однак шансів найти гарну 

роботу в них мало через віковий бар'єр (до і більш 50 років) або відсутності 

рекомендацій (в основному в молодих фахівців). 

Таким чином, і потреби, і мотивація більшості працівників набувають 

надалі вивченості і систематизації. 
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Багато дослідників, вчених та просто практиків працювали та працюють 

над проблемою мотивації працівників до праці, розроблено багато теорій та 

практичних порад, написано багато праць по даній темі, проте ідеальної 

формули або механізму мотивації не знайшов ніхто. Кожен колектив, окрема 

людина потребують індивідуального підходу, саме через це в даній сфері 

постійно з`являтиметься щось нове. На нашу думку, проблема мотивації та 

атестації зокрема, набирає все більшого значення в сучасних умовах, тому 

що важливість трудового ресурсу та відповідно конкуренція між 

роботодавцями на предмет залучення висококваліфікованих фахівців 

зростають з кожним роком. За таких умов надзвичайно актуальною стає тема 

мотивації та атестації персоналу [1]. 

У теоретичних аспектах мотивації центральне місце займає поняття 

мотиву і стимулу. Ці поняття взаємозалежні, оскільки стимул - це блага, на 

отримання яких направлена діяльність людини, а мотив - це безпосередньо 

прагнення отримати ці блага. Тому формування механізму мотивації 

необхідно розглядати на економічному рівні, як в матеріальному, так і в 

нематеріальному аспекті. У економіці перехідного періоду складається 

особлива система тих, що мотивують (виняткові повноваження при розподілі 

матеріальних благ, забезпечення фінансової стабільності, можливості 

самореалізації) і демотивуючих (нестабільність законодавства, неясність 

цілей, слабка можливість стабілізації матеріально-технічного потенціалу 

підприємства) чинників в праці управлінського персоналу [2]. 

На нашу думку, керівництву потрібно враховувати специфіку 

виробничого персоналу, оскільки це в своїй більшості юнаки, частина з яких 

навчається, тощо, необхідним є впровадження гнучкого графіку роботи. Це 

на нашу думку, реально впровадити вже найближчим часом, оскільки 

виробництво не зупиняється ні на хвилину, працівники працюють по змінах, 

потрібно лише встановити менш жорсткі часові рамки або зробити не дві 

зміни, а, наприклад, три. Ще б ми рекомендували керівництву більше дбати 

про здоров`я працюючих шляхом нагородження їх за ефективну працю 

путівками в санаторії, курорти, відпочинкові бази тощо. Дані пропозиції не є 

важкими для виконання та відносно не дорогими для підприємства, котре в 

останніх кварталах вийшло на стабільно високий рівень доходності. 

Позитивний ефект від їх впровадження не змусить довго чекати на себе. 

З метою вдосконалення системи мотивації праці на підприємстві, нами 

визначені такі напрямки: 

1. Концепція формування ефективної системи мотивації на підприємстві 

передбачає аналіз існуючої системи з метою виявлення дефектів і 

цілеспрямованого їх виправлення. Суть методики вивчення і аналізу існуючої 

системи мотивації на підприємстві полягає в систематизації всіх елементів 

мотивації, які існують на підприємстві, встановленні ефективності їх дії і 

зв'язку між ними на підставі експертних оцінок. 

2. Критерієм стимулювання праці є ступінь перевищення фактичних 

показників роботи підприємства над базисними (товарна продукція, валовий 
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прибуток, рівень рентабельності). Для комплексної оцінки професіоналізму і 

якості роботи керівника відповідно результатам роботи підприємства 

рекомендується використовувати методику розрахунку з урахуванням 

значущості кожного з окремих показників і їх груп. 

3. Оплата праці повинна орієнтуватися на ефективність виконання 

роботи і особисті якості робочого. Ширше пропонується використовувати 

способи нематеріальної мотивації. 

4. Першочергового реформування потребує існуюча система оплати 

праці, оскільки вона не враховує елементарних положень теорії мотивації. 

Існуюча на підприємстві система оплати праці орієнтована не на задоволення 

потреб працівників і врахування їх потенційних творчих можливостей, а на 

максимальне скорочення частки тої статті витрат в собівартості виробляючої 

продукції і зменшення розмірів відрахувань у бюджет. Звідси, бажання до 

отримання тіньових доходів на всіх рівнях: від простого робочого до 

керівника підприємства [3]. 

Отже, важливим складовим елементом управління трудовим 

потенціалом підприємства є вибір оптимальної системи стимулювання, що 

дасть змогу збалансувати міру витрат праці та її кінцеві результати, а також 

особисту мотивацію працівника та мету діяльності підприємства. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО 

ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

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 

- стратегічне планування. 
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Теоретичним та методологічним аспектам стратегічного планування 

протягом останніх десятиріч XX ст. присвячено чимало спеціальних 

досліджень.  

Значний внесок у становлення та розвиток стратегічного планування 

зробили  І. Ансофф, Р. Акофф, М. Портер, Г. Хамел, Г. Мінцберг, А. А. 

Томпсон та інші, наукові розробки яких покладені в основу теорії 

стратегічного планування. 

Проаналізувавши літературу та практичну діяльність, ми визначили, що 

стратегічне планування полягає у визначені місії організації, розробці 

концепції її існування та діяльності, обґрунтуванні програм розвитку, 

визначенні основних інноваційних заходів, створенні позитивного іміджу 

організації. 

За словами  Ю. І. Палехи, «щоб успішно фінішувати, потрібно спочатку 

дізнатися, де знаходиться фініш, і обрати правильний шлях» [1]. Мета і є 

своєрідним фінішем для організації, а «шляхом» виступає стратегія, як 

детальний комплексний план для досягнення визначених цілей. 

Більшість західних і східних підприємств 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 наступні: 

− 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 їх; 

− 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[2]. 

На сучасному етапі входження України в загальноєвропейські та 

регіональні структури актуальним є питання розробки методики 

впровадження стратегічного планування функціонування підприємств. 

Сучасні темпи зміни і накопичення знань є настільки великими, що 

стратегічне планування являється  єдиним способом прогнозування 

майбутніх проблем і можливостей. 

Основними перевагами стратегічного планування є: 

− зв’язок поточних рішень з майбутніми результатами, організоване 

осмислення рішень 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;  
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− розподіл відповідальності не лише між напрямками діяльності, а й між 

поточною та майбутньою діяльністю. [3]. 

 Слід  виділити основні етапи стратегічного планування (рис.1): 

 

 

 

Рис.1 Етапи стратегічного планування 

 

Стратегічне планування представляє собою процес, в якому кожний 

наступний етап ґрунтується на попередніх.  

На сьогоднішній момент часу, мету та цілі діяльності, кожне 

підприємство вибирає самостійно. Необхідними умовами правильного 

вибору цілей та стратегії підприємства є аналіз зовнішнього середовища з 

метою визначення можливих загроз і аналіз внутрішнього середовища 

підприємства з метою з'ясування його слабких та сильних сторін.  

Взаємовідносини у діловому світі все більш ускладнюються: змінюється 

масштаб конкуренції, умови конкурентної боротьби, усе скоріше 

оновлюються технології, змінюються потреби та смаки споживачів. У цих 

умовах забезпечення ефективної діяльності підприємства без стратегічного 

планування стає неможливим.  

Стратегія становиться життєво необхідним управлінським 

інструментом, за допомогою якого фірма може протистояти зміні умов 
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Визначення місії організації 

Ідентифікація сучасних завдань та стратегії 
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Стратегічні рішення (вибір відповідного варіанту 

стратегії) 

Етапи стратегічного планування 
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навколишнього середовища.  Необхідність стратегічного планування полягає 

в тому, щоб зробити оперативні, поточні управлінські рішення науково 

обґрунтованими в умовах економічної невизначеності та нестабільності 

зовнішнього середовища існування підприємства.  
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ТА 

ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

 

На етапі вступу України до ЄС необхідна концентрація уваги науковців 

та практиків на такій проблемі, як дієздатність системи управління 

персоналом, а також формування необхідного рівня вмотивованості робочої 

сили до ефективної праці на підприємстві. В умовах ринку від працівників 

потрібно уміння так організувати свою працю, щоб їх віддача була 

максимальною. При цьому важливим фактором посилення трудового 

потенціалу повинна стати особиста зацікавленість працівників, заснована на 

можливості задоволення своїх соціальних і фізіологічних потреб [3, с. 48] . 

Мотиваційні процеси досліджували відомі іноземні вчені: А. Маслоу,    

Ф. Герцберг, Д. Мак Клелланд та інші. Проте, зважаючи на повноту і 

складність цієї проблеми, а також постійні зміни в економіці України, 

залишаються актуальними питання мотивації трудової діяльності у сучасних 

умовах господарювання [1, с.18] . 

Метою даного дослідження є обґрунтування можливостей вітчизняних 

підприємств у застосуванні методів стимулювання персоналу. 

 Для цього поставлені і вирішені наступні завдання: досліджені підходи 

вчених до визначення категорії «мотивація праці» ; досліджено досвід 

розвинених країн у сфері нематеріального стимулювання персоналу; 

виявлено особливості та відмінності української та зарубіжних систем 

мотивації праці; виявлено труднощі впровадження методів нематеріального 

стимулювання персоналу, зарубіжний досвід у системі нематеріального 

стимулювання персоналу. 

На сучасному етапі розвитку України основним мотивуючим фактором 

працівників є отримання гарантованої заробітної плати, тому, як правило, 

вітчизняні керівники розглядають систему мотивації як інструмент, що 
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базується на персональних виплатах працівнику, тобто процес мотивації 

здійснюється лише за допомогою матеріальних методів. При цьому 

керівники вважають, що даний елемент є основним і повинен задовольнити 

всі потреби працівників в мотивації. Однак, для України нематеріальне 

стимулювання набуває особливої актуальності, оскільки національні 

підприємства часто діють в умовах обмежених ресурсів, тому головна мета 

менеджерів не тільки втримати цінні кадри при поточному рівні заробітної 

плати, але і мотивувати їх на більш продуктивну роботу. Виходячи з цього, 

на даному етапі розвитку українського суспільства, мотивація трудової 

діяльності не може бути дієвою без застосування сучасних нематеріальних 

заходів та методів стимулювання персоналу, які дозволяли б задовольняти 

всі потреби працівника. Тому, з метою підвищення ефективності 

нематеріального стимулювання персоналу в Україні, вважаємо за доцільне 

проаналізувати і виявити можливості застосування досягнень у сфері 

управління і стимулювання трудової діяльності країн Західної Європи                 

[2, с. 89] . 

Враховуючи те, що в Україні тривалий час використовувалась єдина 

мотиваційна модель «батога і пряника», яка залишалась стандартизованою і 

незмінною, а будь яке відхилення від стандартів вважалося порушенням 

існуючих нормативних законодавчих актів, в сучасних умовах 

господарювання необхідно сформувати новий механізм мотивації праці, який 

би враховував усі потреби працівника в процесі його трудової діяльності. 

Характерною особливістю сучасних систем стимулювання на заході є 

поширення заохочення за впровадження різноманітних нововведень. Так, 

більшість західноєвропейських фірм формують преміальні фонди за 

створення, освоєння й випуск нової продукції, але їхній розмір залежить від 

приросту обсягу продажу нової продукції, її частки в загальному обсязі 

виробництва. У всіх країнах з розвинутою ринковою економікою 

спостерігається стала тенденція до індивідуалізації заробітної плати на 

підставі оцінки конкретних заслуг працівника. Механізм індивідуалізації 

заробітної плати включає як диференціацію умов найму, так і регулярну 

оцінку заслуг безпосередньо в процесі трудової діяльності. 

Французька модель мотивації праці характеризується великою 

різноманітністю економічних інструментів, включаючи стратегічне 

планування і стимулювання конкуренції, гнучкою системою оподаткування. 

Застосовують три основні підходи до здійснення принципу індивідуалізації 

оплати праці: – для кожного робочого місця визначаються мінімальна 

заробітна плата і ―вилка‖ окладів. Оцінка праці кожного працівника 

здійснюється за виконану ним роботу. Критеріями трудового внеску 

працівника є кількість і якість його праці, а також участь у громадському 

житті підприємства; – зарплата ділиться на дві частини: постійну, яка 

залежить від займаної посади або робочого місця, і змінну, що відображає 

ефективність праці працівників. Додатково виплачуються премії за високу 

якість роботи, сумлінне ставлення до праці і т. д. Персонал бере активну 
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участь в обговоренні питань оплати праці в рамках спеціальних комісій; – на 

підприємствах здійснюються такі форми індивідуалізації заробітної плати, як 

участь у прибутках, продаж працівникам акцій підприємства, виплата премій. 

Перевага французької моделі мотивації праці полягає в тому, що вона 

здійснює сильний стимулюючий вплив на ефективність і якість праці, 

служить фактором саморегулювання розміру фонду оплати праці. При 

виникненні тимчасових труднощів фонд оплати праці автоматично 

скорочується, в результаті чого підприємство безболісно реагує на 

кон’юнктурні зміни. Модель забезпечує широку поінформованість 

працівників про економічний стан компанії. Також працівникам багатьох 

підприємств залежно від якості та ефективності праці нараховується щорічна 

премія, яка виплачується лише через п’ять років. Протягом цього часу 

винагорода зберігається на банківському рахунку, нараховані на неї відсотки 

не оподатковуються, що створює додаткову зацікавленість у роботі на 

підприємстві [5]. 

Німецька модель мотивації праці ґрунтується на тому, що в її центрі 

знаходиться людина з її інтересами як вільна особистість, яка усвідомлює 

свою відповідальність перед суспільством. Західні дослідники прийшли до 

висновку, що гармонійна комбінація стимулювання праці та соціальних 

гарантій являє собою одну з найбільш оптимальних моделей, коли-небудь 

відомих в історії економічних теорій. Система участі працівників в 

управлінні виробництвом, що склалася в Німеччині є досить своєрідною. 

Вона включає: створення виробних рад, де спільно з керівництвом 

затверджуються такі питання, як статут підприємства, організація 

виробництва, питання робочого часу, визначення графіків відпусток, питання 

впровадження технічних засобів контролю за продуктивністю праці, питання 

соціального забезпечення, існування ―робітника-директора‖. При цьому 

роботодавці зобов’язані надавати найманим працівникам і раді підприємства 

відповідну інформацію, приймати від них запити та пропозиції, вивчати й 

ураховувати думку ради підприємства з питань соціально-економічного 

розвитку останнього. Практика управління німецькими підприємствами 

показує, що подібна політика залучення працівників підприємства до 

управління сприяє розвитку їх трудової активності, що, в кінцевому рахунку, 

призводить до поліпшення кінцевих результатів виробництва [4]. 

Таким чином, подолавши труднощі при побудові системи управління 

персоналом, урахувавши особливості українського менталітету, створивши 

сприятливі умови на підприємстві для успішного впровадження новацій у 

сфері мотивації персоналу, можна переходити до виконання конкретних дій, 

тобто до застосування певних методів та заходів нематеріальної мотивації 

персоналу, що дозволить розширити можливості вітчизняних підприємств у 

застосуванні методів стимулювання персоналу.  
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ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ: 

СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ 

 

Ефективність діяльності суб'єктів господарювання за умов фінансової 

нестабільності, яка останнім часом виявилась характерною як для 

міжнародних, так і для національних ринків, визначається не тільки 

показниками дохідності, але й суттєво залежить від рівня ризиковості. 

Ризики, що супроводжують цю діяльність, виділяються в особливу групу 

фінансових ризиків, що виконують найбільш значну роль в загальному 

«портфелі ризиків» підприємства.  

Значний внесок у структурний аналіз проблем управління фінансовими 

ризиками підприємства зробили такі зарубіжні та вітчизняні науковці: Д. 

Муглер, Ж. Перар, Д. Хуммель, М. Штейнер, І.Т. Балабанов, І.А. Бланк, В.В. 

Вітлінський, М.С. Клапків, В.В. Ковалев, В.М. Шелудько та інші. 

Система ринкових відносин об’єктивно зумовлює існування ризику в 

усіх сферах господарської діяльності. Ринкове середовище вносить в 

діяльність підприємств елементи невизначеності і поширює перелік 

ризикових ситуацій, які виникають при присутності конкретних умов та 

обставин. Ризикові ситуації формують умови для існування і реалізації 

економічних ризиків, на які в процесі своєї діяльності наражаються 

практично усі підприємства.  

Зростання ступеня впливу фінансових ризиків на результати діяльності і 

фінансову стабільність підприємства пов'язане зі швидкою мінливістю 

економічної ситуації в країні і кон'юнктури фінансового ринку, розширенням 



521 

 

сфери фінансових відносин господарюючих суб'єктів, появою нових 

фінансових технологій і інструментів, а також цілим рядом інших чинників.  

Управління фінансовими ризиками підприємства є системою принципів 

і методів розробки та реалізації ризикових фінансових рішень, що 

забезпечують всебічну оцінку різних видів фінансових ризиків і 

нейтралізацію їх можливих негативних фінансових наслідків [1, с. 167]. 

Головною метою управління фінансовими ризиками є забезпечення 

фінансової безпеки підприємства в процесі його розвитку і запобігання 

можливому зниженню його ринкової вартості. 

Процес управління фінансовими ризиками включає широкий спектр дій, 

який у систематизованому вигляді може бути представлений як 

послідовність наступних етапів: 

1. Ідентифікація, як усвідомлення ризику, встановлення причин його 

виникнення;  

2. Квантифікація як вимірювання, аналіз та оцінка ризику;  

3. Мінімізація як зниження чи обмеження ризиків за допомогою 

відповідних методів управління; 

4. Моніторинг як здійснення постійного контролю за рівнем ризику [2, с. 

53]. 

Ідентифікація ризику полягає в установленні переліку основних видів 

ризику, що притаманні саме цьому підприємству. На цьому етапі формується 

перелік можливих внутрішніх (несистематичних) ризиків у розрізі видів 

діяльності підприємства, рівень виникнення яких пов’язаний з організацією 

управління саме на даному підприємстві (низька кваліфікація працівників, 

відсутність практичного досвіду тощо). Далі, визначається перелік зовнішніх 

(систематичних) ризиків, що пов’язані не тільки з діяльністю конкретного 

підприємства, але й з економічним розвитком держави (наприклад, 

інфляційний ризик, податковий ризик, процентний ризик). Заключною 

стадією є утворення загального портфелю ризиків, які пов'язані з діяльністю 

підприємства (можливі зовнішні і внутрішні ризики).  

Складність практичної реалізації першого етапу процесу управління 

ризиками залежить, насамперед, від джерела виникнення та характеристики 

ризику.  

Ідентифікувати ризик і проаналізувати його на якісному рівні необхідно, 

але недостатньо. Важливо виміряти величину ризику, тобто провести його 

квантифікацію. Ступінь ризику економічних рішень оцінюється очікуваними 

втратами, що є наслідками даного рішення, тому системи оцінки ризику, які 

формалізують процес вимірювання та розрахунків, мають визначати три 

основні компоненти ризику: величину (суму можливих втрат); ймовірність 

настання негативної події; тривалість періоду впливу ризику. 

Другий етап процесу управління, квантифікація, завершується 

порівняльним аналізом реального та допустимого рівнів ризиків. Зрозуміло, 

що жоден суб'єкт господарської діяльності не в змозі уникнути всіх ризиків, 
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тому виправданий або допустимий ризик розглядається як необхідна 

складова стратегії і тактики управління.  

Система механізмів нейтралізації фінансових ризиків передбачає 

використання наступних методів:  

1. Уникнення ризику. Цей метод полягає в розробці таких заходів 

внутрішнього характеру, які повністю виключають конкретний вид 

фінансового ризику.  

2. Лімітація концентрації ризику. Механізм лімітації концентрації 

фінансових ризиків використовується звичайно у тих видах, які виходять за 

межі допустимого рівня, тобто за фінансовими операціями, що здійснюються 

в зоні критичного або катастрофічного ризику. Реалізується шляхом 

встановлення на підприємстві відповідних внутрішніх фінансових 

нормативів у процесі розробки політики здійснення різних аспектів 

фінансової діяльності. 

3. Хеджування фінансових ризиків, яке шляхом здійснення відповідних 

операцій з похідними цінними паперами є високоефективним механізмом 

зменшення можливих фінансових втрат при настанні ризикового випадку. 

Проте воно вимагає певних витрат на виплату комісійної винагороди 

брокерам, премій по опціонах і т.п.  

4. Диверсифікація. Механізм диверсифікації використовується, перш за 

все, для нейтралізації негативних фінансових наслідків несистематичних 

(специфічних) видів ризиків. Разом з тим, він дозволяє мінімізувати певною 

мірою і окремі види систематичних (специфічних) ризиків – валютного, 

процентного і деяких інших. Принцип дії механізму заснований на розділенні 

ризиків, перешкоджаючи їхній концентрації. 

5. Розподіл ризиків. Механізм цього напряму нейтралізації фінансових 

ризиків заснований на частковому їх трансферті (передачі) партнерам по 

окремих фінансових операціях. При цьому господарським партнерам 

передається та частина фінансових ризиків підприємства, по якій вони мають 

більше нагоди нейтралізації їх негативних наслідків і мають в своєму 

розпорядженні ефективніші способи внутрішнього страхового захисту. 

6. Самострахування (внутрішнє страхування). Механізм цього напряму 

нейтралізації фінансових ризиків заснований на резервуванні підприємством 

частини фінансових ресурсів, що дозволяє подолати негативні фінансові 

наслідки за тими фінансовими операціями, які не пов'язані з діями 

контрагентів.  

7. Страхування фінансових ризиків. У процесі страхування підприємству 

забезпечується страховий захист за всіма основними видами його фінансових 

ризиків – як систематичними, так і несистематичними. При цьому обсяг 

відшкодування негативних наслідків фінансових ризиків страховиками не 

обмежується: він визначається реальною вартістю об'єкту страхування 

(розміром страхової його оцінки), страхової суми і розміром страхової премії 

[3, с. 59]. 
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Таким чином, фінансовий ризик є однією з найскладніших категорій, 

пов'язаних із здійсненням господарської діяльності і характеризується 

невизначеністю щодо здійснення тієї чи іншої фінансової операції в 

майбутньому. Управління фінансовими ризиками підприємства є системою 

принципів і методів розробки та реалізації ризикових фінансових рішень, що 

забезпечують всебічну оцінку різних видів фінансових ризиків і 

нейтралізацію їх можливих негативних фінансових наслідків. Механізм 

прийняття рішень повинен не тільки ідентифікувати ризик, але й дозволяти 

оцінити, які ризики і якою мірою може прийняти на себе суб'єкт 

господарювання, а також визначати, чи виправдовує очікувана дохідність 

відповідний ризик. 
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 

ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

 

У сучасному менеджменті дедалі більше значення мають мотиваційні 

аспекти. Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення 

оптимального використання ресурсів, мобілізації кадрового персоналу. 

Основна мета процесу мотивації – це отримання максимальної віддачі 

використання  наявних трудових ресурсів, що дозволяє підвищити загальну 

результативність і прибутковість діяльності підприємства. 

Постійні зміни в економічній та політичній сферах нашої держави, 

одночасно створюють великі можливості і серйозні загрози для кожної 

особистості та вносять значний рівень невизначеності в життя практично 

кожної людини. Тому, лише дієвий мотиваційний механізм, що відповідає 

сучасним умовам та є гнучким до швидких економічних змін, забезпечить 

ефективне використання трудових ресурсів. 

Дослідженню проблем мотивації персоналу в теоретичному та 

практичному аспектах присвячено праці відомих вітчизняних та зарубіжних 

науковців, зокрема, А. Маслоу, Ф. Герцберга, Л. Портера, С. Бандура,                

М. Генкіна, Г. Дмитренка, В. Жигалова, С. Занюка, А. Кібанова,                         

Н. Мартиненка, В. Никифоренка, М. Самікіної, В. Шинкаренка та ін. 
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Метою дослідження є  мотиваційні системи та обґрунтування 

ефективної системи стимулювання праці, яка сприяє активній та 

продуктивній діяльності трудового колективу, персоналу і спрямована на 

реалізацію виробничої стратегії. 

Мотивування являє собою процес формування такого 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 спонукають людину до трудової 

діяльності і спрямовують її на досягнення певних цілей [4, c. 139]. 

Мотивація є вирішальним фактором в управління персоналом. 

Всесвітньо визнані авторитети в галузі менеджменту підкреслюють, що «… 

на першому місці стоять люди; якщо немає відповідного персоналу, то й інші 

фактори виробництва мало допоможуть у досягненні поставленої мети» (Т. 

Пітерс). «Коли у нас вже є штат, сформований із підготовлених, розумних і 

енергійних людей, як наступний крок потрібно стимулювати їх творчі 

здібності» (А. Моріта) [3, c. 156]. 

Для формування належного ставлення до праці, необхідно створити такі 

умови, щоб персонал сприймав свою працю як свідому діяльність, що є 

джерелом самовдосконалення, основою професійного та службового 

зростання. Система управління мотивацією повинна розвивати почуття 

належності до конкретної організації. Активно діяти можна тільки тоді, коли 

ми впевнені, що вибрана тактика забезпечить досягнення бажаної мети. 

Існують три основні підходи до вибору мотиваційної стратегії:  

1. Стимули і покарання: люди працюють за винагороди – тим, хто добре 

працює і платять добре, а тим, хто працює ще краще, платять ще краще. Тих, 

хто не працює якісно – карають.  

2. Мотивування через саму роботу: дайте людині цікаву роботу, яка 

приносить їй задоволення і якість виконання буде високою.  

3. Систематичний зв`язок із керівництвом: визначайте цілі із підлеглими 

і дайте позитивну оцінку, коли вони діють правильно, і негативну, коли 

помиляються [2, c. 88]. 

Мотиваційна стратегія, яку ми обираємо, має ґрунтуватися на аналізі 

ситуації і бажаному стилі взаємодії керівників з підлеглими. Для мотивації 

праці, тобто для забезпечення потрібного рівня трудової активності 

персоналу, доцільно: визначити набір цінностей, які будуть закладені в 

основу мотивування персоналу. Цей набір повинен враховувати основні 

потреби та інтереси людей, які записують у формі переваг, видів заохочення 

в «Правилах внутрішнього трудового розпорядку організації» і закріплюють 

в інших локальних нормативно-трудових актах; визначити рівень потреби 

кожного працівника, його інтереси і можливості задоволення; 

конкретизувати види трудової діяльності, які потрібні організації і які 

доцільно мотивувати; організувати працю так, щоб переконати працівника в 

можливості задовольнити його інтереси з доступними для нього витратами 
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фізичних і моральних сил, часу та можливості відтворити свою 

працездатність; узгодити певні види діяльності з набором цінностей і 

переваг. 

Удосконалення системи мотивації та стимулювання працівників на 

підприємствах може бути досягнуто за таких умов: пожвавлення системи 

управління розвитком персоналу, заохочення розвитку ініціативи у 

персоналу, поширення інноваційної діяльності, поширення самомотивації 

серед  працівників, впровадження системи мотиваційного моніторингу щодо 

коригування системи мотивації, введення бонусної системи стимулювання 

якості праці. 

В загальному вигляді управління мотивацією здійснюється на основі 

економічних методів, цільового методу, методу розширення й збагачення 

робіт і методу співучасті.  

Результативність роботи працівників значною мірою залежить і від 

психологічного клімату в трудовому колективі та стилю управління, що 

застосовує менеджер. Підтримувати в колективі атмосферу довіри, 

зацікавленості в досягненні загальної мети, налагоджувати двосторонню 

комунікацію між керівництвом та робітниками – основні завдання, які 

повинен виконувати керівник для досягнення нормального психологічного 

клімату в колективі [1, c. 55]. 

Таким чином, для ефективного розвитку виробництва необхідно 

створити таку систему управління мотивацією праці, яка б, в першу чергу, 

забезпечувала відповідний рівень оплати праці персоналу та враховувала 

особливості в реалізації виробничої стратегії підприємства. Основними 

складовими такої системи можуть бути: надбавки, премії та винагороди за 

додатково вироблену продукцію високої якості; соціальна допомога 

працівникам за рахунок підприємства та забезпечення певних соціальних 

гарантій; застосування досягнень НТП; навчання, підготовка та 

перепідготовка працівників; побудова виробничих відносин у колективі 

таким чином, щоб психологічний клімат сприяв розкриттю творчої 

активності, ініціативності кожного працівника; налагоджування двосторонніх 

зв`язків між керівником і працівником. 
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КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

 

Прогресивний розвиток всіх аспектів життєдіяльності людини спонукає 

до створення та використання нових підходів і технологій подальшої 

еволюції суспільства. Саме до таких концепцій можна віднести кластерний 

підхід управління проектами. Використання даного методу в Україні 

почалося зовсім недавно та потребує детального висвітлення з точки зору 

його актуальності та дієвості, оскільки лише малий відсоток вітчизняних 

компаній вбачає доцільність використання цього підходу, який полягає у 

стрімких темпах охоплення великих масштабів ринку [1]. 

Для кращого розуміння даної теми спочатку розглянемо ці поняття як 

окремі системи: управління проектами – це обмежений у часі процес 

відносно планування, організації та раціонального розподілу всіх потрібних 

ресурсів з метою успішного досягнення унікальних цілей та завдань проекту; 

кластерний підхід – об’єднання груп однонаправлених компаній і зв’язаних з 

ними організацій, які взаємодоповнюють одна одну для посилення 

результативності в процесі співпраці на ринку. У сукупності кластерний 

підхід управління проектами створює потужний механізм втілення та 

реалізації конкурентоздатного проекту [1]. 

Розповсюдження кластерного підходу на теренах України почалося з 

кінця 90-х років та не дивлячись на це, досі не набуло значної популярності. 

За ці роки питанням управління кластерами були присвячені публікації 

українських вчених, таких як: О. Дейнека, С. Соколенка, М. Войнаренка, 

О. Крайника, Л. Гонтаржевської, В. Бондаренка, Н. Мартишенка, 

Д. Стеченка, К. Андрющенка, А. Требуха, В. Демченка. Саме завдяки цим 

дослідникам було сформовано багато підходів до організації кластеру, 

розкрито доцільність та економічні аспекти, визначено місце персоналу, 

проаналізовано вплив та значення органів місцевого самоврядування в 

процесі формування кластерів [2]. 

Кластер є результатом організаційних зусиль та розглядається як 

багатоскладовий управлінський проект зі своїми особливостями та 

перевагами. Перевагою застосування саме цього механізму в управлінні 

проектами полягає в ефективному поєднанні внутрішньокластреної складової 

таким чином, що кожний бажаючий має можливість звернувшись до однієї 

компанії отримати весь спектр послуг у рамках даного кластеру. Інтеграція 

кластерного має бути підкріплена спеціальною стратегією, сценарієм 

впровадження та умовами, які будуть стимулювати всіх учасників і 

виконавців проекту [1]. Метою використання кластерного підходу в 
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управлінні проектами є більш ефективне забезпечення конкурентних переваг 

та економічного розвитку як підприємства так і регіону в цілому. В ході своєї 

реалізації кластеризація управління проектами стикається з неминучими та 

притаманними будь-якому розвитку проблемами, а саме: 

– недостатній досвід молодих підприємців; 

– консерватизм досвідчених управлінців; 

– поганий рівень поінформованості сучасних спеціалістів; 

– відсутність нормативного забезпечення; 

– відмова впровадження інноваційних технологій, через обмеження у 

фінансових ресурсах; 

– незацікавленість малого та середнього бізнесу в інтеграції їх 

діяльності. 

Для подолання цих проблем кожний учасник ринку, зі своєї сторони, 

повинен робити все можливе, що у результаті покращить загальну 

економічну ситуацію країни та підприємства як самостійного суб’єкта ринку. 

Першим з таких учасників є держава [4]. Першочерговим завданням уряду 

повинно стати щорічне оновлення програм економічного та соціального 

розвитку, з урахуванням стратегії кластерного підходу, наприклад:  

− спеціальні програми сплати податків для великих різногалузевих 

кластерів об’єднаних в суцільну систему; 

− створення міждержавних семінарів, покликаних обмінюватися 

досвідом; 

− просування свіжих ідей молодих спеціалістів, таким чином 

створюючи нові робочі місця; 

− фінансування подібних проектів на початкових етапах, з подальшим 

відрахуванням відсотку від прибутку до державного бюджету; 

− створення законодавчих умов для більш доступної співпраці з 

іноземними партнерами; 

− побудова стратегії розвитку регіонів з врахуванням можливості 

подальшої кластеризації галузей. 

Ще одним, не менш важливим та безпосереднім учасником управління 

проектами є підприємець чи група підприємців, які виходячи на ринок 

створюють мережу, яка у кінцевому результаті буде само себе доповнювати. 

Для втілення подібного проекту у життя керівник повинен заздалегідь 

врахувати всі аспекти даного напрямку: 

– великі початкові фінансові витрати; 

– комплексність; 

– взаємозалежність; 

– автоматизація та інноваційність; 

– стрімка прогресивність розвитку за рахунок охоплення декількох 

галузей; 

– складна організаційна структура з чітким розподіл відповідальності; 
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Управління проектом на основі кластерного підходу так само як і інші 

проекти має декілька фаз втілення, від якості яких буде залежати провал чи 

успіх справи: передпроектна фаза – розробка бізнес-плану створення 

транспортно-логістичного кластера; складання контрактів з питань 

інвестування; прогнозування ефективності проекту; проектна фаза – 

забезпечення реалізації проекту, створення логістичних шляхів кластера; 

післяпроектна фаза – отримання бізнес-результату та його оцінка. Таким 

чином, проект передбачає цикл змін, які відбуваються з моменту його задуму 

і до отримання ефекту [3]. 

Пошук альтернативних і більш дієвих способів організації діяльності 

допомагає оптимізувати використання матеріальних і нематеріальних 

ресурсів, забезпечує зростання конкурентних переваг як на зовнішньому так і 

на внутрішньому ринках та підвищує ефективність управлінського процесу. 

Головною складовою ефективності кластерного проекту є його інноваційна 

база, бо без її використання кластерне об’єднання стає самим звичайним 

прототипом звичайних проектів [3]. Успішні кластери створюються там, де 

відбувається постійне оновлення техніки і технології з подальшим охоплення 

нових ринкових ніш. Завдяки мережевому характеру взаємодії складових 

кластеру, тобто горизонтальній інтеграції, забезпечується більш ефективне 

просування проекту. Впровадження кластерного підходу є своєчасним 

етапом у розвитку економіки і запорукою високорозвиненої системи 

господарювання. Саме через це велика кількість країн світу активно 

використовує даний механізм у формуванні та регулюванні своїх 

інноваційних програм. 
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОРТФЕЛІВ У 

ТОРГІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ 

 

Світова економічна система побудована таким чином, що фінансовий 

сектор займає провідне місце серед інших галузей розвитку і Україна не 

виняток. Особливе місце у сфері торгівельно-фінансових відносин 

відводиться інвестуванню, оскільки кожен учасник господарювання 

виходячи на ринок формує свій портфель вкладень, який називається 

інвестиційним портфелем підприємства [3]. 

Виникнення торгівлі як окремого суб’єкта ринку припадає на окремий 

етап розвитку суспільства, коли людина почала виготовляти більше 

продукції ніж їй того було потрібно для задоволення власних потреб. Для 

успішного просування справи, торгівля як і будь-який проект потребує 

значних вкладень з боку інвесторів, а саме, вдало сформованого 

інвестиційного портфеля [4]. 

Інвестиційний портфель – сукупність реальних та фінансових 

інвестицій, головною метою яких є реалізація поставлених цілей шляхом 

підбору найбільш ефективних та прибуткових фінансових інструментів. До 

складу інвестиційного портфелю можуть входити як нерухомість та золото, 

так і акції та опціони [3]. Розглядаючи подібні портфелі у розрізі торгівлі, 

треба зазначити, що їх формування здійснюється за допомогою певних 

принципів, таких як: 

− відповідність наявного портфелю загальній стратегії торгівельного 

підприємства; 

− збереження відповідних співвідношень між основними цілями 

компанії; 

− обмеженість ресурсів; 

− постійний моніторинг інвестиційного ринку; 

− забезпечення керованості системи відповідно до статусу 

торгівельного товариства; 

− раціональний розподіл відповідальності з урахуванням кваліфікації 

працівників; 

− оцінка всіх можливих альтернатив по кожному проекту; 

− колективна участь у прийнятті рішень, щодо складу та використання 

портфелю. 

Дотримання кожного з цих принципів забезпечує ефективність 

інвестиційного портфелю та вдалий подальший розвиток торгівельного 

підприємства. Забезпечення найбільш прийнятних для торгівлі 

співвідношень між цілями підприємства та цілями компаньйонів досягається 
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за допомогою правильно підібраних учасників інвестиційного процесу, котрі 

мають однакову мету та ефективний менеджмент торгового підприємства [3]. 

Управління портфелем потребує створення певних умов, прийнятних 

для вдалого та прибуткового вкладення коштів, які при досконалому аналізі 

справжніх потреб інвестора і доступних для включення в портфель 

інвестиційних інструментів дадуть найкращі результати від співпраці 

суб’єктів ринку. При формуванні портфеля треба не забувати про такі 

аспекти як: податки, необхідний рівень поточного доходу, ризик, приріст 

капіталу, збереження капіталу тощо. Саме всі ці перераховані аспекти та 

принципи при об’єднані у цілісну систему запускають механізми, які на 

виході утворюють прибуток і  імідж компанії [1]. 

Повертаючись до головної мети будь-якого інвестиційного портфеля, 

можна сказати, що вона формується і повинна включати конкретні локальні 

цілі та завдання: 

– забезпечення високого рівня доходу; 

– забезпечення мінімізації ризиків; 

– забезпечення високих темпів приросту інвестованого капіталу; 

– забезпечення достатньої ліквідності; 

– забезпечення досягнення другорядних цілей. 

Всі перераховані цілі відносяться до фінансової складової організації та 

неможливі у своєму досягненні без маркетингового відділу, кадрового, 

інноваційного, технічного та інших компонентів організаційної структури, 

які приймають безпосередню участь у торгівельній діяльності [1]. 

Проблеми з якими найчастіше стикається торгівельне підприємство це 

відсутність надійного інвестора. Подібні ситуації виникають через 

незацікавленість інвесторів вкладати кошти саме в це підприємство, це може 

бути виправдане: різними цілями вкладника та власника, відсутності 

інвестиційної привабливості об’єкта, малим відсотком доходу, високим 

ризиком провалу справи, підозрою у шахрайстві з боку власника фірми. 

Таким чином, перше на що треба спиратися власнику ідеї або організації це 

на точно сформовану мету діяльності та методи отримання прибутку, бо саме 

на ці моменти у першу чергу звертає вкладник, яка мета та яка вигода [2]. 

Загалом можна сказати, що саме правильно сформульована інвестиційна 

політика, пріоритетні цілі створення інвестиційного портфеля та урахування 

можливих коливань ринку  є запорукою інвестиційної привабливості та 

вдалої побудови бізнесу. Відправною точкою складання портфелю інвестицій 

виступає аналіз можливостей інвестора та ліквідності балансу, в результаті 

якого розглядаються основні характеристики інвестиційного портфеля 

(очікуваний прибуток, можливі ризики, альтернативні шляхи розвитку). 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Підготовка компетентного персоналу, здатного до продуктивної роботи 

в ринкових умовах, його раціональне структурне і просторове розміщення, 

зміна культури управління підприємства залежить від ефективності 

функціонування служби управління персоналом і є запорукою досягнення 

успіху підприємством. Без мотивованих і кваліфікованих співробітників 

жодна організація не в змозі створити добре працюючі системи маркетингу, 

продажу, фінансів або бухгалтерського обліку. Управління персоналу 

особливо важливий у сучасних умовах глобальної конкуренції і стрімкого 

науково-технічного прогресу, коли продукти, технології, операційні методи і 

навіть організаційні структури старіють з нечуваною швидкістю, а знання та 

навички співробітників компанії стають головним джерелом тривалого 

розквіту будь-якої компанії. 

Принципи управління персоналом – правила, основні положення та 

норми, які повинні виконувати керівники та спеціалісти в процесі управління 

персоналом. Дані принципи відображають вимоги об’єктивно діючих 

економічних законів, тому і самі є об’єктивними.  

Управління персоналом ґрунтується на таких принципах:  

− науковість, демократичний централізм, планомірність, єдність 

розпоряджень;  

− поєднання одноосібного і колективного підходів, централізації та 

децентралізації, лінійного, функціонального і цільового управління;  

− контроль за виконанням рішень [1, с.15]. 

Роль кадрового менеджменту в сучасних умовах набуває все більш 

визначає характер для досягнення успіху в бізнесі. Основним принципом 

управління персоналом або навіть головною умовою є самооцінка і 

самоорганізація. Слід розуміти, що самоорганізація і хороша самооцінка це 

не зовсім ті речі, коли в особі тих, що оточують необхідно виглядати 

організованим. Гарна самоорганізація дозволяє зрозуміти, наскільки 

ефективно функціонує управлінець і чи виправдовує практичними 

досягненнями з визнанням оточуючих його самооцінка. Проведення роботи 

по самоорганізації слід з самооцінки. Як показує практика, занижена 
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самооцінка веде до занепаду ініціативи менеджера, а піднесена, навпаки, 

тільки до зайвої самовпевненості. Тим самим цей принцип управління 

персоналом передбачає створення адекватної системи самооцінки. Основною 

складністю в досягненні цієї мети є визначення значимості і якості 

виконуваних функцій менеджера, від цього прямо залежить, як ефективно 

будуть вноситися корективи в процес самоорганізації.  

Інший принцип управління персоналом припускає організацію роботи 

підлеглих. Керівник, як правило, має три засобами для досягнення мети, які 

тісно пов'язані між собою, мова йде про ідеї, персонал та гроші. Наприклад, 

персонал та ідеї повинна бути ключем до отримання грошей, які необхідні як 

на оплату персоналу, так і на реалізацію нових ідей. Головною умовою при 

вирішенні даного завдання є ефективна організація роботи підлеглих. Мета 

можна досягти різними способами, але підходи можна охарактеризувати 

двома складовими: поставлена задача має бути оперативно і хвилею мірою 

виконана, а організація роботи повинна супроводжуватися збереженням 

стимулу і бажання працювати в даній компанії. При цьому у менеджера 

залишається достатньо часу для обдумування нових ідей. 

Третьою умовою в управлінні персоналу виділяють вибір оптимальних 

елементів роботи з підлеглим персоналом. По суті, керівник може впливати 

на працівників трьома способами: створити умови, що дозволяють 

працівникам самовмотивований; домовитися з ними; примусити або змусити. 

Сучасні системи мотивації спираються на всі три даних способу, але 

найбільш ефективною вважається самомотивації. Очевидно, що органів 

передбачається страх бути покараним, при цьому працівники відчувають 

негативні емоції. Якщо мова йде про матеріальний аспект, то примус 

пов'язано зі звільненнями, штрафами, перекладом на оплачувану посаду або 

роботу. Якщо про соціально-психологічній сфері, то примусу 

супроводжують публічні приниження, стрес, образи. Людина, побоюючись 

усього перерахованого вище просто ставати покірним, однак примушення не 

означає узгодження цілей та інтересів працівників та організації, тим самим, 

такий метод не є ефективним. 

Сьогодні багато відомих у світі компаній керуються принципами, котрі 

протягом десятиліть залишаються непорушними. їхній головний принцип –  

кожна людина заслуговує на повагу. Цей принцип, сформульований ще на 

початку минулого століття, свято додержується на всіх рівнях управління й 

нині. 

Досвід багатьох корпорацій свідчить, що одна з головних умов 

ефективної діяльності - сприятливий моральний клімату колективі. 

Передумовами для цього є взаємна довіра керівників і працівників, 

доброзичливі взаємини між людьми. 

Запопадливий начальник, цілком орієнтований на виконання плану за                 

будь-яку ціну, найчастіше і уособлює той тип керівника, котрий названо 

погоничем. Він дійсно може перетворити життя своїх підлеглих на 

безрадісне існування. Адже третину, а то й більше часу працівник проводить 
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на роботі. Відомо, що виконання своїх обов'язків під постійним тиском не 

приносить людям радості. Кожний індивід – це особистість, яка заслуговує 

на повагу. Якщо людина не відчуває почуття задоволення від своєї роботи, 

робота не стане для неї справою життя. Але дуже важливо ставити перед 

людьми такі завдання, які їм під силу, дають змогу реалізувати свій творчий 

потенціал. Якщо вимоги завищені, поставлені завдання не відповідають 

здібностям і можливостям працівників, добитися позитивного результату не 

вдасться. 

Одним із найважливіших принципів управління персоналом, який 

виділяє Воробйова, є надання людям у межах їхньої компетенції 

самостійності та відповідальності в досягненні намічених цілей. Ніхто не 

знає справу краще за тих, хто її виконує, – ця аксіома пояснює сьогоденну 

політику делегування повноважень персоналу. Але самостійність йде пліч-о-

пліч з відповідальністю. Свобода в прийнятті рішень допускає жорсткий 

контроль за результатами, сурову звітність нижчих ланок перед вищими. 

Людський чинник може реалізуватися тоді, коли здійснюється 

ефективна система матеріального і морального стимулювання персоналу. 

Мотивація на рівні фірми – головний чинник, що обумовлює внутрішнє 

бажання людей трудитися з повною віддачею. Стимулюватися мають не 

витрати, а результати. Важливі й форми стимулювання. Іноді вони важать 

більше, ніж розмір винагороди. Якщо премію вручають «на ходу», так, що 

робітник не знає, за що саме, вона не матиме стимуляційного ефекту. 

Найгірше, коли винагорода сприймається як подачка. 

Важливий принци управління персоналом – професійне зростання 

працівників фірми, система просування кадрів по горизонталі і вертикалі, 

турбота про фізичний та психологічний стан підлеглих [2, с. 40]. 

Сучасне прозріння менеджменту пов'язано з усвідомленням 

необхідності включення людського фактора в систему управління, опори на 

розвиток творчих здібностей працівників і самореалізацію особистості. 

Отже, принципи управління персоналом – правила, основні положення і 

норми, яким повинні слідувати керівники і фахівці в процесі управління 

персоналом. Пізнаючи принципи, люди відкривають закономірності, 

принципи управління персоналом відбивають вимоги об'єктивно діючих 

економічних законів і закономірностей, тому й самі є об'єктивними.  
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СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах ринкової економіки підприємству для успішної 

діяльності, а саме підвищення  рентабельності та конкурентоспроможності на 

ринку, необхідно використовувати стратегію яка допоможе підприємству 

постійно бути напоготові до різних змін в зовнішньому та внутрішньому 

середовищі. Доречною стратегією можна назвати стратегію диверсифікації, 

вона охоплює усі напрямки діяльності підприємства і дає змогу діяти так, 

щоб закріпити свої позиції у різних галузях і  забезпечити отримання 

найкращого результату. 

Актуальність даного дослідження полягає у тому що на сьогоднішній 

день потік конкуренції збільшується дуже швидкими темпами, але на ринку 

товарів та послуг втримуються лише одиниці. Для цього необхідно постійно 

досліджувати та аналізувати діяльність конкурентів та впроваджувати власні 

стратегії для завоювання певної ніші на ринку. Адже, сьогодні багато країн 

світу перебувають у економічному кризовому становищі,  в результаті чого 

знижується ефективність діяльності підприємств, яка проявляється у 

зниженні показників рентабельності, зниження обсягів випуску продукції та 

зменшення чисельності працівників. Тому для цього необхідно застосувати 

стратегії диверсифікації які дозволять розширити масштаби обсягу реалізації 

продукції, та допоможуть підприємству в подальшому функціонувати. 

Метою даної роботи є дослідження стратегії диверсифікації та її 

ефективність для діяльності підприємства. 

 Питання з цієї проблематики розкриті в працях таких зарубіжних та 

вітчизняних учених Т. Алімова, І. Ансофф, П. В. Брінь, М. Корінько, Р. 

Лемана, Є. Новицького, Л.О. Переходова , М. Портера, А. А. Томпсона , М. 

Г. Саєнко, А. Дж. Стрикленда та інших. 

Стратегія диверсифікації полягає у освоєнні виробництва нових товарів, 

товарних ринків, а також видів послуг, що включає не просто 

диверсифікацію товарних груп, але й розповсюдження підприємницької 

діяльності на нові та не пов’язані з основними видами діяльності фірми 

області. Іншими словами стратегія диверсифікації – це система заходів, що 

використовується для того, щоб підприємство не стало занадто залежним від 

одного стратегічного господарчого підрозділу чи однієї асортиментної групи. 

Стратегія диверсифікації передбачає розробку нових видів продукції 

одночасно з освоєнням нових ринків. При цьому товари можуть бути новими 

для всіх підприємств, працюючих на цільовому ринку, або тільки для даного 

підприємства. [2] 
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Існують чотири основні види стратегії диверсифікативної діяльності. 

Стратегії концентричній диверсифікації їх обирають тоді, коли підприємство 

має намір розвиватися в напрямку нових, але все-таки подібний традиційних 

царин товарів, ринків або послуг. Такі стратегії передбачають можливість 

застосування подібних технологій і каналів розповсюдження. 

Стратегії конгломеративної диверсифікації характеризують намір 

підприємства долучитися до господарської діяльності в нових сферах, з 

новими технологіями виробництва. Це самі важкі в здійсненні стратегії і їх 

успішна реалізація вимагає від підприємств, щоб вони володіли, по-перше, 

виробничими потужностями, по-друге, фінансовими ресурсами, по-третє, 

знаннями у сфері керівництва. А однією з форм зменшення ризику цього 

виду диверсифікації є створення спільних підприємств.  

Стратегії горизонтальної диверсифікації полягають у тому, що 

підприємство має намір займатися певною діяльністю в таких секторах, де 

можна використовувати вже існуючі канали розповсюдження, рекламу, 

позицію на ринку, щоб забезпечити успіх новим виробам (наприклад, 

автомобілі - мотоцикли, телевізори - музичні центри).  

Стратегії вертикальної диверсифікації полягають у тому, що фірма має 

намір звернутися або до більш ранніх стадій діяльності, наприклад, до 

виготовлення сировини, під вузлів, або упаковки (вертикальна 

диверсифікація назад), або до наступних стадій діяльності, наприклад, від 

виробництва сировини (бавовна) до виробництва готової продукції (одяг), від 

виробництва певної продукції до гуртової чи роздрібної торгівлі.[3] 

Основними різновидами стратегії диверсифікації є споріднена та не 

споріднена диверсифікація. Кожна з цих стратегій має свої переваги та 

недоліки. Як зазначає І. Ансофф, недоліки існуючих різновидів стратегії 

диверсифікації є значними, тому серед можливих стратегій росту стратегію 

диверсифікації бажано застосовувати лише тоді, коли вичерпані можливості 

інших стратегій. Що стосується основних переваг диверсифікації, то при 

втіленні стратегії диверсифікації існує стратегічна відповідність між 

існуючим і новим різновидами бізнесу фірми, що є джерелом її конкурентної 

переваги, з’являється можливість маневрування інвестиціями в межах 

портфеля бізнесу фірми, зменшується залежність фірми від діяльності на 

одному цільовому ринку, який поступово може зменшитися. До переваг 

диверсифікації можна віднести досягнення синергічного ефекту в різни видах 

діяльності підприємства, який проявляється в зниженні інтегральних 

корпоративних витрат за рахунок багатофункціонального використання 

ресурсів. Важливим моментом є те, що диверсифікація виступає як «спосіб 

підвищення адаптивних якостей підприємства» та виникає як «ефект 

різноманітності». Диверсифікація служить страховим механізмом і підсилює 

конкурентні позиції бізнес-лідерів. При впровадженні стратегії 

диверсифікації відбувається розширення ключового профілю діяльності – 

досягнення критичної величини об’єму робіт, що дозволяє обійти 

конкурента, отримати цінові переваги, знизити питомі затрати на рекламу, 
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взаємна підтримка репутації товару на ринку, покращення технології 

обслуговування і підвищення завантаженості відповідних потужностей. 

Відбувається перетворення стратегічних відповідностей у конкурентні 

переваги та розподіл фінансових ризиків у різних напрямках. [1] 

Отже, з огляду на дану роботу можна однозначно зрозуміти, що стратегії 

диверсифікації помітно впливають на ефективність діяльності підприємства, 

головним в їх успішності є правильне та раціональне їх застосування. Але в 

основному стратегії диверсифікації застосовуються у випадках, коли 

підприємство відкриває для себе нові можливості в інших сферах бізнесу. В 

окремих випадках така стратегія може бути необхідністю, коли ринок, на 

якому діє підприємство, скорочується, і фірма вимушена шукати для себе 

інші види діяльності.  
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СУТНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В 

СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Економічна нестабільність та поглиблення кризових явищ в економіці 

України на сучасному етапі розвитку викликали посилення ролі своєчасної та 

якісної діагностики фінансової кризи.  

Значна кількість українських підприємств різних організаційно-

правових форм здійснення діяльності та власності сьогодні опинилася у 

фінансовій кризі. Однією з причин цього є необізнаність керівників і 

спеціалістів з базовими положеннями антикризового менеджменту, а звідсіля 

і незастосування їх на практиці. Практикою господарювання доведено, що 

фінансову кризу легше попередити, ніж ліквідувати її наслідки та 

санаціювати проблемні аспекти діяльності.  

Сьогодні фінансовий менеджмент кожного вітчизняного підприємства 

набуває антикризового характеру. З одного боку, це дозволить уникнути або 
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попередити розвиток кризових процесів в діяльності підприємства, з іншого 

– подолати існуючі фінансові проблеми та забезпечити досягнення цілей 

фінансово-економічного оздоровлення. З огляду на це посилюється 

актуальність питань діагностики фінансового стану підприємства з метою 

виявлення причин кризи та ранніх ознак її прояву. 

Питанням дослідження природи фінансових криз та проблемам 

діагностики фінансової кризи на підприємстві присвячено низку праць як 

зарубіжних так і вітчизняних вчених. Вагомий внесок у дослідження цієї 

проблеми зробили такі вітчизняні вчені, як: І. О. Бланк [1], Л. О. Лігоненко,   

І. А. Чорновіл [7], О. О. Терещенко, І. В. Кривов'язюк, О. М. Скібіцький [6]. 

Питання сутності фінансової кризи досі залишається дискусійним. Ряд 

науковців фінансову кризу підприємства розцінюють як «одну з найбільш 

серйозних форм порушення його фінансової рівноваги, що відображає 

циклічно виникаючі протягом його життєвого циклу під впливом 

різноманітних факторів протиріччя між фактичним станом його фінансового 

потенціалу й необхідним обсягом фінансових потреб, що несе 

найнебезпечніші потенційні загрози його функціонуванню» [4].  

Одне із найбільш ґрунтовних визначень поняття «кризи» на 

підприємстві запропонував І. А. Чорновіл, який вважає, що «це сукупність 

ситуацій, викликана екзо- та ендогенними факторами, яка порушує рівновагу 

системи підприємства, та, з часом, може приводити до зміни організаційного, 

економічного та виробничого механізму функціонування. Відповідно 

наслідки такої кризи є важкопрогнозованими та можуть носити як 

негативний, так і позитивний характер» [7]. 

На нашу думку, фінансова криза — це різке погіршення фінансового 

стану внаслідок реалізації накопичених ризиків під впливом внутрішніх і 

зовнішніх економічних та політичних чинників, що спричиняє порушення 

нормального режиму функціонування підприємства, зниження доходних 

показників, погіршення ліквідності та фінансової стійкості, якості 

фінансових характеристик. Слід зважувати на те, що симптоми впливу 

несприятливих явищ можуть викликати паралельний розвиток декількох 

видів фінансової кризи. 

Розуміння фінансової кризи як результату негативного впливу 

численних факторів, дозволяє констатувати, що загроза її виникнення існує 

завжди, а умовою попередження – є вчасне проведення діагностики.  

Діагностика є функцією і специфічною стадією антикризового 

управління. Це не одноразовий акт, а процес, результати здійснення якого є 

підґрунтям прийняття відповідних управлінських рішень [6]. 

Прийнято виокремлювати такі напрями діагностики: оперативна та 

стратегічна [2]. Оперативна діагностика фінансово-господарської діяльності 

підприємства орієнтована на обґрунтування поточних, оперативних 

управлінських рішень. Вона відстежує ключові сфери діяльності 

підприємства, насамперед фінансовий стан, беззбитковість, матеріальні та 

інформаційні потоки, ризики, що властиві його діяльності. Метою 
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проведення стратегічної діагностики є оцінка ефективності обраної стратегії 

діяльності, дослідження стратегічної позиції підприємства за окремими 

напрямами його діяльності, оцінка сильних та слабких сигналів, що отримує 

підприємство із зовнішнього середовища. 

Серед основних завдань фінансової діагностики можна виділити 

наступні: вивчення стану і тенденцій економічного розвитку підприємства за 

попередні періоди; оцінка результатів та ефективності поточної основної 

виробничої діяльності, тобто оцінка ділової активності підприємства; оцінка 

раціональності використання грошових коштів для підтримання ефективної 

структури капіталу; пошук резервів підвищення результативності 

економічної системи підприємства на основі вивчення передового досвіду і 

досягнень науки та практики та інші [5]. 

Діагностика кризових явищ на підприємстві являє собою систему 

ретроспективного, оперативного і перспективного цільового аналізу, 

спрямованого на виявлення ознак кризового стану підприємства, оцінку 

загрози його банкрутства та (або) подолання кризи [3]. 

Характерними особливостями діагностики фінансової кризи на 

підприємстві є: 

− швидкість та простота здійснення; 

− обмеженість інформаційної бази дослідження; 

− можливість раннього виявлення кризових ситуацій на підприємстві та 

їх прогнозування; 

− ймовірність отриманих результатів [1]. 

Об’єктами діагностики фінансової кризи на підприємстві виступають 

ліквідність та платоспроможність, ризик втрати фінансової стійкості, 

ефективність використання капіталу та ділова активність. 

Щоб забезпечити нормальне функціонування відтворювального циклу 

підприємства, необхідно систематично відстежувати причини, що 

викликають небажані деформації, та комплексно впливати на них. Більш ніж 

помилковими будуть дії, направлені на ліквідацію наслідків кризових явищ, а 

не на їх причини. Виникають дві взаємопов’язані проблеми: ідентифікація 

фінансової кризи та механізм її усунення.  

Інструментарій фінансової діагностики становить основу для різних 

методичних підходів та систем прогнозування банкрутства та фінансової 

кризи. Сучасна економічна наука має в своєму арсеналі велику кількість 

різноманітних методів й інструментів діагностики кризи розвитку та загрози 

банкрутства підприємств, критичний огляд яких дозволив систематизувати 

наявне методичне забезпечення за такими ознаками: статус; характер; 

кількість показників; глибина дослідження; методика визначення оціночних 

показників; метод формування узагальнюючого показника; інформаційне 

забезпечення. 
Отже, адекватна протидія кризовим процесам на стадії зародження – 

найкоротший шлях до їх подолання. Розробка антикризових програм дій, 
спрямована на попередження настання фінансової кризи та раннє реагування 
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на її симптоми в умовах ринкової економіки, яка характеризується 
постійними і динамічними змінами, є неодмінною умовою виживання будь-
якої фірми (підприємства). Ефективність їх реалізації значною мірою 
зумовлюється якістю та своєчасністю діагностики фінансової кризи на 
підприємстві. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТАБІЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВІ 
 

Дослідження політико-правових засад децентралізації влади в контексті 
адміністративної реформи є актуальним з огляду на особливості сучасного 
розвитку політичних інститутів та суспільних відносин у цілому. Визнаючи, 
що основне призначення влади – задоволення публічних (суспільних і 
колективних) потреб людей через створювані владою органи, установи, 
підприємства й організації, а головним критерієм ефективності діяльності 
влади є якість задоволення публічних потреб населення, можна констатувати, 
що існуюча в Україні система влади залишається в цілому неефективною, 
внутрішньо суперечливою, незавершеною, громіздкою і відірваною від 
людей, внаслідок чого вона є гальмом у проведенні соціально-економічних і 
політичних реформ. 
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Децентралізація – це процес передачі частини функцій та повноважень 
органів державної влади органам місцевого самоврядування, тобто це процес 
розширення та зміцнення прав і повноважень територіальних громад з одно-
часним посиленням контролю і нагляду за вирішенням місцевих проблем. 
Розширення повноважень органів місцевого самоврядування має за мету: 
оптимізацію і підвищення ефективності управління суспільно важливими 
справами; своєчасне та якісне надання всіх необхідних послуг у повному 
обсязі; максимальне задоволення місцевих інтересів; створення розгалуженої 
системи місцевого самоврядування, за якої питання місцевого значення 
вирішуються не представниками центрального уряду, а членами територі-

альної громади.3 
Децентралізувати владу можна, лише провівши адміністративну 

реформу. Між поняттями «адміністративна реформа» та «децентралізація 
влади» існує чіткий взаємозв’язок: щоб подолати кризу неефективної влади її 
треба децентралізувати, а децентралізація системи публічної влади здійсню-
ється лише в ході адміністративної реформи. Децентралізація влади і є 
однією з найголовніших, сутнісних ознак адміністративної реформи і водно-
час її частиною. 

Децентралізація влади спрямована на вирішення політико-правових і 
економічних проблем місцевого самоврядування, насамперед за рахунок 
розширення управлінських повноважень та фінансових можливостей 
територіальних громад, їхніх представницьких органів, на перетворення 
місцевого самоврядування у фінансово спроможний, ефективний та 
відповідальний інститут публічної влади. 

Для забезпечення умов, які підвищать до необхідного рівня здатність 
органів місцевого самоврядування ефективно розпорядитися наданими 
повноваженнями, слід здійснити адміністративну реформу, і насамперед 
створити спроможний базовий рівень місцевого самоврядування – рівень 
громад. При цьому реформа місцевого самоврядування повинна здійсню-
ватися поступово, в деякій черговості. (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Черговість реформи місцевого самоврядування 
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Концепція реформування має ґрунтуватися на громадському принципі 

побудови базового рівня, який можна реалізувати двома шляхами. Перший 

полягає в укрупненні громад до рівня їх спроможності через етапи 

добровільного, добровільно-примусового та примусового об’єднання. Другий 

шлях полягає в розукрупненні районів до оптимально обчисленого рівня для 

виконання делегованих повноважень і формування громад навколо центрів 

економічного розвитку. Центр економічного тяжіння (село, селище, місто) 

береться за основу формування на рівні громади. При цьому на рівні 

поселень у складі розукрупненого району мають функціонувати органи 

самоорганізації населення. На основі нового, розукрупненого поділу буде 

збалансовано інтереси громад у межах району.  

Отже, шляхом розукрупнення районів утворюється базовий рівень – 

громада або округа. Декілька об’єднаних округ і громад утворюють одиницю 

другого рівня – район, де працюватимуть представництва центральної влади 

та органів місцевого самоврядування. Наступний рівень адміністративно-

територіального устрою – області. Розміри районів також мають бути опти-

мізовані, що є завданням другого етапу реформи місцевого 

самоврядування.1, с.78-96  

З огляду на повсюдність трансформаційних змін в усіх сферах суспіль-

ного життя і внутрішні закономірності цих змін важливого значення набу-

вають такі тенденції:  

1. Трансформаційна змінюваність стану суспільства є фактором його 

стабільності.  

2. Трансформація по-українськи – це очікування змін ззовні без 

готовності змінити себе зсередини. 

 3. Трансформаційному суспільству притаманний нормативний 

плюралізм, коли наслідком формотворчих змін є набуття суспільством якісно 

нової автентичності, що дає змогу вийти на новий рівень розвитку. 

4. Трансформація в українському суспільстві є багаторівневим, 

плюралістичним, полівекторним, відкритим процесом, з перманентною 

можливістю модерації цілепокладання.2, с.137-141 

У іноземних країнах політичні партії більше уваги приділяють участі у 

місцевих виборах. Центральна влада змушена прислухатися до думки 

губернаторів та мерів. Вони, як і місцеві чиновники, стають впливовими 

представниками держави, з якими контактують громадяни. Відповідно серед 

населення зростає довіра до органів місцевого самоврядування.  

Відмінності у результатах запровадження децентралізаційних реформ 

можна пояснити трьома чинниками. По-перше, це політична конкуренція, яка 

проявляється в ході місцевих виборів та піднімає планку вимог до діючого 

керівництва, встановлює високі стандарти до майбутніх кандидатів на керівні 

посади. По-друге, це рішучість держави вдосконалити систему організації 

публічної влади, її активність у реалізації програми реформ. По-третє, це 

рівень розвитку та активності громадянського суспільства, яке здатне 
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змусити як центральний уряд, так і органи місцевого самоврядування вжити 

реальних кроків щодо поліпшення якості послуг, що надаються ними. 

Усвідомлюючи потребу в аналізі та застосуванні європейського досвіду 

в здійсненні децентралізації влади та адміністративної реформи в Україні, 

необхідно вказати і на низку можливих помилок, що різко знижують, а іноді 

унеможливлюють імплементацію європейського досвіду розвитку місцевого 

самоврядування в Україні, до них відносяться: 

1. Помилки ментальності;  

2. Термінологічні помилки інтерпретації;  

3. Термінологічні помилки перекладу; 

4. Помилки хибного ототожнення. 

Отже, підбивши підсумки даної роботи, можна зробити висновок, що 

Україна знаходиться на правильному шляху і використовуючи методики та 

світовий досвід децентралізації влади, можна досягти успіху. 
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СТРАТЕГІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних ринкових умовах головною метою діяльності підприємства є 

досягнення конкурентних переваг в довгостроковому періоді, які нададуть 

високу норму прибутку та стабільне економічне зростання. З приводу 

забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства 

актуальним стає утримання наявних ринкових позицій та пошук нових 

можливостей, що сприятиме розширенню ринків збуту та зростанню 

економічної ефективності. 

Вітчизняний ринок недостатньо місткий та не здатний поглинути всю 

запропоновану продукцію, що примушує підприємство виходити на зовнішні 
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ринки, конкуренція на яких значно вища. Тому для забезпечення ефективної 

зовнішньоекономічної діяльності підприємству необхідний єдиний 

стратегічний напрямок розвитку, згідно з яким воно зможе досягти 

довгострокових конкурентних переваг.  

Дослідженням стратегій зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

займалися  такі науковці, як А. Киреєв, В.Г.Андрійчука, В.Є.Новицький, 

Б.В.Губський, Т.В. Миролюбова, М.Г. Саєнко, О.А.  Кириченко та інші. 

Проте дане питання не є достатньо вивченим у науковій літературі і потребує 

подальшого розгляду. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів стратегій 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

Успішне функціонування підприємства, яке здійснює 

зовнішньоекономічні операції неможливе без ефективної організації 

зовнішньоекономічної діяльності (далі ‒  ЗЕД). Організація ЗЕД – складна і 

клопітка робота. Вона вимагає уважного опрацювання таких питань як 

кон’юктура ринку, потенційні покупці і продавці, встановлення ділових 

контактів з ними, проведених переговорів, підписання угод і т.д. Тому, для 

ефективного керівництва ЗЕД на рівні підприємства, необхідна адекватна до 

умов його роботи структура управління, яка відображає побудову системи 

управління в даній сфері, тобто органи, служби, апарат, що здійснює 

управління [3, с. 148]. 

Стратегія ЗЕД підприємства є сукупністю перспективних планів і 

завдань, які необхідно виконати, щоб досягти поставлених цілей. 

Послідовність процесу вироблення стратегії не є детермінованою і 

відрізняється за кожною окремою економічною системою. Проте для 

окремого суб'єкта господарювання взагалі її можна відобразити у вигляді 

ланцюга, основними ланками якого є: 

 аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища; 

 розробка місії і цілей підприємства; 

 вибір конкретної стратегії розвитку; 

 реалізація підприємством вибраної стратегії. 

Особливості стратегії ЗЕД поділяють на дві групи – загальні та 

специфічні (характерні) риси. Загaльні риси є хaрактерними не лише стратегії 

ЗЕД, а й іншим видам стратегій. До таких рис слід віднести: комплексність, 

врахування обмеженого розмаїття ситуацій та факторів, взaємозв’язок між 

ієрархічністю та гетерархічністю стратегій. Характерні риси стратегії ЗЕД 

властиві лише даному виду стратегії і до них варто віднести: врахування 

пріоритетності ЗЕД підприємства, спрямованість на внутрішнє і зовнішнє 

середовище підприємства, а також комплекс упрaвлінських рішень щодо 

вибору найоптимaльніших векторів ЗЕД та нaбір конкретних довгострокових 

заходів «завоювання» зовнішнього ринку в межах загальної стратегії 

підприємства [2].  

Формування стратегії ЗЕД відбувається під впливом як внутрішніх, так і 

зовнішніх чинників, які в свою чергу формують експортний потенціал 
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підприємствa, що є основою для формувaння стратегії. До внутрішніх 

чинників відносять: організацію упрaвління підприємством, інформаційне 

забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, планування експортного 

виробництва, облік та аналіз експортних поставок, кадровий менеджмент. 

Серед зовнішніх чинників формувaння стратегії ЗЕД можна виділити:  

  економічні (рівень та темпи інфляції, зростання та спад 

виробництва, коливання курсу національної та іноземної вaлюти, 

оподаткування, умови одержання кредиту і процентна ставка, рівень цін, 

попит, платоспроможність контрагентів тощо);  

  демографічні (кількість населення, його вік, стать, сімейний стан 

тощо);  

  політико-правові;  

  соціокультурні (відмінності у ставлення людей до самих себе і 

до інших, стaвлення до суспільних інститутів, природи, основних культурних 

цінностей, відмінності у потребах тощо);  

  науково-технічні (рівень розвитку нaуки і техніки у країні, рівень 

впровадження досягнень НТП у виробництво, доступність новітніх 

технологій тощо);  

  природні (особливості кліматичних умов, можливість 

виникнення природних надзвичайних ситуацій тощо) [1, c. 65].  

Для окреслення стратегії розвитку ЗЕД кожного підприємства замaло 

лише досліджувати інформацію ззовні та зсередини, а й вміти опрацьовувати 

її та відбирати найaктуальніші і вaжливі факти. Особливa увага підприємствa 

при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності також повиннa бути 

приділенa його організаційній структурі. Створена структура підприємствa 

повиннa не тільки відображати нaйбільш ефективні зв'язки між підрозділами, 

але і бути стійкою до кризи, сприяти підвищенню активності участі всіх 

прaцівників підприємствa в процесі вибору і ухвалення рішень з організації 

роботи і реалізації прийнятих стратегій. Така структура дозволить у 

мінімальні терміни вирішити виниклі проблеми і запропонувати партнерам 

вигідні умови діючим договорам, а також продовжити співпрацю. А 

традиційна пошана особи й командний дух і віра в компетентність 

управлінської ланки, що, як правило, лежать в основі відносин усередині 

підприємства, сприяють підприємству перебудувати структуру управління 

для ефективнішої роботи на зовнішніх та внутрішніх ринках країни, де воно 

функціонує. 

Єдинa стратегічна мета підприємствa, що вже здійснює ЗЕД, 

реалізується всіма підрозділами і зарубіжними філіями за наявності таких. 

Кожен підрозділ повинен мати в своїй структурі управління функціональні 

служби (підсистеми), підлеглі керівникові, які розробляють стрaтегічні плани 

і поточні заходи щодо їх реалізації. За кожну ланку відповідає відповідний 

відділ, оскільки персонал не може володіти повною процедурою діяльності. 

У кожному відділі є досвідчений персонал, який добре знає свою справу і має 

відповідні обов'язки та права, і співробітничає з іншими відділами, тим 
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самим здійснює стабільну і ефективну процедуру діяльності. Якщо 

підприємство працює як єдине ціле, тоді воно має здорову і міцну основу для 

розвитку. 

За кожним елементом організаційної структури підприємства мають 

бути закріплені певні функції, які сприятимуть ефективній реалізації 

стрaтегії його зовнішньоекономічної діяльності. Для цього необхідно, 

насaмперед, визначити напрям і координувати роботу всіх служб 

підприємства, а також вчасно виявляти і аналізувати результати виконання 

запланованих дій. 

Тaким чином, при розробці стратегії ЗЕД підприємства мають 

враховуватися оргaнізаційна структура самого підприємствa, що має бути 

утворена у відповідності із потребами кожного суб’єкта господaрювання і 

зв’язками, що мають бути встановлені як всередині підприємства, та і з 

зовнішніми контрагентами. 
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ТЕОРІЯ ГРИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

У кожної людини з моменту народження настає момент, коли потрібно 

прийняти правильне рішення, яким необхідно користуватись протягом 

усього свого життя. Але чи то від браку інформації, чи то життєвого досвіду, 

прийняті рішення в більшості працюють не на нашу користь. Але якщо від 

отриманого результату постраждала лише одна людина, яка його прийняла, 

даний випадок не нестиме жахливих наслідків щодо усього колективу чи 

оточуючих людей. 

Але інша ситуація присутня у системі прийняття правильного 

управлінського рішення. Від його ефективності і правильності  залежить 

майбутнє самої людини, колективу та навіть фірми, на яку працює велика 

кількість людей. З правильним рішенням відбувається розвиток 

підприємства, а з хибним – застій виробництва та зниження ефективності 

праці. 

http://www.nbuv.gov.ua/
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Зважаючи на те, що на кожне рішення встановлені певні вимоги, то 

управлінські рішення мають ряд таких вимог [3]: 

– всебічна обґрунтованість – прийняття рішень з урахуванням всієї 

можливої інформації, а також пошук новітніх форм розвитку; 

– своєчасність – прийняте рішення повинно проходити згідно вимог і 

термінів плану; 

– повнота змісту – управлінське рішення повинно охоплювати всю 

сферу діяльності управління; 

– повноважність – обов'язкове дотримання всіх правил  і обов'язків його 

повноважень; 

– погоджуваність – прийняті раніше рішення повинні узгоджуватись зі 

всіма іншими. 

До вище згаданих вимог варто додати особливість людського 

сприйняття. На підсвідомому рівні, управлінець відштовхується від інтуїції, 

думки та раціональності. 

Найчастіше зустрічаються випадки, коли зіштовхуються декілька думок 

і плавно переходять у конфліктну ситуацію, при якій важко стримувати 

здоровий глузд, зважаючи ще на те, що кожна людина вважає свою позицію 

ідеальною. 

Саме тому для розробки правильного управлінського рішення, 

розроблений певний метод – теорія гри. 

Теорія ігор – розділ прикладної математики, який характеризує 

прийняття рішень у конфліктних ситуаціях. Зазвичай, гра відбувається в 

умовах невизначеності, тому що кожен з гравців намагається приховати від 

супротивника свої наміри. Теорія гри дає можливість створити оптимальні 

стратегії для кожного гравця. 

Теорія ігор була розроблена приблизно в XIX ст. О. Моргенштерном та 

Д. Нейманом. Відповідний метод був використаний для розвитку штучного 

інтелекту, прикладом якого є ігри в шахи, шашки та «хрестики-нулики». 

При дослідженні конфліктної ситуації, утворюють її спрощену модель, 

яка отримала назву – гра. Обов'язковим є дотримання кількості учасників – 

не менше двох. При грі встановлюються для учасників із протилежних сторін 

оптимальні дії поведінки супротивника – дії, які утримують рівновагу в грі. 

Оптимальні дії гарантують кожному з гравців виграш. 

Але в розробці ігрової задачі, спершу потрібно вибрати з класифікації 

ігор – метод ведення гри [2]:  

− ігри з нескінченним числом ходів – інколи відбуваються  ігри, які 

можуть продовжуватись дуже довго. Тому варто в деяких моментах вибирати 

не правильне  рішення, а виграшну стратегію; 

− кооперативні чи некооперативні – при кооперативній грі, гравці 

об'єднуються  в групи. В некооперативному – кожен гравець сам за себе; 

− з нульовою і  ненульовою сумою, відповідно, – це гра з постійною 

сумою, де не можна змінювати залучені  ресурси  та гра, в якій перемога 

одного гравця не дає програш іншому гравцю; 
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− симетрична та антисиметрична – гра, в якій стратегії гравців 

однакові, та якщо вони обміняються місцями, виграш їх не зміниться; 

− паралельні та послідовні – при паралельній грі гравці ходять 

одночасно, або дізнаються про хід свого супротивника після свого ходу; 

− з повною та неповною інформацією – в цій грі гравці володіють 

всією інформацію про ходи та стратегії противників; 

− дискретні та неперервні ігри – тобто гра зі скінченою кількістю 

ходів, учасників, стратегій. 

З моменту створення теорії ігор пройшло чимало часу. За цей час вона 

змінювалась, вдосконалювалась та проходила різні етапи розвитку. Саме з 

актуальністю використання цієї гри, вона набрала великого розголосу і 

постійно використовується для досягнення найкращого результату. 

Отже, проаналізувавши теорію ігор та прийняття управлінських рішень, 

стає очевидним, що її використання необхідне для майбутнього. Тому 

потрібно завжди вдосконалюватись та розвиватись, щоб подібна гра 

приймала зрозумілий характер і досягала бажаного кінцевого результату. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДОСТАТНЬОГО 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 

Зі зміною соціально-економічного устрою держави постає необхідність 
розгляду таких питань як становлення демократичної держави, розвиток 
громадського суспільства, проведення адміністративних реформ, які 
включають реформу державної служби, якісну підготовку кваліфікаційних 
управлінців, проведення професійної підготовки фахівців спрямованих на 

вдосконалення державного управління 6.  
Загальнотеоретичні аспекти досліджуваної проблеми висвітлені у 

працях вітчизняних вчених: О. Воронько, С. Дубенко, Н. Нижник, В. 
Лугового, В.Малиновського, В. Майбороди, В. Олуйко, Г. Псарьова, О. 
Якубовського та ін. В центрі уваги цих авторів знаходиться система освіти та 
її спрямованість на формування і удосконалення корпусу кадрів державного 
управління. 
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На сьогоднішній день створюються відповідні органи які займаються 
підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців для  
професійної діяльності у цих органах ( державні службовці), і тому питання 
щодо розробки нових механізмів підготовки управлінських кадрів , належить 
до одних з основних питань сучасності. 

Необхідність реформування системи підготовки державних службовців , 
яка функціонує на теперішній день, полягає в оновленні кадрового 
потенціалу відповідно до сучасних вимог суспільства та політичної 
налаштованості. Саме з цією метою створюється комплексна програма 
підготовки державних службовців , а також заходи щодо її виконання. 

Неохідність забезпечееня державних службовців сприяло утвореню 
освітньої та наукової галузі  «Державне управління». Відкрито Українську 
Академію державного управління при Президентові України та її філіали. 
Заснована велика кількість закладів підвищення кваліфікації державних 
службовців, здійснюється підготовка науково-педагогічних та наукових 
кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру, захист дисертацій 
у спеціалізованих учених радах за спеціальностями галузі науки  «Державне 
управління». Але на сьогоднішній день освітньо-кваліфікаційна структура 

кадрів не відповідає вимогам поставлених державним службовцям5. 
Рівень підготовки державних службовців повинен відзначатися 

професійними   уміннями і навичками, що ґрунтуються на сучасних 
спеціальних знаннях, аналітичних здібностях та майстерності застосування 
засобів і методів управлінської науки та стратегічним    мисленням    та   
особистісними   якостями,  необхідними для прийняття та успішної реалізації 
управлінських рішень. 

Професійне навчання  має  цілеспрямовано  формувати здатність 
державних   службовців   до    здійснення    нормативно-проектних, 
аналітичних, організаційно-розпорядчих, консультативно-дорадчих та 
контрольних функцій, а також бути спрямоване на оновлення та поглиблення    
соціально-гуманітарних, політично-правових,  економічних,   управлінських  
та  спеціальних фахових  знань  і  умінь,  включаючи  вивчення   
вітчизняного   та іноземного  досвіду  з  державного управління та державної 
служби. 

Але перераховані рівні підготовки не достатні для формування 
кваліфікованого державного службовця та не дають ті якості які необхідні 
для  цієї посади. Для цієї посади потрібна людина яка зможе приймати 
рішення на політико-правовому та соціально-економічному середовищах. 
Тому держаний службовець повинен бути широкоплановим: здатний до 
прийняття ефективних рішень, мати відповідні психологічні аспекти,  
володіти мовами, вести документообіг та бути в певній мірі ризикованим. 

 При розпаді командно-адміністративної системи до влади взяли людей, 
які не мали відповідних знань стосовно даної роботи, не були 
пристосованими до даних умов, не спроможні об’єктивно оцінювати 
проблеми та швидко розв’язувати їх, а також залучати нові підходи до 
навчальних програм в цілому. Сьогодні важливим є питання залучення 
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справді розумних людей, тому всі навчальні заклади формують базові 
знання, а не навички і уміння, які необхідні для державного службовця. 

За всі роки незалежності України дана ситуація не змінилась. До 
сьогодні державні службовці не відповідають поставленим вимогам, саме від 
цього наша країна не досягає соціально-економічного та політико-правового 
зростання. Україна володіє всіма необхідними ресурсами для розвитку, щоб 
бути на рівні високорозвинених країн. Але поки не відбудуться докорінні 
зміни в системі реформування державних службовців, від яких залежать ці 
рішення, доти  Україна буде залишатись на такому ж рівні як і сьогодні. Тому 
проблема необхідності реформування достатнього кваліфікаційного рівня 
державних службовців залишатиметься актуальною не один рік. 

Для забезпечення ефективного здійснення поставлених цілей, 
державний службовець повинен володіти такими знаннями як теорія держави 
та права, нормативні акти України, національна культура, основні засади 
загального управління, основи економіки і організації виробництва, основи 
соціаології та психології, етики, свої права та обов'язки, новітні досягнення 
науки та техніки, а також новинки сучасного мистецтва і культури. 

 Сучасний ринок праці переповнений професійними кадрами, які 
володіють спеціальними знаннями та навичками, але вони не мають 
практичного досвіду застосування своїх знань. Тому для здобуття досвіду 
управлінської діяльності, оволодіння організаційними навичками та 
уміннями  варто стажувати державних службовців у центральних і місцевих 
органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. 

 Забезпечення державного управління висококваліфікованими 
спеціалістами – це складний безперервний процес, який передбачає 
підвищення ефективності всієї системи державної служби. Важливим 
завданням навчального процесу на організацію практичної діяльності 
державних службовців є формування професійно підготовлених, 
високоморальних та демократично орієнтованих державних службовців. 
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РОЛЬ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТІВ 

 
На сьогоднішній день майже всі підприємства успішно функціонують 

завдяки досконалій та наполегливій праці своїх працівників. Адже без людей 
немає організації. А без ініціативних, активних та творчих людей жодна 
організація не зможе досягти своїх цілей та вижити. А там де є люди, можуть 
виникати конфлікти. Безсумнівно, що управління трудовими ресурсами є 
одним із найважливіших аспектів теорії та практики управління. 

Управління конфліктами є важливою складовою процесу регулювання 
соціально-виробничих відносин в організації. Для того, щоб реалізовувати 
його на практиці менеджерам необхідно: усвідомлювати ймовірність 
передумов і причин виникнення конфліктних ситуацій; розуміти механізм 
розвитку конфлікту як процесу; уміти застосовувати на практиці методи 
вирішення конфліктів.  

Дану проблематику досліджували у своїх працях такі вітчизняні 
науковці, як О.М. Конопацька, В.М. Никончук, К.С. Цимбріляк, Т.І. 
Сергієнко та багато інших. 

Метою дослідження є розкриття теоретичних аспектів сутності 
конфліктів та наведення стратегії менеджера для їх усунення. 

Термін «конфлікт» походить від латинського слова «conflictus», що у 
точному перекладі означає «зіткнення», а в довільному – «протидія», 
«протиборство». Сьогодні виокремлюють різні визначення конфлікту, але всі 
вони підкреслюють наявність протиріччя, яке приймає форму розбіжностей, 
якщо мова йде про взаємодію людей. Конфлікти можуть бути прихованими 
або явними, але в основі їх лежить відсутність згоди. Тому конфлікт –  
відсутність згоди між двома або більше сторонами (особами або групами) [3, 
ст. 238]. 

Своєчасна фіксація наявності конфлікту та правильна оцінка ступеня 
його розвитку дозволяє керівнику організації не просто адекватно 
відреагувати на конфронтаційну ситуацію в організації, а й відповідно 
врегулювати розбіжності між суб’єктами конфліктної взаємодії. Правильний 
підбір методів поводження з конфліктами в організації забезпечує як 
збереження нормальної соціально-психологічної атмосфери в колективі, так і 
підвищення продуктивності праці та результативності діяльності організації. 

Конфліктні ситуації є різноманітними, тому менеджер сам вибирає той 
чи інший стиль впливу на людей. Рівень оптимального їх вибору залежить 
від компетентності менеджера, його мистецтва. Складовими індивідуальних 
стилів діяльності менеджерів є розподіл повноважень у процесі керівництва; 
домінуючі методи керівництва; технологія прийняття і реалізації рішень; 
ставлення менеджера до порад і зауважень підлеглих; характер комунікації з 
підлеглими; характер завдань, які вирішує організаційна система; механізм 
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контролю за діяльністю підлеглих та відповідальності у системі діяльності; 
психологічний такт менеджера та етика його поведінки; рівень розвитку 
демократичних засад управління; характер вимогливості; ставлення 
керівника до нововведень, інших людей і до самого себе; рівень активності, 
ініціативи, дисциплінованості менеджера і підлеглих; результативність 
організаційної системи з участю менеджера і при його відсутності; рівень 
розвитку підприємництва в організаційній системі; співвідношення в 
розвитку активної і пасивної адаптивних реакцій організації; напрями 
майбутньої поведінки організаційної системи; загальний рівень іміджу 
організації тощо [2, ст. 123]. 

В улагоджуванні конфліктів, при управлінні поведінкою персоналу в 
конфліктних ситуаціях вирішальною є роль керівника. Керівник – особа, яка 
за своїм службовим станом зацікавлена в підтримці конфліктів 
функціонально-позитивної спрямованості, і в попередженні та найшвидшому 
подоланні деструктивних конфліктів, що наносять своїми негативними 
наслідками збиток спільній роботі. Керівник підприємства наділений 
повноваженнями, має владу і має можливість впливати на своїх підлеглих, на 
їхню поведінку в конкретному конфлікті. Керівник в умовах конфлікту може 
виявитися в двох станах: суб'єкта (прямий учасник конфлікту); посередник – 
арбітр (примиритель конфліктуючих сторін) [3, ст. 239]. 

Головне завдання керівника підприємства: вміти регулювати – 
визначити і увійти у конфлікт на початковій стадії. Встановлено, що, якщо 
менеджер входить і управляє конфліктом у початковій фазі, він розв’язується 
на 92%; якщо на фазі підйому – на 46%, а на стадії загострення, коли 
пристрасті загострилися до межі – на 5%, тобто конфлікти практично не 
розв’язуються чи розв’язуються дуже рідко. Коли сили віддані боротьбі 
(стадія «загострення»), настає спад. І, якщо конфлікт не розв’язаний у 
наступному періоді, він розростається з новою силою, тому що в період 
спаду можуть бути притягнуті для боротьби нові способи та сили [2, ст. 124]. 

Конопацька О.М. зазначає, щоб усунути конфлікт у трудовому 
колективі, керівникові слід дотримуватися певних правил: 

1. Виявити предмет і джерело конфлікту. 
2. Терміново втрутитися, коли немає часу і можливості довгий час 

з’ясовувати взаємні претензії сторін, їх вимоги, інтереси, доводи, цінності, 
просто потрібно «розвести» конфліктуючі сторони і почати з ними 
переговори, вести відверту розмову. 

3. Досягнуте «примирення» допоможе спрямувати переговори вже на 
принципове подолання конфлікту. 

4. Звузити предмет конфлікту, зменшуючи кількість претензій, особливо 
емоційного характеру. Неможливо відразу з’ясувати всі проблемні 
відносини. По-перше, потрібно виокремити головну проблему, яка є 
стрижнем конфлікту: взаємна неприязнь, ділове суперництво або просто 
заздрість. 

5. Варто знати, як розвивається конфлікт.  
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Він має три стадії: 1) виникнення напруженості у відносинах – 
провісник конфлікту; взаємна неприязнь виходить назовні, починаються 
зіткнення, припиняються особистісні стосунки, усунути конфлікт можна 
такими шляхами: відхід від конфлікту («втеча на лікарняний», звільнення та 
ін.); 2) загладжування (примирення); 3) конфронтація (перехід у нову фазу чи 
на новий рівень). 

6. Треба уважно ставитись до обох конфліктуючих сторін – «ініціатора» 
і «обвинуваченого». Слід з’ясовувати, чого домагається ініціатор конфлікту – 
його цілі: ділові, самоутвердження, амбіції, прагнення принизити іншу 
людину та ін. 

7. Не можна переоцінювати заслуги одних і недооцінювати діяльність 
інших. 

8. Особливу увагу треба виявити до конфліктуючих особистостей. 
9. Профілактика конфліктів, своєчасне їх виявлення, введення у 

конструктивне русло [1, ст. 104]. 
Отже, для підвищення рівня конкурентоспроможності й ефективності 

функціонування підприємств менеджерам потрібно передбачати, аналізувати 
і вміти ефективно управляти конфліктами, які є неминучими. Успішне 
розв'язання конфлікту вимагає від менеджера відповідних знань, навичок, їх 
гнучке використання, не боятися виходити за межі звичних схем і думати по-
новому, творчого підходу та можливе за умови розроблення стратегії, що 
враховує усі моменти конфлікту. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ, ЩОДО ОЦІНКИ 

ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В МЕЖАХ ФОРМУВАННЯ  

КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Необхідною умовою успішної діяльності будь-якої організації є 
ефективна робота персоналу. Найбільш дієвим способом виявити таланти, 
виміряти результати роботи і рівень професійної компетенції працівників, а 
також їх потенціал у розрізі стратегічних задач компанії, є система 
оцінювання персоналу. Оскільки результати оцінювання визначають 
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становище працівника на виробництві і перспективу його переміщення, то 
вони є важливим мотиваційним фактором покращення трудової діяльності і 
ставлення до праці. 

Оцінка займає досить важливе місце в системі управління персоналом 
будь-якої організації. Ефективна оцінка відіграє величезну роль в управлінні 
персоналом. Вона необхідна для того, щоб не втратити, а посилити контроль 
над ефективністю роботи персоналу, а, отже, і ефективністю діяльності 
організації. 

Дану проблематику досліджували у своїх працях такі вітчизняні 
науковці, як І.Г. Лойко, В.М. Нижник, Т.І. Змерзла, Ю.А. Опанасюк та інші. 

Метою дослідження є визначення сутності та методів оцінки персоналу 
на підприємстві. 

Оцінювання персоналу – це процедура, що здійснюється з метою 
виявлення ступеня відповідності професійних, ділових та особистісних 
якостей працівника, кількісних і якісних результатів його трудової діяльності 
певним вимогам організації виробництва та праці на підприємстві [1, ст. 131]. 

Умовно всі існуючі методи, як у вітчизняній, так і в зарубіжній практиці, 
поділяють на три групи: якісні, кількісні і комбіновані. 

До першої групи відносять описові методи, що характеризують якості 
працівників без кількісного їх вираження, їх називають якісними. 

Друга група є проміжною, в основу методів, які до неї входять, 
покладений як описовий принцип, так і кількісні параметри, визначені на 
підставі первинних якісних описів. Тому ці методи називають 
комбінованими. 

До третьої групи входять методи, в результаті використання яких можна 
безпосередньо отримати досить об’єктивну числову оцінку рівня ділових 
якостей працівників, тобто кількісні показники оцінки [1, ст. 131]. 

Найбільш поширеними методами оцінки персоналу в організації є: 
1) метод тестування; 
2) інтерв’ю за компетенціями; 
3) метод управління за цілями – Management by Objectives (МВО); 
4) метод «360 градусів»; 
5) центр оцінювання (Assessment Center); 
6) система показників Key Performance Indicators (KPI); 
7) атестація персоналу. 
Найбільш поширеним методом оцінювання персоналу в Україні 

вважається Assessment Center (Центр оцінювання), який репрезентує 
технологію оцінювання професійних якостей працівників, що спирається на 
моделювання ключових аспектів їхньої діяльності. Сутність методу полягає в 
тому, щоб створити завдання, які моделюють ключові моменти діяльності 
працівника з метою виявлення наявних професійно важливих якостей. Метод 
Assessment Center містить імітаційні вправи, що моделюють робочу 
реальність учасників. Окрім вправ, у ході Assessment Center можна 
використовувати спеціально розроблені професійні питальники, тести та 
інтерв’ю за компетенціями. 
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Наступним найпоширеним методом оцінювання персоналу є метод 
управління за цілями – Management by Objectives (МВО). Проведення оцінки 
методом МВО полягає в спільній постановці завдань керівником і 
співробітником й оцінці результатів їхнього виконання по закінченні звітного 
періоду. Система охоплює всі посади в компанії – від персоналу нижньої 
ланки до топ-менеджерів. 

Оцінка «360 градусів» – отримання даних про дії працівника в реальних 
робочих ситуаціях та демонстрація ним ділових якостей. Інформація при 
цьому надходить від осіб, які спілкуються з цією людиною на різних рівнях: 
керівника, колег, підлеглого, клієнта. Оцінка застосовується для 
попереднього формування кадрового резерву, виявлення потреби в навчанні, 
оцінки його результатів, створення планів індивідуального розвитку [1, с. 
132-133]. 

Напрями оцінки персоналу можуть бути різними і залежать від цілей і 
завдань, поставлених перед дослідженням. У наш час в більшості організацій 
поширеною є розробка і використання комплексної оцінки персоналу. Вона 
дозволяє здійснити як оцінку працівників, ґрунтуючись на об'єктивних і 
суб'єктивних показниках, так і оцінити ділові характеристики працівника, 
його потенціал, який організація повинна використовувати з максимальною 
віддачею. 

Комплексна оцінка персоналу впроваджується поступово. Раз на півроку 
всі співробітники організації незалежно від того, де вони працюють, 
проходять комплексну оцінку. Оцінюються не тільки їх трудові досягнення, 
виражені в цифрах, а й компетенції співробітника. Оцінку персоналу дає 
безпосередньо керівник. Персонал оцінюють за чотирма-шістьма 
компетенціями, різними для різних професій і людей. Кожна компетенція 
оцінюється окремо за п'ятибальною шкалою. 

Отже, для характеристики працівника комплексну оцінку конкретного 
працівника можна розрахувати за такою формулою: 

 

КОП = 0,5 × ППКР × ПДЯ + ПСР × ПДР , 
 

де 0,5 – емпірично визначений коефіцієнт, уведений у формулу для 
посилення значущості оцінки складності та результативності праці; 

ППКР – професійно-кваліфікаційний рівень працівника; 
ПДЯ – ділові якості працівника; 
ПСР – складність роботи; 
ПДР – досягнутий результат [3, ст. 105]. 
Регулярне вимірювання фактично досягнутого рівня виконання робіт на 

підприємстві та цілеспрямований вплив на його підвищення дає змогу 
менеджерам вирішити такі завдання: 

 виявлення потреб у професійній підготовці та підвищенні кваліфікації 
кадрів; 

 оцінювання потенційних здібностей працівників і можливостей 
їхнього професійного зростання; 



555 

 

 обґрунтування рішень щодо руху кадрів у організації; 

 аналіз трудової діяльності; 

 розроблення рішень щодо покращення трудових показників; 

 установлення цілей і завдань діяльності працівників на майбутній 
період; 

 унесення змін у систему оплати та стимулювання праці [2, ст. 8]. 
Отже, оцінка персоналу є важливою стратегічною ланкою кадрової 

політики сучасної організації та відіграє значну роль в управлінні людськими 
ресурсами. Оцінка роботи персоналу є ефективним методом перевірки і 
дозволяє краще планувати діяльність організації, дає можливість виявити 
ділові та моральні якості працівників, активізувати і мобілізувати персонал. 
У рамках оцінки праці, її результатів, ділових і особистісних якостей 
персоналу можуть досліджуватися різноманітні зв’язки, нахили, риси, 
відношення – від організаторських здібностей і творчої активності до 
наукових навиків і участі в чисельних соціальних програмах. 
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Праця, як фактор виробництва, за умови ефетивного її використання, 

сприяє підвищенню конкурентоспроможності організації. Процеси 

глобалізації та посилення конкуренції на світовому ринку  протягом останніх 

двох десятиліть мали вплив на ринок праці європейських країн а також 

політику його регулювання. Враховуючи те, що Україна стоїть на шляху 

приєднання до Європейського союзу, досвід країн-учасниць цього об'єднання 

в сфері регулювання ринку праці є особливо актуальним для нашої держави.  
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Вивченню ринків праці європейських країн присвячені праці таких 

вітчизняних та зарубіжних дослідників, як М. Барінва, У. Вагнер, В. 

Клавдієнко Л. Мазін та інших. В їх дослідженнях чітко виділяються моделі 

регулювання ринку праці, аналізується соціальна та економічна ефективність 

цих моделей, їх переваги та недоліки.  

За рівнем регулювання соціально-трудових відносин можна виділити 

настпуні групи моделей управління трудовими ресурсами: 

1. Перша група - моделі з домінуючим міжгалузевим рівнем, в яких 

найбільш значущим є загальнонаціональний рівень переговорів і угод 

(застосовуються у Бельгії, Ірландії, Фінляндії, Словенії, тобто у невеликих 

державах з відносно простою галузевою структурою). 

2. Друга група - моделі з домінуючим рівнем компаній, в яких центр 

партнерства знаходиться на підприємствах, але за наявності певного 

регулятивного впливу галузевих та загальнонаціональних угод 

(застосовуються у Чехії, Естонії, Угорщині, Латвії, Польщі, на Мальті). 

3. Третя група - моделі з домінуючим галузевим рівнем. Основну роль 

відіграють галузеві тарифні угоди, які у значній мірі розповсюджуються на 

всі або на більшу частину підприємств галузі (використовуються в Австрії, 

Німеччині, Греції, Італії, Голандії, Португалії, Іспанії, Словаччині, Швеції, 

тобто у розвинених державах зі складною галузевою структурою) [1]. 

Для української моделі соціально-трудових відносин характерною є 

друга група, оскільки основним засобом визначення взаємовідносин між 

працівником і роботодавцем є колективний договір, норми якого 

регулюються  законодавством України про працю, генеральними, 

регіональними та галузевими угодами. 

На основі вищезазначеного, доцільно розглянути особливості ринку 

праці провідних європейських країн – Німеччини, Великобританії, 

Нідерландів – та заходи, які вони вживають для регулювання ринку праці. 

Механізм зайнятості в Німеччині суттєво відрізняється від чисто 

ринкового. Працівники і роботодавці зобов’язані вступати у корпоративні 

спілки – відповідно профспілки та союзи роботодавців. Взаємовідносини між 

ними регулюються Федеральним відомством праці, яке володіє законодавчо 

закріпленим монопольним правом на проведення політики зайнятості 

відповідно до соціально-економічної політики уряду. 

Суттєвою особливістю британського ринку праці є наявність добре 

розвиненої системи соціального страхування на випадок безробіття. 

Програма фінансується за рахунок обов’язкових відрахувань, що 

здійснюються роботодавцями та працівниками. Крім того, існує розвинена 

система недержавного соціального страхування [4]. 

Модель державного регулювання ринку праці, яка застосовується у 

Нідерландах, в принципі є англосаксонською за своєю суттю, оскільки не 

передбачає надання будь-яких гарантій населенню стосовно збереження 

робочих місць. У Нідерландах роботодавець може легко наймати і звільняти 

працівників. Під час зростання економіки уряд не субсидує створення нових 
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робочих місць або збереження існуючих. Пошуком робочих місць для 

безробітних займаються приватні агентства з тимчасового 

працевлаштування. Підвищення кваліфікації зайнятих та безробітних 

відбувається у спеціальних приватних агентствах, які отримують значні 

державні субсидії. 

Таким чином, можна виокремити основні завдання державної політики в 

галузі регулювання ринку праці: 

– вдосконалення системи моніторингу та прогнозування ситуації на 

ринку праці; 

– забезпечення збалансованості професійної освіти та попиту на робочу 

силу у забезпеченні відповідності структури професійної освіти потребам 

ринку; 

– підвищення територіальної мобільності робочої сили; 

– розвиток кадрового потенціалу. 

Отже, розгляд національних моделей соціально-трудових відносин 

свідчить про те, що вони формуються під впливом цілої сукупності факторів, 

визначених історичними, релігійними особливостями і місце розташуванням. 

В Україні перелік зазначених факторів доповнюється рядом проблем та 

протиріч, які тривалий час не вирішувались і продовжують загострюватись. 

До того ж, необхідно, щоб економіка держави перебувала на досить 

високому рівні розвитку для реалізації соціально-орієнтованих програм, 

подібних до тих, які були використані в провідних європейських країнах. 
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На сьогоднішній день актуальною проблемою є інноваційний розвиток 

транспорту у всіх країнах, адже транспорт є важливою сферою матеріального 
виробництва будь-якої держави, виконує сполучну функцію, визначаючи 
вихідні умови для ефективного поділу праці і кооперації. Посилення 
конкурентної боротьби між виробниками різних країн і окремих регіонів 
однієї держави, особливо в даний час, підвищує вимоги до якості, швидкості, 
економічності, соціальної значущості та екологічної безпеки транспортних 
послуг. Дані вимоги змушують постійно оцінювати і переглядати характер 
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придбаних транспортних послуг, щоб вчасно знижувати транспортні витрати 
в собівартості продажу продукції всіх галузей. 

Теоретичні та практичні питання управління інноваціями докладно 
розглядаються в працях зарубіжних вчених, таких як Шумпетер. В., Санто Б., 
Твисс Б., Фрідмена X., Ніксона Ф. та інших. Суттєвий внесок у вивчення 
теоретичних основ інновацій внесли роботи вітчизняних вчених: 
Кондратьєва Н.Д., Козакова Е. М., Морозова Ю. П., Олійникова Е. А., 
Фатхудинова Р. А., Трифиловой А. А., Завліна П. Н., Уткіна Е. А.. 

Інновації й інноваційна діяльність традиційно представляються як 
напрямок науково-технічного прогресу (високотехнологічної його складової) 
і як процес, пов'язаний із впровадженням результатів наукових досліджень і 
розробок у практику. Інновація виступає як явний фактор зміни, як результат 
діяльності, втілений у новий або вдосконалений продукт, технологічні 
процеси, нові послуги і нові підходи до задоволення соціальних потреб [2]. 

Кращі світові практики вказують на те, що для системних інновацій 
необхідний узгоджений, скоординований і синергетичний підхід до 
прийняття управлінських рішень, концептуально і функціонально 
адаптований до індивідуальних потреб кінцевих користувачів [1]. 

Міжнародний поділ праці в сучасних умовах визначає значну питому 
вагу транспортних витрат, тому дуже важливо знижувати рівень витрат на 
доставку вантажів і пасажирів [4]. 

Слід зазначити, що зростаючий попит на особисті автомобілі, особливо 
помітний у країнах, викликає занепокоєння. Наприклад, кількість автомобілів 
у Китаї становить зараз 20 мільйонів. Тим не менш, Китай вже зараз займає 
друге місце в списку країн з найбільшим викидом вуглекислого газу в 
атмосферу, лише трохи поступаючись США. Можна уявити, що буде в 2020 
році, коли в Китаї буде, як очікується, 140 мільйонів автомобілів. Зараз 
можливі три рішення: Перехід на екологічно чисті технології, спільне 
використання автомобілів; розвиток інтелектуальних систем (датчиків, 
інтелектуальних двигунів,ПЗ). 

Дорожні пробки - причина затримок, порушення планів і пов'язаних з 
цим збитків, а також є основним джерелом забруднення повітря. Якщо 
містам не вдасться вирішити проблеми з пробками, може початися масовий 
відтік жителів і організацій в сусідні області. Це може порушити податкову 
базу міста і ускладнити надання високоякісних послуг, зокрема таких 
важливих, як пасажирські перевезення. Рішення полягає у використанні доріг 
більш розумними способами: Впровадженням платних доріг; забезпеченням 
оповіщення про дорожній рух в режимі реального часу.  

Інтеграція послуг та інформації необхідна для розвитку громадського 
транспорту в майбутньому. Наприклад, щоб забезпечити відповідність 
попиту і пропозиції, системи громадського транспорту зможуть 
використовувати інформацію про місцезнаходження пасажирів та скерувати 
транспорт туди, де він потрібен. Способами реалізації є такі рішення: Одна 
картка для всіх видів транспорту: об'єднаний громадський транспорт; 
постійна інформованість: інформація про транспорт, доступна в режимі 
реального часу [5]. 
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Отже, слід розглянути перспективні розробки та розвиток інновацій у 

галузі сучасного транспорту. Канадська компанія Lito Green Motion 

оголосила про старт виробництва мотоцикла Sora, який буде працювати 

тільки від електричного приводу. Граничний крутний момент - 90 Н•м, 

максимум швидкості -190 км/ч. Харчування забезпечується літій-іонними 

полімерними акумуляторами повною місткістю до 12 кВт•год. Розробники 

стверджують, що енергетичного запасу вистачить на 200 км, якщо апарат 

буде їхати по трасі, і на 100 км в місті. Повністю відновити заряд батарей 

можна за 9 годин. 

Англійське містечко Мілтон-Кінс, розташоване в 70 милях на північ від 

Лондона, стало місцем експериментального запуску 8 перших електричних 

автобусів. Транспорт буде працювати на маршруті загальною протяжністю 

трохи більше 24 кілометрів. Особливістю інноваційного транспорту є те, що 

їздити він буде весь день, при цьому для підзарядки автобусам не доведеться 

заходити в депо - заряджати їх будуть бездротовим способом через 

вмонтовані в дорожнє покриття індукційні котушки. 

Зовсім нещодавно світ побачила чергова розробка компанії Acton - M 

Scooter. Розробники оцінюють день нормальної експлуатації свого виробу в 

дуже скромну суму - всього 10 центів. При вазі 32 кг в готовому до їзди 

вигляді скутер має габарити 102,4х65,5х111 см. У компактному вигляді для 

транспортування або зберігання він зменшується до 97,3х52,1х78,5 см. 

Найелектронніша країна в світі - Японія - починає всебічно тестувати 

електричні самокати Winglet, які розробила відома компанія Toyota. 

Самобалансуючий самокат від Toyota має два колеса, електромотор і блок з 

акумуляторними батареями. Управління пристроєм здійснюється через зміну 

положення тіла «вершника». Вага самоката в різних модифікаціях 

становитиме 9,9-12,3 кг. 

Інновацією в машинобудуванні є нові літаки Clip-Air. Основою проекту 

є літак, який був виготовлений за схемою «літаюче крило». Він має необхідні 

двигуни, паливні баки, кабіну пілота і посадочні місця. Під крило такого 

літака можна підвісити 3 капсули, які є вантажними або пасажирськими 

відсіками. Довжина капсули - 30 м., вага становить 30 т. Літак може 

перевозити до чотирьохсот п'ятдесяти пасажирів одночасно, для зльоту і 

посадки підходитимуть смуги, які можуть обслуговувати такі літаки Boeing 

або Airbus. 

Перший магнітно-левітаційний, високошвидкісний потяг нового 

покоління представлений в Японії, розроблений, щоб працювати на 

швидкості більш ніж 310 миль в годину. Інноваційний транспортний засіб на 

магнітній підвісці серії L0 налічує 92 футів в довжину - з яких, 49 футів 

утворюють аеродинамічну носову секцію - і укомплектовано 24 сидіннями. 

Повний 16-вагонний поїзд зможе перевозити 1000 пасажирів. 

В Японії, в ході міжнародної аерокосмічної виставки, що проходить в 

Нагої, японські інженери компанії Hirobot представили одномісні вертольоти, 

що живляться електроенергією і літають зі швидкістю 100 км/год [3]. 
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Таким чином на підставі викладеного вище можна зробити висновки, що  

транспортний комплекс забезпечує базові умови життєдіяльності 

суспільства, будучи важливим інструментом досягнення економічних, 

соціальних, зовнішньополітичних та інших цілей. Адже в сучасних умовах 

транспортний комплекс є одним з визначальних функціональних факторів 

підвищення темпів економічного зростання. Його активний інноваційний 

розвиток та ефективне функціонування є однією з базових умов переходу 

країни на інноваційний шлях розвитку. 
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Туристична сфера в Україні розвивається досить швидкими темпами і 

має свої особливості, що вимагає певного підходу в менеджменті на 

підприємствах туристичного бізнесу. 

Однією з найважливіших особливостей туризму як об'єкта управління є 

специфіка туристичного продукту, його невіддільність від джерела 

формування. Туристична послуга характеризується певними особливостями. 

З цієї причини в менеджменті туризму незмірно більше уваги має 

приділятися управлінню персоналом і регулювання міжособистісних 

відносин. Це, насамперед, відноситься  до роботи турпідприємств, послуги 

яких надаються при безпосередньому контакті з людьми. 
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Проблеми специфіки менеджменту на туристичних підприємствах 

висвітлені в багатьох працях вітчизняних та зарубіжних науковців. Серед них 

роботи, що присвячені дослідженню питань управління підприємствами 

туристичної галузі Л. П. Дядечко, Л. А. Дяченко, Н. І. Кабушкін, В. А. 

Квартальнов, Ф. В. Кифяк, М. П. Мальська, Н. В. Чорненька, І. М. Школа та 

ін. 

Метою дослідження є аналіз наукових напрацювань та досягнень 

вітчизняних експертів в області туристичної діяльності, а саме специфічних 

аспектів здійснення управлінських рішень в туризмі та чинників впливу на 

неї. 

Особливості туризму як об'єкта управління виражаються в 

комплексності туристської послуги, яка включає все те, що турист бере до 

уваги, або, чим він користується під час подорожі. Звідси випливає, що 

туристська послуга складається для туриста з цілого комплексу послуг 

(матеріальних і нематеріальних), які є специфічним туристичним продуктом. 

Особливі вимоги до менеджменту в туризмі висуває і специфіка 

туристичного попиту, який має неоднорідний характер і виділяється серед 

інших причин: невідчутність і механізми збереження турпродукту, 

різноманітність споживчих переваг, висока значимості суспільних факторів. 

Ще одна особливість туризму полягає в тому, що на його розвиток 

впливає значно більша кількість зацікавлених сторін, ніж в будь-якому 

іншому виді економічної діяльності людини. Середовище здійснення 

туристичної діяльності охоплює клієнтів, підприємства-постачальників, 

виробників окремих туристичних та супутніх до них послуг, органи влади, 

соціальних фондів, громадські та інші організації тощо. А вони в свою чергу 

впливають або можуть впливати на туристичне підприємство. [1, с. 26] 

Туристичні організації не можуть очікувати від учасників ринку, що всі 

вони будуть вести себе однаково. Крім того, зацікавлені організації можуть 

ділитися на кілька груп за інтересами. Наприклад, готелям на 

гірськолижному курорті, ймовірно, вигідно скорочення одноденного 

туризму, а власникам підйомників, навпаки, вигідно збільшення потоку 

туристів. Навіть всередині однієї групи простежуються різні інтереси. 

Важливою складовою є відносини між відпочиваючими та місцевими 

жителями. Зменшувати відмінності, консолідувати інтереси різних груп 

можна за рахунок зваженого планування та координації розвитку туризму за 

участю зацікавлених сторін, керуючись загальноприйнятими нормами і 

цінностями. [5, с. 68] 

Зовнішні ефекти туристичного продукту також можна представити як 

специфіку туристичної індустрії. Туризм робить значний вплив на такі 

сфери, як економіка, екологія, політика, соціальне життя, які відповідно теж 

впливають на туризм. Прибуток від туризму бере участь у місцевому 

економічному кругообігу і створює додатковий (мультиплікаційний) ефект. 

За рахунок туризму забезпечується зайнятість населення, створюється 

інфраструктура, будуються нові об'єкти культури та відпочинку. Туристи 
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створюють навантаження на інфраструктуру, природне середовище, об'єкти 

культури та відпочинку, що може викликати невдоволення місцевих жителів. 

Якщо не враховувати ці негативні ефекти, не визначати шляхи їх подолання, 

туризм не зможе виконувати роль активізатора економіки. У зв'язку з цим 

необхідно планувати і формувати інфраструктуру туризму за участю всіх 

зацікавлених сторін та організацій. [4, с. 23] 

Нарешті, як особливість туризму слід виділити його сезонність, тобто 

залежність обсягу туристських послуг, насамперед, від природно-

кліматичних умов. А це також несе свій вплив на особливості менеджменту 

на підприємствах туризму. 

Особливості туристської галузі як об'єкта управління вказують на те, що 

менеджери туристичного бізнесу повинні рахуватися з тим, що ця галузь 

зовсім не схожа на інші галузі, і тому механічно перенести напрацювання або 

моделі управління з інших сфер трудової діяльності в сферу туризму далеко 

не завжди можливо. Якщо вдала на практиці модель управління (наприклад, 

промисловим підприємством) дає необхідний ефект, то застосування її в 

туристичній галузі може призвести до деградації підприємств останньої. 

Ще одним важливим аспектом специфіки менеджменту на 

підприємствах туристичного сектора є необхідність володіння персоналом 

профільних для галузі інформаційних технологій.  

Інформаційні технології в туризмі – це система методів і способів 

передачі і обробки інформації на основі використання технічних засобів, що 

можуть застосовуватись при управлінні підприємствами сфери туризму, а 

саме: обслуговуванні клієнтів, співпраці з постачальниками, посередниками, 

органами державної влади, налагодженні з ними партнерських відносин 

тощо. [2, с. 131] 

Незважаючи на наявність досить великої кількості різноманітних засобів 

автоматизації процесів управління туристичними підприємствами, їх 

доступність і легкість у використанні, запровадження їх у роботі підприємств 

України не є активним. Це зумовлено існуванням наступних причин: 

− недостатній рівень підготовки та кваліфікації менеджерів з 

інформаційних технологій та низька інформаційна грамотність, неготовність 

до зміни звичного способу організації власної роботи; 

− неврахування важливості і необхідності постійного оновлення 

інформації, що розповсюджується туристичними підприємствами через різні 

канали комунікації, у тому числі через мережу Інтернет; 

− існування певних системних помилок у роботі програм автоматизації 

процесів управління підприємствами, які можуть на початкових етапах їх 

впровадження викликати недовіру з боку користувачів; 

− відсутність державної електронної системи забезпечення суб’єктів 

туристичної діяльності оперативною інформацією про попит, пропозицію, 

ціни, тарифи тощо. [3, с. 140] 

На нашу думку, ряд цих проблем носить часовий характер та може бути 

вирішеним, а отже, менеджер туристичної фірми повинен орієнтуватися та 
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бути готовим до використання сучасних інформаційних технологій в 

плануванні, організації, контролі та регулюванні процесів на туристичному 

підприємстві. 

Все вище зазначене дає розуміння важливості ефективного 

використання методів управління, які забезпечують успішність організації 

процесу управління туристичним підприємством. Постійно зростаючий 

рівень конкуренції туристичні компанії вимушені впроваджувати специфічні 

методи управління відповідно до обраної стратегії розвитку та своїх потреб. 

Враховуючи важливе місце інформатизації в процесах управління 

туристичними підприємствами, незалежно від напрямку їх діяльності, 

невід’ємною умовою підвищення ефективності діяльності є впровадження 

інформаційних технологій з метою підвищення прибутковості туристичних 

підприємств. 
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СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: 

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

Під «механізмами управління персоналом» розуміють сукупність певних 

прийомів, способів і підходів, що впливають на персонал з метою досягнення 

конкретних результатів: конкурентоспроможності продукції, що 

випускається; організації управління та налагодження іншої діяльності 

підприємства. 

Свій вклад у вивчення механізмів управління персоналом зробили ряд 

вітчизняних та зарубіжних учених: С.М. Саєнко, Р.М. Пасько, М.Р. 

Білоножко, Р.С.Кильченко, Сатору Такаянаги та ін.. 
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Одним з найбільш відомих дослідників даного питання є доктор 

економічних наук, професор Р.А. Фатхутдінов. Він пропонує сучасний підхід 

до класифікації сучасних механізмів управління. В основі – ступінь свободи 

об'єкта управління. На його думку, сучасні механізми управління 

поділяються на три групи: примусу, спонукання і переконання. У чому їх 

суть? 

Механізми примусу включають: придушення свободи, жорсткий 

контроль і авторитарний стиль управління. Механізми спонукання націлені 

на економію ресурсів, підвищення якості та конкурентоспроможності товарів 

і послуг. Механізми переконання в управлінні засновані на дослідженні 

психологічного портрета особистості, мотивації її потреб, складових 

фізіологічні, духовні та соціальні потреби. В ідеальному варіанті, всі три 

групи методів повинні використовуватися в наступному порядку: на 1 місці – 

механізм примусу, на 2 місці – механізми спонукання, а лише на 3 місці – 

механізми переконання. [1] 

Які саме механізми управління персоналом найчастіше 

використовуються в сучасній Україні припускати досить складно. Великі 

дослідження практики управління персоналом в нашій країні рідкісні, а тому 

поширення інформації про них широко потребується ринку. 

Стокгольмська школа економіки провела дослідження в українських 

компаніях. У гіпотезу дослідження включили припущення про вплив таких 

перевірених на Заході універсальних важелів управління персоналом, як 

високі зарплати, змінні виплати, наділення співробітників правами власності, 

кар'єрне просування співробітників, навчання персоналу, оцінка діяльності та 

інші. При проведенні дослідження розглядалася практика використання 

кожного з перерахованих методів на прикладах багатьох компаній, 

аналізувалася їхня ефективність. [2] 

Дослідження показало, що для впливу на здатності співробітників, їх 

мотивації і поліпшення результатів роботи в Україні найбільш дієві, згідно 

класифікації Р. Фатхутдінова – механізми «переконання». До них 

відносяться: моніторинг соціально-психологічних процесів; моделювання 

соціально психологічних процесів; моральне стимулювання тощо. 

Порівняємо японські, американські і європейські механізми управління 

з вітчизняними. Японську систему управління можна розглядати як синтез 

імпортованих ідей і культурних традицій. У японській системі менеджменту 

чимало запозичень з американської системи управління персоналом, але в 

основі лежить характерне національне ставлення японців до роботи і до 

компанії: відданість, ототожнення з компанією і готовність персоналу до 

«жертв». Механізми, які, в більшості своїй, використовують японські 

керівники можна назвати «спонукальними». 

Як пише Сатору Такаянагі – професор університету в місті Цукуба: 

«Японські корпорації прагнуть посилювати ідентифікацію своїх працівників 

з фірмами за допомогою участі робітників і службовців в прийнятті рішень. 

Зазвичай японська компанія з метою зміцнення зв'язків зі своїми 
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службовцями і для підвищення їх відповідальності організовує їх участь у 

прийнятті рішень на низовому рівні ». [3] 

Ще одне підтвердження того, що в японському менеджменті 

використовуються, відповідно до класифікації Р. Фатхутдінова, механізми 

«Спонукання» – це створення гуртків за якістю продукції, що випускається; 

розміщення в компаніях скриньок для пропозицій; проведення зборів, на 

яких обговорюється рівень виробництва, виступ кращих працівників 

компанії на конференціях за якістю та ін. 

Службовцям, які зробили вдалі пропозиції, компанія виплачує 

винагороду, величина якої залежить від цінності пропозицій. Участь 

співробітників в професійних гуртках компанія також всіляко підтримує і 

заохочує. 

Американські компанії за основне тактичне завдання ставлять 

максимізацію прибутку. Принципово важливим моментом, визначальним 

підходом до практики управління, є те, що американські управляючі 

орієнтовані на якісь індивідуальні цінності і результати. При цьому вся 

управлінська діяльність в американських компаніях базується на механізмах 

індивідуальної відповідальності, оцінці особистісних результатів, виробленні 

чітких, кількісно виражених і, як правило, короткострокових цілей. 

Ідеальний американський керуючий зазвичай постає у вигляді лідера – 

сильної особистості, що розуміє весь процес управління і здатна змусити 

своїх підлеглих інтенсивно працювати, виконувати поставлені перед ними 

конкретні цілі. 

Механізми, які використовують американські менеджери – це методи 

«спонукання» (збіг з японськими методами) і «примусу». В американських 

компаніях застосовується досить жорстка система управління з 

адміністративними методами. 

Європейський менеджмент відрізняється від американського в незначній 

мірі. Пов'язано це з близькістю культур і свободи в плані обміну 

досягненнями. Європейська модель управління здебільшого орієнтована на 

розвиток партнерських відносин між підприємцями та робітниками. Це 

проявляється в активній (в порівнянні  з американськими компаніями) участі 

персоналу в власності, прибутку і прийнятті рішень, що обумовлено 

специфікою характеру власності. [4] 

Прикладом формування партнерських відносин у Великобританії є 

функціонування на підприємствах Консультаційних комітетів робітників і 

Консультативних об'єднань з розробки соціальних планів. У Фінляндії 

введена система «управління за результатами », при якій керівництво спільно 

з підлеглими визначає результати, які вони мають намір досягти. В Австрії, 

Данії, Голландії, Люксембурзі, Швеції прийнято відповідне законодавство 

про обов'язкову участь робітників у Радах директорів компаній з правом 

голосу. Працівники компаній Франції також мають своїх представників у 

радах директорів, але без права голосу в прийнятті рішень. У багатьох 
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країнах Західної Європи (Австрії, Франції, Швеції та ін.) Співробітники 

мають право брати участь також в вирішенні соціальних питань. 

Таким чином, не дивлячись на спорідненість з американською моделлю 

менеджменту, в європейській системі менеджменту найчастіше 

використовуються механізми «переконання» [5] 

Отже, у всіх чотирьох представлених моделях використовують всі три 

групи методів управління персоналом. Механізми «примусу» 

використовують частіше в США, механізм «спонукання» в Японії і США, а 

механізм «переконання» в європейських країнах та в Україні. 

З метою підвищення ефективності управління персоналом вітчизняним 

підприємствам необхідно вивчати зарубіжні стилі та методи управління 

персоналом та намагатися їх правильно застосовувати. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СУЧАСНОГО УПРАВЛІНЦЯ 

 

В наш час ефективність роботи керівника значною мірою залежить від 

організації його особистої роботи. Управлінцю, перш ніж організовувати 

інших, потрібно бути самому організованою людиною. Нині більшість 

українських менеджерів не розуміє значення самоменеджменту, що 

негативно впливає не лише на його роботу, а колективу взагалі. Тому дана 

тема є актуальною для вітчизняних управлінців.         

Метою дослідження є аналіз ролі самоменеджменту як засобу 

підвищення ефективності роботи керівника. 

Значний внесок у дослідження та осмислення самоменеджменту внесли 

такі науковці: В. Карпічевим, Н.Лукашевич, Л.Зайверт, В.Андрєєв, 

М.Вудкок, Д. Френсіс та А.Хроленко. 

http://www.xserver.ru/user/jstrr/
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Суспільні процеси, що відбуваються в державі, зумовили нагальну 

потребу в професійно підготовлених фахівцях, які здатні ефективно 

працювати в сучасних умовах. Процеси гуманізації та демократизації 

суспільства вимагають підвищення вимог до рівня управлінської культури 

керівників підприємств, установ та організацій. 

У будь-якому колективі, на будь-якому виробництві є авторитетні люди. 

Однак у практиці виховання і управління особливе місце відводиться 

авторитету керівника. Лише людина, яка користується повагою, довірою 

серед підлеглих, може ефективно впливати на колектив. Авторитет керівника 

формується ним самим у реальній поведінці й діяльності за допомогою 

різних якостей, одна з них це самоорганізованість [3, с. 98].  

Сьогодні відмічається підвищений інтерес науки до розвитку духовного 

потенціалу особистості, проводяться дослідження, ціль яких – спонукати 

інтерес, до цілеспрямованого розвитку навиків самоефективності, 

саморозвитку, самоудосконалення тощо. Одним з факторів, що сприяє 

реалізації життєвих цілей є володіння навиками самоменеджменту, під яким 

розуміється здатність людини організовувати свою життєдіяльність так, щоб 

чітко розплановувати свій робочий та вільний час, ефективно управляти 

своїми ресурсами, тобто вміти їх набувати, зберігати, розвивати та 

раціонально використовувати. 

Професійна діяльність займає одну з основних частин життя кожної 

людини. Відповідно, природнім є прагнення, щоб ця ділянка приносила 

внутрішнє задоволення, спокій, впевненість, успіх тощо. Самоменеджмент у 

сфері професійної діяльності виступає як набір управлінських впливів, 

спрямованих на себе, як на діяльнісний суб’єкт, з метою проведення чіткої 

самоорганізації, розподілу власних ресурсів, часу для досягнення 

поставлених цілей 

Самоменеджмент – це відносно нове поняття в управлінській науці. 

Його виникнення багато в чому пов’язане з переосмисленням змісту 

діяльності особистості й більш глибоким розумінням процесів 

самодіяльності, що протікають усередині організації [2, c.8]. 

Основна мета самоменеджменту в тому, щоб максимально 

використовувати власні можливості та долати зовнішні обставини як у 

роботі, так і в особистому житті. Л. Зайверт цілком обґрунтовано стверджує, 

що покращувати своє життя необхідно, починаючи з самого себе, змінивши 

себе – ти зміниш світ навколо себе. 

Майбутнім фахівцям та кваліфікованим менеджерам, насамперед, треба 

вміти перетворити ситуацію, що характеризується певною 

невпорядкованістю дій, обумовленою зовнішніми обставинами, у ситуацію з 

чіткими і можливими для виконання завданнями. Завдяки послідовному 

плануванню часу й використанню методів наукової організації праці можна 

краще здійснювати свою діяльність, виділяючи щодня резерв часу для 

справді керівних функцій.  



568 

 

Цілі для керівника та керованої ним організації мають важливе 

значення. Вони є точкою відліку планування діяльності й закладені в основу 

побудови організаційних відносин, на яких будується система мотивації. 

Крім того, цілі є точкою відліку в процесі контролю й оцінювання 

результатів діяльності певних працівників, підрозділів та організацій в 

цілому [3, с.120]. 

Самоменеджмент включає повсякденне управління своєю 

психофізіологією, розподіл життєвих сил і енергії в часі й просторі 

(самоуправління), а також керівний вплив на навколишній світ 

(самоуправління життєдіяльністю й діяльністю). Самоменеджмент виконує 

ряд певних функцій, у вигляді яких представлене щоденне прийняття рішень, 

різних завдань і проблем. Функції перебувають у певній взаємозалежності та 

зазвичай реалізуються в наступній послідовності: 

1) встановлення цілей (аналіз і формування особистих цілей); 

2) планування (розробка планів і альтернативних варіантів своєї 

діяльності); 

3) прийняття рішень (прийняття рішень з майбутніх справ); 

4) реалізація та організація (складання порядку денного й організація 

особистого трудового процесу для здійснення поставлених завдань); 

5) контроль (самоконтроль і контроль підсумків; у разі необхідності – 

коректування цілей). 

6) інформація та комунікація (пошук і обмін інформацією, здійснення 

комунікаційних зв’язків, необхідне на всіх етапах процесу 

самоменеджменту) [1, с. 238]. 

Опанувати науку само менеджменту доволі складно, і молодому 

керівнику потрібно починати все з самоосвіти, причому мало лише набувати 

теоретичних знань, потрібно ще й вміти практично реалізовувати їх у 

безпосередній професійній діяльності [2, c. 8]. Самоменеджмент – це 

надзвичайно важка робота, тому потрібно бути готовим 

самовдосконалюватись. Самоменеджмент містить також такі складові, як 

інформація та комунікація. 

Особливість сучасного погляду керівника як лідера колективу у тому, 

що він (керівник) сприймається як носій інноваційної організаційної 

культури, як основний ініціатор послідовних змін – в організації. 

Найважливіші риси сучасного керівника: професіоналізм, здатність вести за 

собою колектив, прагнення створювати й підтримувати хороший 

психологічний клімат. Ці риси потребують великої роботи над собою з боку 

керівника. 

Часто результативність організації самоменеджменту керівника 

підприємства, установи співвідноситься з функцією контролю. Вона 

підпорядкована (як і аналіз, планування, організація та регулювання) 

реалізації основної мети управління: забезпеченню стабільності, 

оптимальності функціонування підприємства та переведенню його на вищий 

якісний рівень. Адже керівник – особа, за участі якої розв’язуються всі 
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проблеми виробничого процесу на кожному, окремо взятому, об’єкті 

управління. Йому притаманна постійна широка інформованість, 

ознайомлення з результатами діяльності усіх підконтрольних йому 

підрозділах та відділах. 

У сучасній інтерпретації особливість керівника як лідера колективу 

полягає у тому, що він сприймається як носій інноваційної організаційної 

культури, як основний ініціатор послідовних змін в діяльності організації. 

Найважливіші риси сучасного керівника знаходять свій вияв у його 

професіоналізмі, здатності вести колектив за собою, прагненні створювати й 

підтримувати відповідний психологічний клімат, що в кінці-кінців вимагає 

самовдосконалення, роботи над собою, прагнення до саморозвитку та 

самонавчання. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЯХ МАЛОГО 

БІЗНЕСУ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ 

 

Малий бізнес є важливою складовою ринкової економіки. Досвід 

розвинених країн свідчить, що 60% валового внутрішнього продукту 

забезпечує малий бізнес. 

У сфері малого бізнесу особлива актуальність управлінських аспектів 

обумовлюється тим, що на підприємстві такої форми не завжди можливо 

застосувати розгорнені системи управління, розроблені на великих 

корпораціях з їхніми величезними фінансовими потоками, людськими 

резервами і запасом міцності по всіх параметрах, доводиться їх 

підлаштовувати, десь скорочувати і змінювати для адекватного впливу на 

невеликий колектив, де немає ієрархії підпорядкування, що дивує своїми 

масштабами виробничого процесу, великої кількості підрозділів і бюджету 

для досягнення кінцевої мети - збільшення суми прибутку і розширення 

сфери діяльності. 

Дослідженню проблем теорії, методології і практики управління 

персоналом з урахуванням тенденцій  розвитку ринкової економіки 

присвячено багато наукових праць зарубіжних і вітчизняних авторів, 
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зокрема, О.І. Амоші, Дж. Блэка, А. Бравермана, О. Кудрявцевої, А. 

Єгоршина, В. Поєдинцевої та ін. Однак, внаслідок складності й 

багатоаспектності цієї проблематики в сучасних умовах існують питання, що 

розроблені не достатньо. 

Метою дослідження є вивчення особливостей управління малими 

підприємствами для забезпечення більш ефективної та адаптивної діяльності 

цих підприємств. 

Огляд економічної літератури присвяченої проблемі управління 

персоналом в організаціях показує, що зазначені проблеми досліджуються, 

насамперед, у великих організаціях. Саме такі компанії мають у своїй 

структурі кадрові служби, що реалізують різноманітні програми кадрового 

менеджменту з адаптації, мотивації, оцінки, просування, навчання і ротації 

персоналу. Керівникам малих організацій здебільшого адресуються 

дослідження з психології управління, змістом яких є питання стилю 

управління та індивідуальних особливостей співробітників. 

Відповідно до Закону України «Про державну підтримку малого 

підприємництва», малим підприємством є юридична особа, суб'єкт 

підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми й форми 

власності, у яких середня чисельність працюючих за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 50 чоловік і обсяг річного валового доходу 

не перевищує 500 тис. євро [1]. 

Мале підприємство від великого відрізняється за цілями і завданнями, 

які воно здатне вирішувати. Малі підприємства реалізують підприємницький 

інтерес й ініціативу власника, який найчастіше є і керівником, і генератором 

ідей, і фінансовим керуючим. Відповідно, більшість рішень з діяльності 

даного підприємства ґрунтуються на авторитетній думці власника-керівника. 

Якщо перед великим підприємством постають завдання максимізації 

вартості, поліпшення показників капіталізації, росту курсової вартості акцій, 

то мале підприємство створюється з метою реалізації амбіцій власника, які 

можуть полягати в тому, що власник прагне бути самостійним, реалізувати 

свої організаторські здібності, бути корисним суспільству та поліпшити свій 

добробут. 
Слід зазначити, що на малих підприємствах відбуваються ті ж 

управлінські процеси, що й на великих. Але управління малими 
підприємствами має свої особливості, які пов'язані з малим масштабом 
діяльності, що обумовлює недосконалість організаційної структури й 
відсутність чіткого поділу праці. При розгляді управління такого 
підприємства необхідно мати на увазі гнучкість і динамічність останнього, 
об'єднання прав, обов'язків і відповідальності власника з функціями 
управління. У більшості випадків це обумовлено бажанням власника 
мінімізувати рівень ризику. Керівник найчастіше самостійно виконує 
більшість функцій, але відмова від делегування повноважень (або їхньої 
частини) спричиняє дефіцит часу на управлінську діяльність і негативно 
позначається на результатах роботи підприємства. Оскільки керівникові 
необхідно займатися не тільки поточною роботою, але й бачити перспективу 
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діяльності, доцільно витратити час на навчання працівника, здатного 
виконувати певні управлінські функції. [3,с. 263]: 

Управління персоналом малого підприємства має відмінності у різних 
сферах діяльності. У виробничих організаціях складніша структура 
персоналу: адміністрація, спеціалісти, виробничі працівники. Це означає, що 
такі підприємства використовують різноманітніші методи стимулювання та 
винагороди за працю. Хоча такі методи, як стимулювання кар’єрного росту, 
навчання за рахунок підприємства, участь у доходах чи власності, практично 
відсутні у малому бізнесі. Виробничі організації частіше мають справу з 
робітничими спеціальностями, що має враховуватися при відборі працівників 
та їх оцінці. Крім того, такі організації мають вищий рівень конфліктності, 
тому що в них помітніші протиріччя інтересів через більшу статусну 
відмінність між працівниками. 

Проблемою малих організацій дуже часто є слабка забезпеченість 
висококваліфікованим персоналом, оскільки такі спеціалісти потребують 
високої оплати праці та кар’єрного росту, що не може бути реалізовано 
повною мірою на невеликих підприємствах. Проте, в діяльності малих 
підприємств можна виділити ряд характеристик, що можуть бути стимулами 
для залучення висококваліфікованих працівників [2,с. 150]: 

– вигідне місце розташування підприємства; 
– оперативність прийняття рішень; 
– швидше вирішення виробничих та особистих проблем через тісні 

ділові відносини між роботодавцем і персоналом; 
– успіхи працівників швидше помічаються та винагороджуються; 
– працівники можуть брати участь у процесі прийняття рішень; 
– заробітна плата в ряді випадків може бути неменшою, ніж на 

великих підприємствах; 
– більший простір для реалізації власних ідей; 
– участь працівників у доходах підприємства; 
– перспектива стати акціонерами чи партнерами. 
Не всі з цих можливостей доступні для кожного малого підприємства, 

але багато що може стати частиною плану з управління персоналом. Слід 
зазначити, що управління персоналом на малих підприємствах має 
національну специфіку, яка полягає в існуванні системи не правових 
трудових відносин (найм без оформлення трудового контракту), що є 
вигідними як для найманих працівників, так і для роботодавців, оскільки дає 
можливість обом сторонам достатньо активно впливати один на одного для 
швидкого досягнення своїх цілей. 

Для ефективного управління малим підприємством доцільно 
враховувати, що здатність до самозбереження, адаптації до зовнішніх змін 
дозволяє здійснювати його діяльність довгі роки, не боячись «морального 
зношування», втрати працездатності й банкрутства. Кожному підприємству 
необхідно постійно модернізуватися до вимог ринку не тільки за допомогою 
виробництва конкурентоспроможних товарів, але й шляхом удосконалення 
управління. 
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Оскільки малі підприємства гостро сприймають вплив зовнішнього 
середовища, найважливішим елементом управління є особлива стратегія 
протидії негативному впливу, що передбачає: коректування цілей, внесення 
виправлень у систему критеріїв ефективності функціонування, обґрунтування 
й вибір нововведень. Це сприятиме постійному вдосконаленню 
організаційної структури, підвищенню кваліфікації персоналу, зниженню 
ступеня централізації. 

Отже, малі підприємства відносять до адаптивних систем, яким 
притаманні: гнучка організаційна структура, тимчасове закріплення завдань і 
робіт за виконавцями; децентралізація повноважень і відповідальності; 
перевага горизонтальних зв'язків; мінімальне використання формальних 
правил і процедур; готовність до змін. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ: ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ 

 
Сучасна освітня галузь визначається підвищенням інтересу її суб’єктів 

до створення нового: моделювання нових освітніх ситуацій, напрацювання 
інноваційних технологій, вироблення продуктів інноваційної освітньої 
діяльності. 

Якісна переорієнтація сучасної системи управління освітою в умовах 
переходу до інноваційної моделі розвитку зумовлює необхідність докладного 
вивчення зарубіжних теорій управління інноваційними процесами в освіті, 
передусім, теорій менеджменту освітніх інновацій. 

Реформування системи освіти в Україні відбувається під впливом 
поглиблення світових міжрегіональних диспропорцій, глобальною світовою 
економічною та соціальною кризою, усе це потребує вивчення інноваційних 
факторів впливу та вироблення нових механізмів менеджменту освіти. 

У наш час навчальний заклад повинен витримати удари кризових явищ у 
країні – тобто вижити; адаптуватись до нових перетворень у державі – тобто 
функціонувати; оновлюватись, удосконалюватись, модернізуватись – тобто 
розвиватись. Науковці та практики одностайно наголошують на 
парадоксальності ситуації, що склалась: щоб розвиватись, заклад повинен 
вижити; щоб вижити, йому належить докорінно змінитись, тобто 
впроваджувати певні інновації. 
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Інноваційна діяльність в освіті виявляється передусім в оновленні та 

освоєнні нового змісту освіти, що пов’язано з освоєнням теорії і практики 

ринкової економіки, нових процесуальних умінь, розвитком здатностей 

оперувати інформацією та творчого вирішення проблем. Увага 

зосереджується на впровадженні оновлених інтегральних курсів, розробленні 

раціональних міждисциплінарних зв’язків, розширенні методичних пошуків, 

переорієнтації змісту навчання із запам’ятовування матеріалу на формування 

здатності його використовувати, вмінь самонавчання.  

Інноваційний менеджмент виник на підґрунті досягнень різних наук 

(управління, економіки, психології, педагогіки, соціології), які сформували 

теорії та нагромадили позитивний досвід про творчу активність особистості, 

науково-технічний прогрес, методи удосконалення, мотиви діяльності. Він 

покликаний забезпечити реалізацію стратегічних цілей організації через 

інноваційні процеси. 

В інноваційному процесі використовують традиційні види контролю та 

оцінювання, а саме: початковий, поточний та кінцевий. Контроль та 

оцінювання результатів інноваційного пошуку відбуваються лише на основі 

розроблених критеріїв та показників, динаміка змін яких дає підстави для 

аналізу. Важливу роль у системі контролю та оцінювання має діяльність 

незалежної експертної групи. Їх ефективність підвищиться за умов 

урахування стратегічних перспектив реформування галузі, особливостей 

розвитку освіти регіону та її відповідності ідеям інноваційної програми; 

забезпечення достовірності, мобільності, надійності та гнучкості механізмів 

контролю та оцінювання; наявності двосторонньої комунікації між 

суб’єктами інноваційної діяльності; упровадження інформаційно-

управлінської системи контролю та оцінювання; використання методів 

стимулювання [1]. 

Узагальнення результатів інноваційного пошуку здійснюється на основі 

аналізу, мета якого – вироблення рекомендацій щодо вдосконалення 

управління інноваційними процесами з урахуванням реального стану 

впровадження нововведення, можливостей подальшого розвитку та 

отримання позитивної оцінки. 

Мета управління закладом освіти – забезпечення його оптимального 

функціонування, переведення функціонування навчального закладу на більш 

високий якісний рівень, тобто створення умов для його розвитку. 

Головною передумовою розвитку закладу освіти є усвідомлення його 

необхідності, невідкладності керівником. 

Основні принципи відбору інновацій: перспективність, інтенсифікація, 

динамічність, гнучкість, демократичність, гуманність, інтегративність, 

реалістичність, цілісність, керованість, економічність, актуальність.  

   Тому для впровадження інновації необхідно, по-перше, визначитись зі 

здатністю педагогів до творчої роботи взагалі, по-друге, довести необхідність 

змін та, по-третє, запропонувати досконалу моніторингову систему 

інноваційного процесу в навчальному закладі. 
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Серед основних ознак інноваційного закладу освіти виділяємо 

наступні:  1)постійне  оновлення  даних  процесів,  що  дають  позитивні  рез

ультати;   2) інноваційну культура закладу; 3) виконання керівником 

специфічних функцій – прогнозування, формування мети, планування, 

організації, координації, активізації, контролю, духовного розвитку. 

До сучасного інноваційного менеджменту в теорії управління 

інноваціями в освіті належать: маркетинг інновацій (передбачає вивчення 

ринку споживачів інновацій, їх запитів, інтересів; розробку системи дій з 

реалізації інновації, забезпечення її рекламою, організацією ―паблік 

релейшнз‖); інжиніринг інновацій (означає проектно-консультаційні послуги 

щодо розробки проектів, програм, упровадження інновацій); реінжиніринг 

інновацій (означає інженерно-консультаційні послуги, які передбачають 

проектування діяльності для досягнення кардинальних, рішучих змін); 

бенчмаркінг інновацій (являє собою засіб вивчення діяльності конкурентів з 

метою використання позитивного досвіду); бранд-стратегію інновацій 

(означає управління реалізацією інновації, просування її на ринку попиту, 

формування свідомості споживачів нового продукту); фронтування 

інноваційного ринку (передбачає захоплення або відвойовування ринку 

діяльності інших організацій) [2]. 

Отже, інноваційний менеджмент сприяє системній інноваційній 

діяльності, створенню єдиного інформаційного поля про інноваційну 

діяльність, підвищенню інноваційної компетентності та інноваційної 

культури педагогів, формує сприятливий інвестиційний клімат і 

конкурентоспроможність навчального закладу. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Загострення ринкової конкуренції і глобалізація економіки, інтеграція 

України у світову економічну систему, вимагає від вітчизняних суб’єктів 

господарювання визначати стійки конкурентні переваги і здійснювати 

виробничу діяльність більш ефективно ніж конкуренти. Кожне підприємство, 

яке прагне вижити в умовах жорсткої конкуренції, повинно постійно шукати 

шляхи удосконалення своєї діяльності. У такій ситуації слід приділяти увагу 

раціональному використанню всіх видів наявних ресурсів. Одним з 
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найважливіших ресурсів є персонал організації, зі своїми навичками, 

вміннями, кваліфікацією та ідеями. Постійний розвиток персоналу, пошук 

нових підходів до управління ним є необхідними атрибутами успішного 

функціонування організації. 

Дослідженням теоретичних основ систем управління персоналом 

підприємства в сучасних умовах велику увагу приділяють такі науковці: 

Карлова О.А. [1], Козак К.Б., Щиголь О.В. [2], Ландсман В.А. [3] та інші. 

Проте дане питання не є достатньо вивченим у науковій літературі і потребує  

подальшого розгляду. 

Метою даного дослідження є визначення теоретичних основ систем 

управління персоналом підприємства. 

Управління персоналом – багатогранний і виключно складний процес, 

який характеризується своїми специфічними особливостями і 

закономірностями. Управлінню персоналу властива системність і 

завершеність на основі комплексного вирішення проблем, їх відтворення. 

Системний підхід передбачає врахування взаємозв’язків між окремими 

аспектами проблеми для досягнення кінцевих цілей, визначення шляхів їх 

вирішення, створення відповідного механізму управління, що забезпечує 

комплексне планування та організацію системи [2, с. 53]. 

Мета системи управління персоналом – забезпечення кадрами, 

організація їх ефективного використання, професійного та соціального 

розвитку, а також досягнення раціонального ступеня мобільності персоналу. 

Наведене формулювання мети управління персоналом відображає переважно 

позиції адміністрації щодо діяльності в цьому напрямку. Але відомо, що для 

того, щоб якась справа була здійснена, вона має бути сприйнята всіма 

учасниками, стати зрозумілою і важливою для кожного з них. В нашому 

випадку діяльність у сфері управління персоналом має постійно 

співвідноситися як із потребами організації, так і життєвими цільовими 

орієнтирами працівників. Серед останніх найважливішими є потреби у 

нормальних умовах праці (безпека праці, забезпечення соціальної 

інфраструктури, комфортний соціально-психологічний клімат, соціально-

правова захищеність тощо), а також адекватна оплата праці, можливості 

реалізувати особисті цілі, зробити кар’єру і т. ін. Якщо ці цілі не 

співвіднесені, то в організаційному середовищі можуть виникнути 

протиріччя і навіть конфлікти, руйнується професійне основа організації. 
Система управління персоналом, яка склалась на вітчизняних 

підприємствах під впливом запровадження прогресивних зарубіжних 

технологій управління персоналом та власного досвіду, включає сьогодні 

такі підсистеми [3, с. 90]: 

1. Аналіз та планування персоналу: до цієї підсистеми належать 

розробка кадрової політики, розробка стратегії управління персоналом, 

аналіз кадрового потенціалу та ринку праці, кадрове планування, 

прогнозування потреб у персоналі, організація реклами та встановлення 
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взаємодії із зовнішніми організаціями, що забезпечують підприємство 

кадрами.  

2. Підбір та наймання персоналу: проведення співбесід, тестів, 

анкетування для вияву інтелектуального рівня, професіоналізму, 

комунікативності та інших необхідних якостей.  

3. Оцінювання персоналу: персональна оцінка ‒ рівень знань, умінь, 

майстерності та особистісної відповідальності; оцінка виконуваної роботи та 

її результатів.  

4. Організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу: 

навчання персоналу, перепідготовка та підвищення кваліфікації, введення в 

посаду, організація кадрового зростання, реалізація службово-професійного 

просування та кар’єри співробітників, робота з кадровим резервом.  

5. Атестація кадрів: проведення заходів, спрямованих на вияв 

відповідності результатів діяльності, якостей і потенціалу особистості 

працівника вимогам, що висуваються до виконуваної роботи.  

6. Управління оплатою праці. Мотивація персоналу: розробка систем 

мотивації, вироблення систем оплати праці, участі персоналу в прибутках і 

капіталі підприємства, розробка форм морального стимулювання персоналу. 

Також, одним з важливих складових системи управління персоналом є 

облік співробітників підприємства: облік прийому, переміщення, винагород 

співробітників та стягнень з них, звільнення персоналу, організація 

ефективного використання персоналу, управління зайнятістю персоналу, 

кадрове діловодство. 

Організація трудових відносин на підприємстві повинна включати 

оцінювання виконання персоналом своїх функціональних обов’язків, 

формування у співробітників почуття відповідальності, аналіз та 

регулювання групових і міжособистісних відносин, управління виробничими 

конфліктами та стресами, соціально-психологічна діагностика, встановлення 

норм корпоративної культури, робота зі скаргами на трудові відносини. 

Даний елемент включає в себе також створення відповідних  умов праці: 

безпечних для працівників, з дотриманням норм психофізіології праці, 

технічної естетики та кадрова безпека. 

Все більшого значення в системі управління персоналом займає 

соціальний розвиток та соціальне партнерство, а саме: організація 

харчування, медичного і побутового обслуговування, відпочинку та 

культурно-оздоровчих заходів, управління конфліктами та стресами, 

організація соціального страхування. 

 Управління персоналом має базуватися на таких принципах [1, с. 56]: 

– людина – основа корпоративної культури. Успішні підприємства 

приділяють велику увагу персоналу; коли людей ставлять на вершину змін, 

вони стають рушійною силою цих змін; 

– менеджмент для всіх. Управління має здійснюватися на трьох рівнях: 

вище керівництво, середнє керівництво («команда») і нижня ланка 

(«співробітники»); 
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– ефективність як критерій успіху організації, що полягає у досягненні 

мети з оптимальним використанням ресурсів і максимізації прибутку; 

– якість як критерій ефективності. Необхідно працювати з п’ятьма 

взаємозалежними підсистемами якості: особиста якість; якість команди; 

якість продукції; якість сервісу і якість організації; 

– команда як критерій успіху організації. Всі команди й окремі 

співробітники, які входять у команду, роблять внесок як в успіх, так і в 

провали організації; 

– навчання – ключ до розвитку та змін і невід’ємна частина життєво 

важливого процесу просування організації. 

Таким чином, управління персоналом сучасних підприємств можна 

визначити як сукупність заходів, спрямованих на оптимальне кількісне і 

якісне формування їх кадрового складу, організацію його професійного і 

соціального розвитку, досягнення раціонального ступеня мобільності та 

повне й ефективне використання його можливостей у процесі діяльності цих 

підприємств. 
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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. 
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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, а також здатні до змін 

відповідно до розвитку інших факторів і елементів виробництва [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. 

Головним для функціонування будь-якого підприємства є його 

забезпечення на рівні ресурсів.  Трудові ресурси, 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 якісних трудових ресурсів і ефективне 

управління ними.  

У сучасних умовах, найкращою у вмінні управління персоналом є 

Японія, адже в системі цілей менеджменту перше місце відводиться розвитку 

людських ресурсів. 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, розставляння 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 
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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 

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 
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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. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

У процесі розвитку і зростання кожна організація усвідомлює 

необхідність вирішення різних проблем, пошуку виходу з неминучих криз 

зростання, зниження витрат і т.д. Це неможливо без проведення ефективних 

змін в організації, які так чи інакше зачіпають інтереси співробітників 

організації. 

Два останніх десятиліття особливо гостро позначили необхідність 

організаційних змін для сучасного українського бізнесу. З метою збереження 

конкурентоспроможності організації змушені реагувати на зростаючі запити 

споживачів, дії конкурентів, на нові можливості, які надаються розвитком 

науки і техніки. 

Багато статистичних досліджень, що були проведені в даній сфері, 

свідчать про значний вплив управління змінами в організації на 

результативність бізнесу. Ось лише деякі переваги, які отримує організація в 

разі ефективного управління змінами: 

− формування єдиного організаційного підходу до змін (налагодження 

необхідних процесів, застосування відповідних інструментів, створення 

єдиного контексту, системи цілей, бачення); 

− сповільнення падіння продуктивності компанії, запобігання 

конфліктів між співробітниками і керівництвом, професійному вигоранню 

співробітників, ухиленню від роботи за рахунок пом'якшення опору змінам; 
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− постійне вдосконалення процесів впровадження змін та розвитку 

стратегії організаційного розвитку [2]. 

В сучасних умовах ринкової глобалізації зарубіжні партнери активно 

використовують цей напрямок в менеджменті. Наприклад, багато 

американських та європейських компаній мають спеціалізовані кадри, які 

безпосередньо відповідають за успішність впровадження змін. Також існує 

безліч локальних і міжнародних професійних об'єднань і асоціацій у цій 

галузі. Вони сприяють підвищенню кваліфікації фахівців з управління 

змінами, а також займаються просуванням і розвитком цього напрямку по 

всьому світу [4]. Найбільш великими компаніями, що функціонують у сфері 

розробки та реалізації змін, виступають: 

1. Association of Change Management Professionals (Асоціація фахівців з 

управління змінами). Це одне з найбільших міжнародних об'єднань 

професіоналів в галузі управління змінами. Всі його члени проходять 

безперервне навчання, беруть участь у тематичних заходах, отримують 

професійну акредитацію. Дана асоціація надає майданчик для обміну 

експертними знаннями і розвитку професійних співтовариств. 

2. Change Management Learning Center (Prosci) (Навчальний центр з 

управління змінами), який організовує навчання і сертифікацію з дисципліни 

управління змінами, проводить вебінари, надає доступ до безлічі 

спеціалізованих матеріалів. Центр проводить бенчмаркінг і веде 

дослідження. 

3. Association of Business Process Management Professionals (Асоціація 

фахівців з управління бізнес-процесами). Проводить навчання та 

сертифікацію в галузі управління бізнес-процесами (за стандартом BPM 

CBOK - Business Process Management Body of Knowledge). Відділення 

організовані і діють в Америці та деяких країнах Європи [4]. 

Вивчення практичного досвіду діяльності українських організацій 

дозволяє зробити висновок, що в нашій країні менеджмент в галузі 

управління змінами розвинений вкрай слабо [3]. Проведення організаційних 

змін в українських компаніях стикається з низкою проблем. Схеми, які були 

вироблені на початку 90-х років, коли український бізнес тільки 

зароджувався, зараз дають збої, що цілком закономірно. Змінився менталітет 

громадян, не кажучи вже про такі складові економічного середовища, як 

зростання конкуренції, зміна законодавства та вимог владних структур та ін. 

[1]. Відсутність досвіду і розроблених алгоритмів, моделей, механізмів, 

методології з урахуванням українських особливостей ведення бізнесу також 

створюють перешкоди для впровадження змін. 

Стикаючись з необхідністю структурних та інших перетворень 

організації, керівники організацій нерідко звертаються до досвіду великих 

західних корпорацій. Проте вважаємо, що такий підхід вельми сумнівний в 
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силу великої різниці в наявних ресурсах, а також особливості ведення бізнесу 

в Україні. 

Виходячи з цього, нами було узагальнено рекомендації вітчизняним 

управлінцям щодо підвищення ефективності впровадження організаційних 

змін: 

– будь-які зміни повинні переслідувати мету і завдання, містити 

механізми їх досягнення; 

– рішення про впровадження змін можуть бути викликані тільки 

об'єктивною необхідністю. Результати від проведених змін повинні 

перевищувати витрати при їх впровадженні; 

– зміни повинні бути забезпечені кадровими, інформаційними, 

тимчасовими та іншими ресурсами. 

– цілі впроваджуваних змін повинні бути зрозумілі співробітникам, які 

в них задіяні; 

– зміни повинні містити можливість для варіацій в рамках визначеної 

мети і завдань. Зміни повинні містити механізми, що дозволяють 

«перебудовуватися», не ламаючи старого; 

– зміни повинні містити ресурс підтримки функціонування організації в 

період переходу до передбачуваної моделі. 

Безумовно, пропонований нами перелік рекомендацій не можна вважати 

вичерпним, оскільки кожен конкретний випадок вимагає індивідуального 

підходу. 

Підводячи підсумки, хотілося б відзначити, що в нашій країні 

управління змінами як окрема дисципліна тільки починає розвиватися. 

Українські підприємці вже усвідомили її необхідність для ефективного 

ведення бізнесу. Це свідчить про те, що в Україні є всі передумови для 

підготовки фахівців в галузі управління змінами, а також розвитку цього 

напрямку в менеджменті. 
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МОНОПОЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: СУТНІСТЬ, ПОЗИТИВНІ ТА 

НЕГАТИВНІ СТОРОНИ 

 
 Актуальність теми полягає в тому, що проблеми монополізації 

господарського життя, конкуренція на товарних ринках привертають 
сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків 
населення. Монополія являє собою виключне право, що надається державі, 
підприємству, організації, фізичній особі на здійснення якої-небудь 
діяльності. В той же час монополія – це концентрація виробництва, 
об’єднання технологічних, інтелектуальних та фінансових ресурсів.  

Монопольним становищем визнається становище, коли:  
1) частка одного суб'єкта господарювання на ринку перевищує 35 

відсотків, якщо він не довів, що має конкурентів на ринку та зазнає значної 
конкуренції внаслідок відсутності обмеженості можливостей доступу інших 
суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту 
товарів, відсутності пільг чи інших обставин;  

2) частка 2 або 3 суб'єктів господарювання, яким на ринку належать 
найбільші частки, перевищує 50 відсотків;  

3) частка 4 або 5 суб'єктів господарювання, яким на ринку належать 
найбільші частки, перевищує 70 відсотків, якщо вони не довели, що між 
ними існує значна конкуренція, вони разом узяті мають конкурентів на ринку 
та зазнають значної конкуренції внаслідок відсутності обмеженості 
можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі 
сировини, матеріалів та збуту товарів, відсутності бар'єрів для вступу на 
ринок інших суб'єктів господарювання, відсутності пільг чи інших обставин 
[1]. 

 Причини виникнення та подальшого розвитку монополістичних 
тенденцій розділилися на дві думки. Перша точка зору звинувачує державу, 
яка, з одного боку, сама організовує монополії (адміністративні) і провокує 
до цього підприємців, а з другого – своєю бездіяльністю дозволяє їм 
створити і використовувати монопольне становище. Монополізм тут 
розуміється як випадковий процес.  Інша точка зору, стверджує, що 
монополістичні утворення є закономірними. Монополістичні утворення - це 
окремі значні підприємства, об'єднання підприємств, господарські 
товариства, що роблять значну кількість продукції визначеного виду, завдяки 
чому займають домінуюче положення на ринку; одержують можливості 
впливати на процес ціноутворення, домагаючись вигідних цін; одержують 
більш високі (монопольні) прибутки. Однією з переваг монополії є те, що це 
здебільшого крупні підприємства з найвищою ефективністю і найнижчими 
виробничими витратами, що забезпечує економію суспільних витрат 
виробництва і обігу [2].  

Позитивним є те, що у гігантських підприємств та їх об’єднань більше 
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можливостей розвивати сучасне виробництво, фінансувати крупні науково-
дослідні лабораторії, отримувати нові наукові результати, впроваджувати 
новітню техніку і технологію, здійснювати перекваліфікацію робітників. 

 Не можна не згадати і ту обставину, що на монопольних підприємствах 
рівень заробітної плати є істотно вищим, ніж на підприємствах, які 
функціонують в умовах сильної конкуренції.  

Монополія може мати своєю основою виключне право на який-небудь 
ресурс. Прикладом є діяльність компанії "Де Бірс", монополізувала найбільші 
алмазні копальні в Південній Африці і тому контролює світовий ринок 
алмазів. 

Отже, характерні риси чистої монополії будуть такими: монополіст - 
єдиний продавець продукції; продукція – унікальна; монополіст встановлює 
ціну (price-maker); ціна в рамках монополії завжди вище граничного доходу 
(МR); існують непереборні бар'єри для вступу в галузь. Однак існують ринки, 
де існування конкуренції викликало б ще більшу неефективність, і де 
монополія - єдиний спосіб запобігання «смерті» галузі в цілому. 
Найяскравішим прикладом цьому є метро. 

Наряду з позитивними рисами мають місце і негативні, а перелік їх є 
значно довшим. І перший серед них — практика встановлення монопольних 
цін. Монополії встановлюють надто високі ціни порівняно з цінами, що 
утворюються на основі суспільних граничних витрат. Монополія веде до 
гальмування науково-технічного прогресу. Послабивши конкуренцію, 
монополія створює тенденції до стримування запровадження технологічних 
новинок, уповільнення нововведень. Монополії спричиняють зниження 
продуктивності, погіршення якості, ріст цін, перебої в постачанні, 
недобросовісність у виконанні договірних зобов'язань, ―відкачку" з 
економіки і без того недостатніх коштів; вони поглиблюють проблему 
неплатежів, утруднюють залучення іноземних інвестицій, здійснюють 
основний тиск на уряд, чинячи перешкоди проведенню економічних реформ 
[3].  

Отже, після всього вищесказаного можна зробити висновок, що в 
економічній теорії монополія є однією з найбільш суперечливих, але в той же 
час однією з найбільш цікавих тем. Монополія, як економічний процес має 
результатами своєї діяльності певні наслідки, є позитивні, а є й негативні. І 
реальність на сьогодні така, що негативні, на жаль, набагато переважають 
позитивні. Одним з найголовніших таких наслідків є придушення 
конкуренції, без якої неможливе нормальне існування ринку. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Комунікаційні процеси займають важливе місце в житті людини, 

громадянина і держави, є в наявності у роботі всіх суспільних інститутів. 
Метою дослідження є розроблення науково-методичних положень щодо 
особливості системи комунікацій  підприємствах. Сучасна модель управління 
персоналом неможлива без налагодженого процесу ефективних комунікацій.  
Вся концепція якісного управління побудована на принципі, що всі учасники 
процесу мають однаковий доступ до необхідної інформації, продуктивно 
спілкуються між собою, створюючи оптимальні умови для успішного 
прийняття рішень, розв’язання конфліктів, роботи команди  [1, с.208]. 

Під управлінням комунікацією розуміють процеси комунікації в межах 
підприємства, що передбачають обмін інформацією між особами або 
групами, які працюють у корпорації, тобто пересилання даних від суб’єкта 
(точки передачі повідомлення) до об’єкта (точки отримання) без зміни 
послідовності або структури змісту [3, с.182]. Мільнер Б.З. визначає  
комунікації як процес, за допомогою якого керівники розвивають надання 
інформації великій кількості людей всередині підприємства та окремими 
індивідами та інститутами за її межами [4, с. 230]. Разом з тим в економічній 
літературі для позначення даних процесів використовують поняття 
―корпоративна комунікація‖. Під корпоративною комунікацією, розуміють 
процес збору інформації в бізнес-середовищі, формування на цій основі 
повідомлень і їх передачу з метою одержання певних економічних 
результатів [2, с.195]. 

Слід зазначити, що процеси масової комунікаціїї досліджували не тільки 
вчені-соціологи і журналісти, а й представники суміжних галузей науки, 
зокрема культурологи. Вони дали своє визначення масової комунікації — 
"об'єктивно-історичний процес культуроспадщини, який обумовлений 
соціальними потребами і сприяє соціалізації особистості і функціонуванню 
культури". Свої підходи у культурологів до генезису і структури, до 
визначення основних компонентів і методології аналізу масової комунікації, 
типології і системи категорій. 

Багато моментів є загальними для вивчення процесу комунікації. Так, 
технічні засоби визнаються нейтральними щодо аудиторії. Міра, характер і 
ступінь впливу ЗМК на аудиторію залежать від настанов комунікаторів, від 
змісту і форми подачі повідомлень. В. Ю. Борев уважає, що засоби масової 
комунікації одночасно служать:  

1) каналом моментальної доставки інформації, що є умовою масового 
спілкування у рамках даного соціуму (по горизонталі — у просторі); 

2) формою консервації інформації, що створює передумови для передачі 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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фактів культури від покоління до покоління (по вертикалі — у часі). 
 У системі ЗМК будь-яке повідомлення підлягає двом основним 

перетворенням: консервації (фіксація чи реєстрація) та тиражуванню 
(репродукуванню). Поступ суспільства викликає утруднення культурних 
повідомлень, що стимулює розвиток масової комунікації і сприяє створенню 
систем, які задовольняють вимоги складностями тексту, який передається у 
поєднанні з інформаційною компактністю, наочністю [1, с.207]. Існують й 
інші погляди на процес комунікації. Так, деякі вчені вважають, що масова 
комунікація є непрямою, однобічною і не має зворотного зв'язку. Одночасне 
поширення ідентичних повідомлень (інформації) розглядається як передача 
сукупності соціальних норм, знань і цінностей масової культури, які доступні 
великим групам населення. 

Враховуючи те, що за даними експертних досліджень керівники 
втрачають понад 75-95 % часу на комунікації [4, с.230] та виходячи із того, 
що бухгалтерський облік є основною інформаційно-комунікаційною 
підсистемою управління дослідження спрямуємо на: – здійснення аналізу 
стану системи бухгалтерського обліку та ідентифікації факторів впливу на 
якість організаційної комунікації облікового типу, задля опису проблеми; – 
формування гіпотези, яка полягає у тому, що система бухгалтерського обліку 
є інформаційно-комунікаційною системою, виступаючи ланкою, що поєднує 
підсистеми управління різного ієрархічного рівня та її підтвердження 
шляхом побудови внутрішньо комунікаційних зв’язків між підсистемами 
управління, які б нівелювали негативний вплив перешкод даного процесу, в 
т.ч. уникнення ентропії за Н. Вінером, т.то розпорошення при 
інформаційному обміні, неадекватне сприйняття змісту інформаційного 
повідомлення, що зумовлене неспівпаданням процесів кодування та 
розшифровування інформаційного повідомлення та усунення негативних 
тенденцій, що обумовлені даними процесами; – формування концепції 
ефективної організаційної комунікації облікового типу як основи ітерації 
(переходу на новий рівень наукового знання в частині послідовності 
процедур досягнення належного рівня організаційної комунікації облікового 
типу як основи максимізації вартості підприємства через підвищення 
ефективності системи менеджменту підприємства) [2, с.196]. 

Ідеальна модель комунікацій всередині організації полягає в тому, що 
всі рішення керівництва повинні доводитись до підлеглих, а самі рішення 
мають базуватись на тих потоках інформації, які надходять від  різних 
структурних підрозділів за умови налагоджених комунікаційних зв'язків. Із 
створенням налагодженої системи комунікацій організація отримує єдині 
стандарти, єдині підходи  в роботі, створюється система корпоративних 
цінностей, зменшується плинність кадрів. Це набуває особливої актуальності 
в умовах розгалуженої структури та територіально віддалених структурних 
підрозділів організації.  

Основними характеристиками якісної комунікації є залучення 
співробітників в процес комунікаційної взаємодії, їх готовність до співпраці 
та здатність працювати з великими інформаційними масивами; 
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неформальний характер комунікацій в організації, наявність атмосфери 
довіри в організації; використання ефективних комунікаційних технологій; 
кількість комунікаційних каналів; сприятливий соціально-психологічний 
клімат та своєчасність розповсюдження інформації [2, с.194].  

Для побудови ефективної комунікації слід використовувати усі канали й 
інформаційні ресурси. Служба персоналу разом з топ-менеджментом 
організації має дбати про своєчасне і регулярне інформування співробітників 
про новини компанії, її місію, стратегію, найближчі плани та перспективи 
розвитку. Комунікації всередині організації повинні обов’язково відповідати 
таким критеріям, як простота, ясність, точність, достовірність, що в цілому 
покликане сприяти їх ефективності та адекватному розумінню.  

Соціологічні дослідження засвідчили, що 73% американських, 63% 
англійських і 80% японських керівників вважають, що недоліки комунікації є 
головною перепоною на шляху досягнення ефективності їх роботи. 
Ефективно працюючі керівники - це ті, які досягли успіхів у налагодженні 
комунікацій і самі є комуніка¬тивними. Проте дуже часто сучасні керівники 
зневажають налагодженням ефективних комунікаційних потоків організації 
через зайнятість, власне негативне ставлення до комунікаційної взаємодії, що 
негативно позначається на формуванні організаційної культури в цілому, 
іміджу керівника та процесі керованості організацією, мотивації 
співробітників [3, с.181]. 

Можна зробити висновки, що ефективна система внутрішніх 
комунікацій синтезує в собі теорію управління, теорію організації, теорію 
психології управління, теорію комунікацій.  Прорахунки, некомпетентні або 
малоефективні дії в одній із сфер потягнуть за собою помилки в усіх інших 
сферах. 

Отже, сучасний економічний розвиток, останні наукові досягнення в 
галузі управління й те багатоманіття інформаційних каналів і ресурсів, які 
пропонує сьогодення, спонукає до пошуку найбільш ефективних форм 
комунікаційної взаємодії, до постійного вдосконалення вже існуючих 
комунікацій, а також надає поштовх до вироблення якісно нових  наукових 
методик і конструктивних підходів щодо розвитку внутрішніх комунікацій. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В 

ОРГАНІЗАЦІЯХ  

Питання мотивації персоналу ніколи не втрачає своєї актуальності на 

будь-якому підприємстві. В умовах високої конкуренції на ринку дедалі 

більше підприємств інвестують у розвиток людських ресурсів, розглядаючи 

їх не як витрати, а як активи підприємства. 

У сучасному менеджменті все більшого значення набувають 

мотиваційні аспекти. Мотивацiя перcоналу є оcновним заcобом забезпечення 

оптимального викориcтання реcурciв, мобiлiзацiї наявного кадрового 

потенцiалу. Оcновна мета процеcу мотивацiї – це отримання макcимальної 

вiддачi вiд викориcтання наявних трудових реcурciв, що дозволяє пiдвищити 

загальну ефективнicть i прибутковicть дiяльноcтi пiдприємcтва. 

Процес управління персоналом, як і будь-який інший управлінський 

процес, включає такі складові як: планування, організацію, мотивацію та 

контроль. Менеджмент персоналу - це єдина система, і важко визначити 

важливість тієї чи іншої його складової, проте з посиленням ринкової 

конкуренції все більшого значення набуває функція мотивації персоналу. 

Мотив - це внутрішня спонукальна сила, яка примушує людину щось 

робити або вести себе певним чином (орієнтація, установки, бажання, 

інстинкти). 

Стимул - це зовнішня причина, що спонукає людину діяти для 

досягнення мети. Стимулом може бути моральна винагорода, але найчастіше 

- матеріальна.  

Таким чином, мотивація персоналу - це процес використання внутрішніх 

та зовнішніх стимулів, за допомогою яких працівників спонукають до 

активної діяльності, щоб досягнути тих чи інших власних та організаційних 

цілей. Це одне з найскладніших напрямів менеджменту на підприємстві. 

Мотивація персоналу повинна вирішувати два кадрові завдання: як 

утримати працівника на підприємстві і як змусити його працювати з повною 

віддачею. Без продуманої моделі мотивації система управління в цілому не 

буде функціонувати добре [2, с. 100]. 

Усі теорії мотивації можна поділити на три категорії: первинні, що 

базуються на історичному досвіді поведінки людини в процесі праці; 

змістовні, що відображають зміст потреб та процесуальні, що вивчають 

процес винагородження. 

Первинні теорії мотивації формувались виходячи з історичного досвіду 

поведінки людини і застосування простих стимулів примушування, 

матеріального і морального заохочення. 

Змістовні теорії мотивації аналізують чинники, що впливають на 

мотивацію. Значною мірою головна увага цих теорій зосереджена на аналізі 

потреб та їх впливу на мотивацію. Ці теорії описують структуру потреб, їх 
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зміст і те, як потреби пов’язані з мотивацією людини до діяльності. У цих 

теоріях робиться спроба дати відповідь на питання про те, що в середині 

людини спонукає її до діяльності. Змістовні теорії мотивації ґрунтуються на 

інтифікації мотивів, які примушують людину діяти так чи інакше. 

Сутність процесуальних теорій полягає в тому, що за безперечного 

існування потреб поведінка людини визначається насамперед 

сприйняттям конкретної ситуації, оцінкою можливих наслідків вибраного 

типу поведінки. 

У системі мотивації важливо враховувати вікову, професійну, освітню, 

статеву структури мотивів у колективах працівників. Адже зазначені зміни в 

структурі колективів часто зумовлюють зміни у співвідношенні мотивів. На 

практиці важливо систематично виявляти сусп ільне значення важливості 

мотивів, як наприклад, для чоловіків і жінок. 

Зокрема у жінок виявлено більшу орієнтацію на забезпечення 

впевненості в роботі, що певним чином обумовлено особливостями 

сучасного ринку праці, коли при розподілі робочих місць перевага надається 

працівникам чоловічої статі. Чоловіків більше хвилює суспільне визнання 

роботи, її корисність (41,7%) тоді як у жінок (17,8%). Більш вагоме значення 

для них також мають самостійність і незалежність у роботі, найбільш повне 

використання своїх здібностей, вміння, участь в управлінні виробництвом. 

Водночас такі чинники трудової мотивації як гарантована безпечність 

робочого місця, отримання житла і поліпшення житлових умов, забезпечення 

нормального санітарно- гігієнічного стану на виробництві є більш вагомими 

для жінок [3, с. 178-179]. 

Інструменти стимулювання персоналу поділяються на матеріальні та 

нематеріальні. До матеріальних належать: основна заробітна плата, премії, 

надбавки, доплати, участь працівників у прибутку підприємства. До 

нематеріальних інструментів стимулювання персоналу відносять залучення 

працівників до управлінських процесів, стимулювання працівників наданням 

вільного часу, надання соціальних послуг (медична страховка, відпочинок, 

харчування тощо), регулярний зворотний зв'язок, кар’єрне просування, 

корпоративні заходи, свята тощо.  

Щоб побудувати справедливу систему матеріальної мотивації важливо 

розробити показники ефективності діяльності, адже їх наявність робить 

систему стимулів гранично об'єктивною. Найдоцільніше затверджувати 

систему мотивації і показники ефективності діяльності в січні і не міняти їх 

протягом року. Всі ідеї щодо поліпшення мотивації або впровадженню нових 

показників ефективності діяльності можуть знайти застосування тільки в 

наступному році. 

Вкрай важливо систематично визначати рівень задоволеності персоналу. 

Організації, що приділяють цьому увагу, менш схильні до ризику крадіжки з 

боку співробітників. Крадіжка працівниками сприймається як компенсація 

того, що, на їхню думку, недодало їм керівництво. 
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Але для більшості працівників гроші - не єдиний критерій при виборі 

роботи. Найбільше задоволення викликають не грошові винагороди, вони 

краще запам'ятовуються. Набагато ефективніше, якщо організація нагородить 

співробітника путівкою на відпочинок чи візьме на себе вирішення його 

особистих побутових проблем (оплату послуг ЖКГ, ремонт), ніж виплатить 

йому ту ж суму готівкою. 

При розробці стимуляції треба розуміти, що рухає людиною. Деяких 

більшою мірою мотивує досягнення цілей, інших - навколишня комфортна 

обстановка. Для перших систему мотивації треба будувати на публічне 

визнання їх заслуг. Для інших більше підійдуть винагороди у вигляді 

безкоштовного проїзду або знижки на оплату обідів. 

Мотиваційний клімат на підприємствах тісно пов`язаний з 

задоволеністю роботою, що обумовлено багатьма факторами. Найбільш 

цінною вважається та робота, де працівник відчуває власну необхідність, 

корисність. Цієї думки більш дотримуються працівники похилого віку. Ті 

види робіт, де краща організація праці, кращий колектив, більш сприятливі 

умови праці, є більш привабливими для молодих працівників. Підвищенню 

професійно-кваліфікаційного рівня перевагу надають працівники старшого 

www.zgia.zp.ua Складові системи мотивації праці персоналу на підприємстві 

62 віку, причому з досягненнями певної вікової межі ця закономірність 

починає знижуватись [1, с. 78]. 

Таким чином,  система мотивації персоналу в організації  набуває все 

більшого значення як фактор підвищення конкурентоздатності та 

довгострокового розвитку. Адже в умовах сучасного прискореного руху 

ринкової економіки, в особливості ринку праці, організації можуть 

залишитися без кваліфікованих кадрів, якщо не будуть впроваджувати 

інновації в систему мотивації персоналом. Тому впровадити нову систему 

мотивації персоналом недостатньо. Потрібно корегувати її, досліджувати 

ефекти від інноваційних заходів, враховувати колишні помилки. Система 

мотивації не може створюватись «раз і назавжди». В цьому разі вона 

перетворюється на стандартну систему заохочень, за якою нагороджуються 

за розв'язані задачі, але яка не стимулює до подолання майбутніх труднощів і 

досягнення спільних цілей. Підвищувати зарплату до нескінченності не 

можна, а от постійно підкреслювати співробітникові, що його цінують в 

організації, можна. Треба довіряти персоналу і хвалити його, і тоді 

співробітники згорнуть для організації гори. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ 

 

Необхідною умовою успішної діяльності будь-якої організації є 

ефективна робота персоналу. Найбільш дієвим способом виявити таланти, 

виміряти результати роботи і рівень професійної компетенції працівників, а 

також їх потенціал у розрізі стратегічних задач компанії є система 

оцінювання персоналу. 

Питання з оцінки персоналу у своїх наукових працях досліджувало 

багато зарубіжних та вітчизняних вчених, таких, як: Г. Десслер, Е. Брайан, Д. 

Ульріх, Єгоршин А. П., Колот А. М., Данюк В. М., Виноградський Н. Д., 

Осовська Г. В. 

Існує багато способів оцінки, які використовуються сучасними 

організаціями. Методи оцінки персоналу є найголовнішою складовою оцінки 

персоналу та, на жаль, єдиної класифікації методів оцінки не існує. 

Виділимо декілька характерних напрямів розвитку сучасних методів:   

− нові методи оцінювання персоналу розглядають робочу групу 

(підрозділ, бригаду, тимчасовий  колектив, робочу команду) в якості 

основної одиниці підприємства;  

− оцінювання працівника здійснюється на основі оцінки його колегами 

та його здатності працювати в команді;   

− оцінювання окремого працівника і робочої команди проводиться з 

урахуванням результатів всієї організації;   

− до уваги береться не тільки успішне виконання поточних функцій 

працівником, але і здатність до професійному розвитку і освоєння нових 

професій і навичок – зростання індивідуального трудового потенціалу. 

Сучасна практика оцінювання персоналу має в своєму арсеналі значну 

кількість методів оцінювання. Розглянемо дещо детальніше найпоширеніші 

методи оцінки на сьогоднішній день. 

Атестація вважається найбільш традиційним серед сучасних методів 

оцінювання. Цей метод використовується на території СНД досить давно та 

вже існує певний досвід його масового проведення. Атестація – це право 

адміністрації компанії, що може бути реалізоване відносно до всіх або 

окремих категорій працівників. Всі дані, отримані під час атестації, 

передаються в комісію, що розглядає їх у присутності працівника й виносить 

рішення про його подальшу долю в організації. 

В рамках програм розвитку співробітників проводиться так звана оцінка 

за методом "360 градусів". Даний вид оцінки використовується і для 

поліпшення внутрішньої комунікації, розвитку корпоративної культури. Це 

погляд на працівника з різних сторін. Інформацію одержують шляхом бесіди 

з самим співробітником, його безпосереднім керівником, колегами, 
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підлеглими, а в окремих випадках і клієнтами оцінюваного. На основі 

результатів оцінки надається розгорнута зворотній зв'язок, яка заснована на 

об'єктивних даних і носить розвиваючий характер. Інформація, отримана 

співробітниками, дозволяє не тільки оцінити свої сильні сторони і намітити 

зони розвитку, а й покращити внутрішню комунікацію в підрозділі. Дані 

оцінки за методом "360 градусів" стають основою для формування програми 

індивідуального розвитку співробітника [1].  

Для досягнення конкретної мети, наприклад, визначення рівня 

лояльності працівників використовують метод ассессмент-центру або HRA 

(Human Resources Analysis). Цей метод може включати поведінкове (від англ. 

behaviour – поведінка) інтерв’ю, а також кейси (ігрові ситуації), розроблені 

спеціально під даний набір компетенцій. Вибір змісту ассессмент-центру 

обумовлюється метою його проведення. Для відбору кандидатів на високі 

позиції й оцінки топ-менеджерів акцент робиться на поведінкове інтерв’ю, 

для висування співробітників у кадровий резерв – на ділових іграх. 

 Метод стандартних оцінок здійснюється керівництвом. Керівник 

заповнює спеціальну форму стандартних оцінок, оцінюючи окремі аспекти 

роботи працівника на протязі атестаційного періоду по стандартній шкалі. 

Однак метод стандартних оцінок страждає рядом серйозних недоліків. 

По-перше, атестацію проводить одна людина – керівник, що передбачає 

високий ступінь суб’єктивності та односторонності оцінки. Хоча він повинен 

приймати до уваги тільки професійні якості працівників, на оцінці можуть 

відобразитись особистісні взаємовідносини з підлеглими. По-друге, 

стандартна шкала не враховує особливостей професійної діяльності кожного 

окремого працівника, що може вплинути на якість оцінки [3]. 

Метод ділових ігор – це метод, за яким оцінка персоналу здійснюється в 

рамках спеціально розроблених імітаційних і розвиваючих ділових ігор. До 

оцінки залучаються як самі учасники ділових ігор, так і експерти-

спостерігачі. Атестаційні ділові ігри проводяться, як правило, на результат, 

що дозволяє оцінити готовність персоналу до вирішення поточних і 

майбутніх завдань, а також індивідуальний внесок кожного учасника гри. 

Цей метод оцінки може використовуватися для визначення ефективності 

командної роботи персоналу. 

Метод вирішальної ситуації використовується для оцінки виконавців, 

ґрунтується на описі "правильної" і "неправильної" поведінки працівника в 

певних ситуаціях, ці описи служать ніби еталоном для зіставлення поведінки 

працівника, якого оцінюють. 

Ще одним із сучасних методів оцінки персоналу є метод комітетів. За 

цим методом оцінка проводиться групою експертів і націлена на з'ясування 

здібностей кандидата, що дають йому право претендувати на інші посади, 

зокрема на висунення на підвищення. Оцінка в узагальненому вигляді 

укладає наступні чотири дії: вибір оцінюваних якостей, показників діяльності 

працівника; використання різних методів збору інформації; оцінна 
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інформація повинна давати комплексне уявлення про людину; порівняння 

реальних якостей співробітника з необхідними. 

Для оцінки працівника можуть бути застосовані і різні тести. За своїм 

змістом вони поділяються на три групи: кваліфікаційні, що дозволяють 

визначити ступінь кваліфікації працівника; психологічні, що дають 

можливість оцінити особистісні якості працівника; фізіологічні, виявляють 

фізіологічні особливості людини. Позитивні сторони тестової оцінки в тому, 

що вона дозволяє отримати кількісну характеристику за більшістю критеріїв 

оцінки, і можлива комп'ютерна обробка результатів. Однак, оцінюючи 

потенційні можливості працівника, тести не враховують, як ці здібності 

проявляються на практиці [2]. 

Таким чином на сьогоднішній день існує великий діапазон різних 

методів оцінки персоналу організації, комплексне використання яких 

дозволить забезпечити функціонування на підприємстві ефективного 

механізму оцінювання, допоможе підвищити продуктивність праці, 

ініціативність працівників підприємства при реалізації стратегічних рішень, 

забезпечить глибше розуміння співробітниками компанії цілей і місії 

підприємства. 
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УКРАЇНІ 

 

В ринковій економіці найважливіше місце займають малі підприємства, 

які протистоять монополіям і слугують економічним фактором втримання 

зростання цін і насичення ринку товарами та послугами. Діючим 

законодавством в якості основного критерію для віднесення підприємства до 

категорії малого передбачені тільки обсяги його господарського обороту і 

максимальні розміри чисельності робітників по укрупненим групам галузей. 

В усіх розвинутих країнах світу кількісно переважають малі 

підприємства. В окремих державах до них відносять різні за величиною 

підприємства (у США та країнах Європейського Союзу – підприємства з 
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кількістю працівників до 500 осіб, в Україні у промисловості та будівництві – 

до 200, а в інших галузях сфери матеріального виробництва – до 50 осіб). 

Різні аспекти системи управління малого підприємства висвітлені у 

працях вітчизняних та закордонних науковців і практиків, зокрема                 

О. Балабенко, Ю. Бусек, М. Максимцов. 

Мале підприємство – це не просто невелике за чисельністю і обсягу 

продукції виробництво, а зовсім нова структура, що набуває розвитку в 

нашій економіці, здатна надати широку свободу вибору і додаткові робочі 

місця, забезпечити швидку окупність витрат, оперативно реагувати на зміну 

споживацького попиту. Малі підприємства сприяють подоланню галузевого і 

регіонального монополізму, розширенню конкуренції, впровадженню 

досягнень науково-технічного прогресу, підвищенню експортного потенціалу 

країни, значному зміцненню економічної бази країни [2]. 

Малий бізнес є важливою складовою ринкової економіки. Досвід 

розвинених країн свідчить, що 60% валового внутрішнього продукту 

забезпечує малий бізнес. На підприємствах цього сектора працює понад 50% 

загальної численності зайнятих. Одним із важливих чинників, через які 

підприємства стають банкрутами, є недостатній рівень управлінських знань. 

Так, у США 98% невдач обумовлено неефективним управлінням.  

В Україні управління також є слабкою ланкою, особливо на підприємст-

вах, які представлені у секторі малого бізнесу. Дослідження довели, що 

тільки кожен п'ятий менеджер малого підприємства аналізує фінансові 

результати діяльності, третина з них – щотижня, 42% – раз на місяць. 

Відповідно до Закону України «Про державну підтримку малого 

підприємництва», малим підприємством є юридична особа, суб'єкт 

підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми й форми 

власності, у яких середня чисельність працюючих за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 50 чоловік і обсяг річного валового доходу 

не перевищує 500 тис. євро [1]. 

Мале підприємство від великого відрізняється за цілями і завданнями, 

які воно здатне вирішувати. Малі підприємства реалізують підприємницький 

інтерес й ініціативу власника, який найчастіше є і керівником, і генератором 

ідей, і фінансовим керуючим. Відповідно, більшість рішень з діяльності 

даного підприємства ґрунтуються на авторитетній думці власника-керівника. 

На малих підприємствах відбуваються ті ж управлінські процеси, що й 

на великих. Але управління малими підприємствами має свої особливості, які 

пов'язані з малим масштабом діяльності, що обумовлює недосконалість 

організаційної структури й відсутність чіткого поділу праці. Системам 

управління малих підприємств характерні гнучка організаційна структура, 

тимчасове закріплення завдань і робіт за виконавцями, перевага 

горизонтальних зв'язків, мінімальне використання формальних правил і 

процедур, готовність до змін, групова динаміка, самоконтроль і контроль з 

боку колег. 
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Свої особливості на малому підприємстві має мотивація, оскільки, як 

правило, на таких підприємствах працюють люди творчі й ініціативні. Це 

припущення Ю. Бусек ґрунтував на дослідженнях Д. Мак-Клеланда, який 

вважав, що люди гостріше всього відчувають три потреби – влади, успіху, 

причетності [3]. 

Специфікою комунікацій на малих підприємствах є перевага усного 

вербального спілкування, при цьому процес передачі інформації через 

спрощену ієрархію стосунків проходить більш швидко, ніж у великих 

організаціях. 

На більшості малих підприємств відсутній плановій відділ, функції 

планування виконує керівник, тому часто плани документально не 

відображаються. У результаті цього про розмір планових показників 

персонал може тільки здогадуватися. Це призводить до негативних наслідків: 

по-перше, для досягнення успіху кожний працівник повинен мати чітку уяву 

про цілі підприємства та про свій особистий внесок у їх досягнення. По-

друге, керівник не має змоги ефективно виконувати інші функції управління. 

Особливістю планування на вітчизняних малих підприємствах є відсутність 

довгострокових планів [4]. Для підвищення результативності управління 

малого підприємства доцільно використовувати методи стратегічного 

управління з урахуванням особливостей сегментованих галузей. 

Для ефективного управління малим підприємством доцільно 

враховувати, що здатність до самозбереження, адаптації до зовнішніх змін 

дозволяє здійснювати його діяльність довгі роки, не боячись «морального 

зношування», втрати працездатності й банкрутства. Кожному підприємству 

необхідно постійно модернізуватися до вимог ринку не тільки за допомогою 

виробництва конкурентоспроможних товарів, але й шляхом удосконалення 

управління. 

Оскільки малі підприємства гостро сприймають вплив зовнішнього 

середовища, найважливішим елементом управління є особлива стратегія 

протидії негативному впливу, що передбачає: коректування цілей, внесення 

виправлень у систему критеріїв ефективності функціонування, обґрунтування 

й вибір нововведень. Це сприятиме постійному вдосконаленню 

організаційної структури, підвищенню кваліфікації персоналу, зниженню 

ступеня централізації. 

Доцільно зробити висновок, що для малих підприємств в цілому 

характерні ті ж управлінські процеси, що й великим. Але управління малими 

підприємствами має такі специфічні риси: 

1)об'єднання функцій власника й керівника.  

2)відсутність на багатьох підприємствах планових відділів є причиною 

того, що плани не фіксуються документально.  

3)малі підприємства відносять до адаптивних систем, яким притаманні: 

гнучка організаційна структура, тимчасове закріплення завдань і робіт за 

виконавцями; децентралізація повноважень і відповідальності; перевага 
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горизонтальних зв'язків; мінімальне використання формальних правил і 

процедур; готовність до змін; 

4) використання гнучких методів контролю; 

5) перевага усного вербального спілкування.  
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО 

СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 

На сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу України 

важливу роль відіграє впровадження новітніх технологій та досягнень 

науково-технічного прогресу. Інновації є засобом підвищення ефективності 

виробництва, а також – адаптації підприємств до змін соціального, 

економічного, політичного середовища.  

Формування інноваційної системи в агропромисловому комплексі 

відбувається за дуже несприятливих умов (недостатнє забезпечення наукової 

сфери матеріально-технічними ресурсами, обмеженість інформаційних 

ресурсів, втрата висококваліфікованих працівників тощо). Зараз більшість 

вітчизняних агропідприємств неспроможні виготовляти високоякісну й 

конкурентоспроможну продукцію, що є наслідком таких негативних явищ, 

як: застарілий машинно-тракторний парк, диспаритет цін на продукцію 

промисловості й сільського господарства, постійне зростання цін на паливо-

мастильні матеріали, недосконала кредитно-фінансова система й законодавча 

база та ін. Ці проблеми особливо загострилися після входження України до 

структур Світової організації торгівлі, що вимагає від нашої держави 

постачання на світовий ринок високоякісної конкурентоспроможної 

продукції. Постала гостра необхідність у переорієнтації наявної державної 

політики на високоефективну інноваційну [3]. 
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В умовах глобалізації інноваційна модель розвитку не може принести 

повного економічного ефекту лише за допомогою технологічного оновлення 

ресурсної бази та структурної перебудови економіки. Вона передбачає 

перенесення акценту з традиційних науково-технічних рішень на 

використання принципово нових прогресивних технологій, які впливають на 

процеси соціально-економічного розвитку прогресивних країн світу. Саме 

тому широке застосування інновацій є найбільш дієвим та ефективним 

способом вирішення гострих соціально-економічних проблем аграрного 

сектору, пов’язаних із пошуком механізмів підвищення економічних 

показників діяльності аграрних господарств та забезпечення населення 

високоякісною сільськогосподарською продукцією. Інноваційний розвиток 

цієї сфери економіки означає її якісне реформування, що базується на 

зростанні виробничих показників із одночасним удосконаленням соціально-

економічного механізму сільського господарства, а також взаємопов’язаних 

галузей. Цей процес повинно забезпечувати постійне використання більш 

досконалих технологій виробництва і переробки сільськогосподарської 

продукції, нових сортів культур рослин та порід тварин, прогресивних 

моделей соціально-економічного розвитку, сучасних моделей інформаційних 

технологій. 

Роль інноваційного чинника, яка постійно зростає, і пов’язані з нею 

наміри отримати в прийнятні терміни очікуваний економічний ефект не 

дають змоги розраховувати на ситуацію, що виникла в аграрному секторі із 

впровадженням новітніх наукових розробок та їх масовим використанням. 

Для того, щоб інноваційний розвиток аграрного сектору приносив очікувані 

результати, необхідне повноцінне забезпечення, що дозволить змінити 

інертний і навіть регресійний характер цього процесу. І це повинно 

стосуватися усіх напрямів забезпечення активного й ефективного 

інноваційного розвитку сільськогосподарської галузі. 

Загалом Україна має потенційні можливості для успішного проведення 

новаторської діяльності, але для цього потрібно виконати такі заходи: 

– забезпечити стабільну економічну ситуацію в країні для залучення 

інвестицій в агропромисловий комплекс; 

– надати пільги підприємствам, які створюють інноваційний продукт; 

– зорієнтувати фінансово-кредитні установи на надання кредитів 

виробничим установам, які займаються інноваційною діяльністю [1]. 

Реалізація запропонованих заходів дозволить покращити процес 

виробництва, продуктивно використовувати внутрішні й залучати зовнішні 

інвестиції в інноваційну діяльність. 

Для підвищення ефективності виробництва та конкурентоздатності 

сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках за 

рахунок впровадження зонально адаптованих ресурсоощадних екологічно 

безпечних технологій вирощування аграрних культур та утримання тварин 

відповідно до вимог міжнародних стандартів у 2009 р. уряд України 

розробив проект Концепції Державної цільової економічної програми 
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впровадження в агропромисловому комплексі новітніх технологій 

виробництва сільськогосподарської продукції до 2016 р., який має бути 

втілений у життя [3]. 

У проекті Стратегії інноваційного розвитку України на 2010–2020 рр. в 

умовах глобалізаційних викликів зазначено, що кадрова наукоємність в 

Україні за роки реформ навіть зросла. Сьогодні в інтересах аграрної галузі 

працює понад 11 тис. науковців (15% загальної кількості учених країни), 

зокрема 2,1 тис. докторів і кандидатів наук, понад 200 академіків та членів-

кореспондентів. Сільськогосподарський сектор обслуговує Національна 

академія аграрних наук України, у складі якої діє більше 120 наукових 

установ, а його потребами опікуються фахівці розвиненої системи 

навчальних закладів. 

Науково-дослідницьку роботу в аграрному секторі проводять також 

учені та співробітники багатьох інших державних установ, серед яких – 

Західноукраїнський регіональний центр фермерства НААН України, Інститут 

ветеринарної медицини НААН України, ННЦ «Інститут експериментальної і 

клінічної ветеринарної медицини», Інститут епізоотології НААН України, 

Інститут сільськогосподарської мікробіології НААН України, Інститут 

землеробства і тваринництва західного регіону НААН України, Інститут 

землеробства південного регіону НААН України, Біосферний заповідник 

«Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна, ННЦ «Інститут землеробства» НААН 

України, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. 

Соколовського» НААН України. 

Нині аграрна наука на 75% фінансується за рахунок державного 

бюджету (наука в цілому – на 39%). Це є ще одним доказом неефективності 

проведених у сільськогосподарському секторі реформ, внаслідок яких вона 

залишилася відірваною від виробництва і слабо комерціоналізованою, що 

суперечить світовому досвіду. У розвинених країнах аграрна наука є 

найбільш комерціоналізованим сектором наукових досліджень. 

Інша проблема цієї сфери – дуже низький рівень використання 

досягнень аграрної науки сільськогосподарським виробництвом, що 

закономірно призводить до зниження якості робіт. Головна причина полягає 

в тому, що в Україні не сформувалися великі аграрні підприємства і не 

відбулася ринкова інтеграція фермерських господарств. На початку 2008 р. 

майже 70% фермерів мали у своєму розпорядженні сільськогосподарські 

площі розміром до 100 га, у зв’язку з чим вони просто не могли 

застосовувати сучасні дорогі технологічні й технічні засоби виробництва. До 

того ж в аграрному секторі набирає обертів тенденція скуповування 

торговельним, фінансовим та промисловим капіталом корпоративних прав 

засновників сільськогосподарських підприємств, що призводить до 

відчуження великої кількості угідь із аграрного виробництва [2]. 

На жаль, у межах нав’язаної селу доктрини неоліберальних реформ 

найближчим часом створити в Україні сучасне ринкове інноваційне сільське 

господарство, здатне в повному обсязі забезпечити потреби населення у 
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продуктах харчування та успішно конкурувати з аграріями інших країн, 

фактично неможливо. Тому держава і суспільство мають здійснити 

масштабні заходи для захисту сільськогосподарського виробника, 

забезпечення економічних, правових, організаційних, соціальних та інших 

умов інноваційного розвитку цього важливого сектору економіки. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В 

ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

Однією з проблем сучасного суспільства є розвиток довіри громадян до 

уряду країни і державних установ. Органи влади відіграють важливу роль у 

створенні життєздатного суспільства, де якість і послідовність у наданні 

публічних послуг успішно підтримують економічне становище країни і 

соціальну справедливість. Світовий досвід свідчить, що досягти високого 

рівня державного управління можна шляхом розробки, побудови та 

впровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади на 

основі принципів загального управління якістю (TQM) і виконання вимог 

міжнародних стандартів серії ISO 9000, але з урахуванням специфічних 

особливостей сфери діяльності кожного органу державної влади. 

Необхідність запровадження системи управління якістю в органах 

виконавчої влади України зумовлена: недостатньою орієнтованістю 

діяльності органів виконавчої влади на задоволення потреб споживачів, 

зокрема у сфері надання послуг; низькою якістю значної кількості послуг, що 

надаються органами виконавчої влади; потребою у здійсненні додаткових 

заходів щодо запобігання проявів корупції серед посадових осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави. 

Темі впровадження системи управління якістю в органах виконавчої 

влади приділяється значна увага у наукових публікаціях таких вчених як 

І.Вернигор І., С. Ганоцька, В. Гордієнко, Т. Пахомова, Д. Сухінін., С.Циганенко. 

Дана тема почалась досліджуватися у ХХ столітті як дещо нове та 

прогресивне,  та нині функціонування системи управління якістю вважається 

нормою в розвинутих країнах світу. 

http://www.logos.biz.uad/
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Система управління якістю за визначенням – це сукупність 

взаємопов’язаних або взаємодійних елементів, яка дає змогу встановлювати 

політику та цілі і досягати цих цілей, і яка спрямовує та контролює діяльність 

організації щодо якості; з практичної сторони — це інструмент, за 

допомогою якого орган виконавчої влади може поліпшувати свою діяльність 

та якість надання послуг громадянам. 

У 2011 році була скасована Програма запровадження системи 

управління якістю в органах виконавчої влади, що спиралася на 

впровадження стандартизації відповідно до ISO 9001 [2]. Це було прийнято 

як підтвердження недієвості даної системи та виклик для пошуку інших 

шляхів підвищення якості в державних органах. Нині відсутня єдина 

централізована програма впровадження системи управління якістю в органах 

виконавчої влади, проте підвищення якості ведеться. Так, кожен орган 

окремо та різні рівні влади у прагненнях підвищити якість свої послуг 

впроваджують у себе стандарти ISO серії 9001. Для цього приймаються 

державні стандарти на основі стандартів ISO 9001, видаються наставляння, 

рекомендації та інструкції щодо поліпшення системи управління якістю 

Та науковці, сприймаючи налаштованість суспільства до змін, 

займаються дослідженням інших моделей управління якістю, що знаходяться 

рівнем вище, ніж стандарти ISO 9001. Серед них варто виокремити наступні:  

– загальне управління якістю - Total Quality Management (TQM), що 

базується на стандартах ISO і є логічним його продовженням вгору, 

націлений на якість підхід (філософія) до керівництва організацією, 

заснований на участі всіх її членів і спрямований на досягнення 

довготривалого успіху шляхом задоволення запитів споживача й вигоди для 

всіх членів організації й суспільства [3];  

– європейська модель удосконалення - European Framework for Quality 

Management (EFQM), що є моделлю «ідеальних організацій», на базі яких 

проводяться регіональні, національні та міжнародні конкурси, а також 

діяльність яких націлена на виявлення причин низького рівня виконання або 

перешкод для поліпшення виконання та пошук можливостей для поліпшення 

процесів і системних факторів [1]. 

– концепція Лін-менеджменту є цілісною системою менеджменту, яка 

за умов її розуміння і послідовного впровадження приводить до значного 

покращення бізнес-процесів організації, задоволення потреб споживачів її 

продуктів чи послуг внаслідок послідовних глибинних змін організації [4]. 

В ході дослідження й аналізу було виокремлено ключові проблеми 

нинішнього етапу впровадження системи управління якістю та можливі 

шляхи вирішення їх та вдосконалення. Серед них варто наголосити на 

низькій культурі українського суспільства в питаннях корпоративних 

відносин та публічного управління; відсутність нормативної бази щодо 

впровадження системи; відсутність чітко визначеної, простої та зрозумілої 

термінології щодо управління якістю; відсутність регламентації структури 

процесів.  
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Поліпшити ситуацію можна за допомогою:  

− введення досконалої класифікації послуг населенню з визначеними 

вимогами до послуги, технології її надання та сфер відповідальності за 

надання послуги,  

− запровадження процедури оцінювання та контролю професійної 

діяльності державних службовців та посадових осіб,  

− визначення критеріїв надання послуг на державному та місцевому 

рівні з урахуванням політики розвитку регіону та бюджетного забезпечення, 

їх оптимізації; 

− досягнення високого рівня професіоналізму виконавців державної 

влади,  

− проведення соціальної пропаганди, націленої на зміну світогляду в 

сторону ефективного публічного управління та тотального контролюю якості 

діяльності державних органів. 

Для ефективного впровадження системи управління якістю в органах 

виконавчої влади необхідним є усвідомлення зобов’язань владних структур 

щодо надання якісних послуг з урахуванням визнаних суспільством 

відповідних стандартів з одного боку й усвідомлення прав споживачів і 

системи їх захисту - з іншого. 

У разі, якщо українське суспільство й надалі залишиться на рівні лише 

стандартизації відповідно до ISO серії 9000, які сприймається як єдиний 

еталон у сфері управління якістю, існує висока ймовірність зупинки 

розвитку, а можливо й деградації якості державних послуг. Так, у разі 

занадто довгого перебування на першому етапі перехід на рівень нового 

світогляду стає важко досяжним, а тому й віддаляється перспектива 

функціонування в Україні дієвої системи управління якістю в органах 

державної влади, заснованої не на примусі та зобов’язаннях, а на власних 

прагненнях відповідати визначеним стандартам якості всіх органів 

державного управління та державних службовців зокрема. 

Впровадження системи управління якістю має бути не лише низкою 

організаційних заходів, це має бути зміна світогляду всіх державних 

службовців на такий, що включає процесний підхід TQM – філософією 

вічного поліпшення. Зважаючи та те, що Україна вже має дев’ятирічну 

практику впровадження стандартів управління якістю відповідно до ISO 9001 

в органах державного управління, перший етап можна вважати пройденим. 

Українське суспільство, тим паче враховуючи події останнього року, готове 

до перебудови свідомості й переходу на новий рівень. Тому вважаємо, що 

настав час впровадження в державних органах авторських систем управління 

якістю, відомих в усьому світі, таких як TQM, CAF, EFQM, Лін-менеджмент 

та інші. 
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ФOРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ 

ПOТЕНЦІАЛOМ 

 

Забезпечення кoнкурентoспрoмoжнoсті та динамічний рoзвитoк 

підприємств мoжливo здійснити шляхoм рoзвитку усіх функціoнальних 

підсистем управління. Oсoбливе місце відвoдиться управлінню пoтенціалoм 

як oснoви управління фoрмуванням та рoзвиткoм мoжливoстями в загальній 

системі стратегічнoгo набoру підприємницьких структур. Ситуація, що 

склалась, найкращим чином відображає необхідність використання системи 

управління стратегічним потенціалом на підприємствах, саме тому дана тема 

є актуальною для її дослідження та впровадження на підприємствах. 

Управління пoтенціалoм рoзглядається нами як прoцес, щo oхoплює: 

– стратегії рoзвитку підприємств; 

– систему підприємницьких мoжливoстей; 

– тип пoведінки підприємств; 

– типoлoгію пoтенціалу; 

– механізми управління пoтенціалoм; 

– алгoритми фoрмування пoтенціалу; 

– технoлoгію управління пoтенціалoм; 

– правила фoрмування пoтенціалу підприємства та системи управління 

ним[1]. 

Метoдoлoгічнoю oснoвoю фoрмування результативнoї системи 

управління пoтенціалoм є правила ствoрення такoї системи (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Oснoвні правила фoрмування системи управління пoтенціалoм[2] 

Правила фoрмування 

пoтенціалу підприємства 

Правила фoрмування системи управління 

пoтенціалoм підприємства 

1. Альтернативність 

пoтенційних мoжливoстей  

1. Стратегічна цільoва спрямoваність 

управління пoтенціалoм підприємств як 

oснoва забезпечення йoгo системнoї 

ціліснoсті. 

2. Динамічний характер 

пoтенційних мoжливoстей 

2. Гoлoвна кoнцептуальна oснoва системи 

управління пoтенціалoм – фoрмування 

мoжливoстей та управління ними. 

. 3. Динамічна збалансoваність 

пoтенціалу підприємств.  

3. Первинність стратегій, стратегічних цілей 

і втoринність мoжливoстей. 

4. Динамічна зміна 

структурних елементів 

пoтенціалу як рoзвиваючoї 

системи.  

4. Стратегічний ефект - снoвний критерій 

oцінки результативнoї системи управління 

пoтенціалoм підприємств. 

5. Динамічна відпoвідальність 

пoтенціалу темпoм і напрямку 

рoзвитку підприємств.  

5. Системнo - кoмплексний підхід дo 

фoрмування управління пoтенціалу 

підприємств. 

6. Синергетичний ефект в 

динамічнo збалансoваній 

системі пoтенціалу 

підприємницьких структур 

 

6. Забезпечення динамічнoї 

кoнкурентoспрoмoжнoсті пoтенціалу 

підприємств. 

7. Упереджувальний рoзвитoк 

пoтенціалу підприємств пo 

віднoшенню дo стратегічних 

системних змін в oрганізаціях.  

7. Система управління пoтенціалу 

підприємств пoвинна рoзвиватися на 

принципах упереджувальнoї адаптивнoї дії 

пo віднoшенню дo стратегічних змін у 

зoвнішньoму середoвищі 

 

Управління стратегічним пoтенціалoм підприємств слід рoзглядати як 

систему, яка здійснює реалізацію функцій при дoсягненні цілей 

стратегічнoгo, пoтoчнoгo та oперативнoгo характеру. Це річні напрямки дій з 

неадекватнoю цільoвoю прoграмoю та механізмами управління, спрямoваних 

на забезпечення кoнкурентoспрoмoжнoсті підприємств та синергічнoгo 

ефекту. В цьoму зв'язку виникає прoблема фoрмування ціліснoї системи 

управління пoтенціалoм підприємств, яка забезпечила б єдність стратегічнoгo 

управління. В системі управління стратегічним пoтенціалoм підприємств, 

важливим прoцесoм є oбґрунтування стратегій рoзвитку пoтенційних 

мoжливoстей[1]. 

Таким чинoм, для фoрмування системи управління стратегічним 

пoтенціалoм підприємства пoтрібнo викoристoвувати не прoстo кoмплексний 
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підхід, щo дoзвoлить забезпечити кoнкурентoспрoмoжність, а 

викoристoвувати ряд правил для безперервнoгo та динамічнoгo рoзвитку 

пoтенціалу. 
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК НАУКИ 

 

Сьогодні всі розуміють, що для того, щоб розвиватись, одержувати 

прибуток і зберегти конкурентоспроможність організації, керівництво 

повинно оптимізувати віддачу від вкладень будь-яких ресурсів: 

матеріальних, фінансових і головне - людських. Коли організація дійсно 

турбується про людей, її загальна філософія, клімат і настрій обов'язково 

відбивається на результатах. 

Дану тему досліджували такі відомі вчені як: К.Боумен, В.Оучі, В.І. 

Крамаренко,Р Марра, Ф.Тейлор та багато інших. 

Управління персоналом - це діяльність організації, спрямована на 

ефективне використання людей (персоналу) для досягнення цілей, як 

організації, так і індивідуальних (особистих). 

Управління персоналом у єдності своїх різноманітних функцій, суб'єктів 

і методів виступає предметом науки ―управління персоналом‖. Одночасно ця 

багатогранна соціальна діяльність і різні аспекти її впливу на підприємство, 

людину і суспільство є об'єктом аналізу багатьох наук.  

Процес виділення управління персоналом у самостійну науку 

завершився у 60-70-х роках XX ст., вона і сьогодні називається по-різному: 

―організаційна поведінка‖ або ―управління людськими ресурсами‖.  

У Німеччині і деяких інших країнах континентальної Європи наука 

управління персоналом була традиційно пов'язана, в першу чергу, з 

економікою підприємства, що знайшло відображення у назві цієї дисципліни 

- ―економіка персоналу‖ або ―менеджмент персоналу‖. 

Управління персоналом як наука існує на двох рівнях:  

– теоретичному - одержання нових знань шляхом опису і класифікації 

явищ, встановлення причинно-наслідкових, функціональних і інших 

взаємозв'язків і закономірностей між ними, прогнозування типових 

організаційних ситуацій;  



605 

 

– прикладному - управління персоналом займається питаннями зміни і 

перетворення реальних виробничих ситуацій, розробкою конкретних 

моделей, проектів і пропозицій для підвищення ефективності використання 

робітників[1].  

Управління персоналом вивчає людину в єдності усіх її проявів, що 

впливають на усі процеси у підприємстві: від її залучення до ефективного 

використання усього її потенціалу. Людина бере участь у виробничій 

діяльності як її багатогранний суб'єкт: економічний (виробник і споживач 

благ); біологічний (носій певної фізичної конструкції і здоров'я); соціальний 

(член певної групи); правовий (власник певних прав і обов'язків); культурний 

(носій певного менталітету, системи цінностей, соціальних норм і традицій); 

емоційно-вольовий (той, що має певний характер і психологічний склад у 

цілому); розумний (той, що має певний інтелект і певну систему знань). Усі 

ці і деякі інші аспекти особистості за певних умов у більшому або меншому 

ступені впливають на поведінку працівника в сфері праці [2]. 

Управління персоналом як наука впливає на реальну життєдіяльність 

підприємств, стаючи надбанням людей, зайнятих в області управління і 

виробництва. Сучасні умови діяльності підприємств пред'являють якісно нові 

вимоги до менеджерів з персоналу, обумовлюють необхідність більш високої 

інтенсивності їхньої праці, уміння цінувати час, володіти комплексом 

організаційних і психологічних якостей, забезпечувати творчий підхід до 

роботи. У цьому зв'язку особливої актуальності набуває удосконалення 

якісного змісту діяльності менеджерів з персоналу. Разом з тим, в Україні 

склалася ситуація, коли управлінню персоналом не приділяється достатньо 

уваги, технологія розробки і прийняття кадрових рішень є недосконалою і 

науково необгрунтованою, у більшості випадків відсутня орієнтація на 

досягнення соціальної ефективності в управлінні персоналом. Це пов'язано з 

існуванням ряду проблем в області управління персоналом у підприємствах. 

Спираючись на теоретичні засади менеджменту, можна визначити, що 

процес управління персоналом включає такі функції: 

Планування - це постановка цілей, розробка правил і послідовності дій, 

розробка планів і прогнозування деяких можливостей у майбутньому. 

Організація - це постановка завдань перед кожним підлеглим, поділ на 

відділи, делегування частини повноважень підлеглим, розробка каналів 

управління і передачі інформації, координація роботи підлеглих. 

Управління - це вирішення питання про визначення стандарту для 

необхідних кандидатів, підбір, відбір працівників, встановлення вимог до 

роботи , що виконукється, оцінка виконання робіт, консультування 

працівників, навчання і розвиток кар'єри працівників. 

Контроль - це встановлення відхилень від вимог за кількістю і якістю 

роботи, рівня продуктивності, перевірка відповідності виконуваних робіт 

встановленим стандартам, нормам. 

Регулювання - коригування робіт, встановлених вимог у разі 

необхідності. 
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 Отже, основна мета управління персоналом - поєднання ефективного 

навчання персоналу, підвищення кваліфікації і трудової мотивації для 

розвитку здібностей працівників, стимулювання їх до виконання робіт 

вищого рівня [3].  
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В умовах сталого розвитку управління особливого значення набуває 

системи удосконалення механізму розроблення та прийняття управлінського 

рішення як складової частини управлінського процесу. Аналіз існуючого 

сьогодні характеру, структури, форм, засобів та чинників прийняття 

управлінських рішень може реально показати цілі суб’єктів суспільної 

взаємодії, їх намагання до змін, систему зв’язків, що забезпечують 

визначеність та послідовність управлінського рішення. Варто констатувати, 

що за даною проблемою є ґрунтовна дослідницька база.    

  Особливий внесок у теорію прийняття рішень внесли такі  вчені, як    

Н. Г. Чумаченко, В. Д. Бакуменко,  А. О. Дєгтяр, Я. Г. Берсуцкий та ін. 

Питання підвищення якості та ефективності управлінських рішень на 

усіх ланках його процесу прийняття та реалізації набуває особливої 

актуальності. Важливість управлінського рішення та й самої функції 

прийняття у процесі управління зумовлена тим, що його ухвалення,                    

по-перше, чітко простежується як умова виконання усіх інших функцій;              

по-друге, є безпосереднім продуктом діяльності керівників усіх рівнів 

управління; по-третє, є одним із важливих засобів формування соціальних 

інтересів; по-четверте, виступає однією з форм реалізації соціальних 

інтересів. Якість управлінського рішення є однією із найбільш важливих 

складових і складних процесів управлінської діяльності, в якому від кожного 

керівника в системі державного управління вимагається компетентність, 

висока оперативність, знання та навики використання методів і технологій 

управління. Відразу треба відзначити: для того, щоб управлінське рішення 

було якісним, воно, як мінімум, повинне бути своєчасним, адресним, 

конкретним.[1, с.56] 
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Прийняття рішень - це наука і мистецтво, яке залежить від того хто його 

приймає і на якому етапі це відбувається. Кожне рішення націлене на якусь 

проблему, а правильне та вчасно прийняте рішення   це те, що максимально 

відповідає цілі організації.  

Вибір управлінського рішення неоднозначний і багато в чому залежить 

від впливу різних чинників на цей процес. Умови і чинники, що впливають на 

якість управлінського рішення, - різноманітні, багатопланові, знаходяться в 

дуже складному взаємозв’язку, взаємозалежні. Через це їх неможливо 

однозначно класифікувати.  

Можна виділити такі основні, суб'єктивні чинники, що впливають на 

процес прийняття управлінських рішень: освіта і професійний досвід, який 

буде ґрунтуватися на постійному пошуку нових можливостей, умінні 

залучати й використовувати для вирішення поставлених завдань ресурси із 

різних джерел. Для кожного рівня працівників необхідно сформулювати чіткі 

вимоги до їхнього освітнього рівня та кваліфікації, що визначають право 

реального ухвалення рішень у відповідній сфері діяльності тому конкретні 

функції працівників повинні бути викладені у посадових інструкціях. 

Основою для розроблення посадових інструкцій працівників, які 

закріплюють їх обов'язки, права і відповідальність є Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників. Цей довідник є 

нормативним документом, обов'язковим з питань управління персоналом на 

підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів 

економічної діяльності [2, с.37]. 

Посадова інструкція є елементом організаційної структури управління, 

за допомогою якої виписані повноваження, управління організацією функції, 

відповідальність під кожну посаду. 

 Психологічні особливості. Зарубіжні науковці Дж. Вілкокс, Е. 

Вілкокс,  К. Коуен відзначають таке: 

− більшість осіб, які приймають управлінські рішення, переоцінюють 

свої здібності та здатності в прогнозуванні бажаних результатів, і чим 

складніше ситуація, тим помітніше це виявляється; 

− досить часто особи, які приймають управлінські рішення, вважають 

виниклі проблеми або такими, що становлять небезпеку, або такими, що 

створюють нові можливості для розвитку, що ґрунтується на переоцінці чи 

недооцінці наявної інформації; 

− коли вибір з низки реальних можливостей уже здійснено, він стає 

домінуючим як переконання, що призводить до втрати інших суттєвих 

можливостей; 

− на вибір керівника при ухваленні рішення так чи інакше впливає як 

ступінь опрацювання проблеми, її формулювання, так і стиль викладення, 

тобто комунікаційні чинники, під впливом яких робиться вибір; 

− нарешті, індивідуальні психологічні характеристики можуть 

впливати на відбір даних, необхідних для ухвалення рішення: перш за все, 

сприймаються дані, які потенційно пов'язані з потребами; не враховуються ті, 
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що не відповідають цінностям або віруванням; відбираються на основі 

особистих орієнтацій; помічаються лише ті, що ґрунтуються на 

попередньому досвідові; краще виявляються дані, які відповідають початку 

або кінцю події тощо [3, с.159]. 

Перш за все перерахуємо основні, базові положення, які доцільно мати 

на увазі, оскільки їх свідомий облік сприяє підвищенню якості 

управлінського рішення.                     

 Умови якості управлінських рішень:      

 1. Знання реальних тенденцій розвитку керованого об'єкта;  

 2. Методами використання створених тенденцій у організації;  

 3. Орієнтація в системі розвитку економіки країни в цілому;  

 4. Визначення завдань що випливають з цієї системи для керованого 

об'єкта;            

 5. Чіткого уявлення про стан об'єкта, зовнішнього середовища, 

тенденції їх розвитку;          

 6. Володіння  групою методів переведення керованого об'єкта з 

фактичного стану в бажаний і надання йому необхідних напрямків розвитку;

 7. Уміння своєчасно реагувати на мінливу обстановку і нові завдання 

які висуваються ринком економічної політики держави;   

 8.  Структурізація проблеми і побудова дерева цілей. [2,с. 54]  

 Якість, управлінського рішення на значною мірою визначає кінцевий 

результат і від низки чинників:       

 1) якості вихідної інформації, що визначається її достовірністю, 

достатністю, захищеністю від перешкод і прямих помилок, формою уявлення 

(відомо, що точність результатів розрахунку може бути вище точності, 

використовуваної до розрахунку інформації);      

 2) оптимального чи раціонального характеру прийнятого рішення; 

 3) своєчасності прийнятих рішень, обумовленою швидкістю їх 

розробки, прийняття, передачі й організації виконання;    

 4) відповідності прийнятих рішень діючому механізму управління і що 

базуються у ньому методів управління;       

 5) кваліфікації кадрів, здійснюють розробку, прийняття прийняття 

рішень та організацію їхнього виконання;      

 6) готовності керованої системи до виконання прийнятих рішень.        

[1, с.173]           

 Таким чином, якщо розглядати управлінські рішення з позиції 

ефективності та дієвості, то проблема вдосконалення підготовки і прийняття 

управлінських рішень залишається однією з найактуальніших. Головними її 

особливостями є численність та неоднорідність управлінських циклів, 

ситуацій, суб’єктів та об’єктів управління, різноманітних зв’язків між ними, 

здебільшого неможливість однозначного визначення критеріїв їх 

ефективності, а також значна динаміка змін чинників у процесах розвитку. 

До основних умов і чинників, які впливають на прийняття рішень, 

відносяться особисті оцінки керівника, середовище прийняття рішень, 
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інформаційні обмеження, негативні наслідки тощо. Крім того, щоб бути 

якісним, рішення має бути  ефективним незалежно від можливих помилок у 

визначенні вихідних даних  і гнучким - передбачати зміну цілей і алгоритмів 

досягнення цілей.  
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МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

 Підготовка компетентного персоналу, здатного до продуктивної роботи 

в ринкових умовах, його раціональне структурне і просторове розміщення, 

зміна культури управління підприємства, залежить від ефективності 

функціонування служби управління персоналом і є запорукою досягнення 

успіху підприємством. Управління персоналу особливо важливе у сучасних 

умовах глобальної конкуренції і стрімкого науково-технічного прогресу, 

коли продукти, технології, операційні методи і навіть організаційні 

структури старіють з нечуваною швидкістю, а знання та навички 

співробітників компанії стають головним джерелом тривалого розквіту будь-

якої компанії. 

Процес управління підприємством є досить складним, відповідальним та 

багатогранним. Багато вітчизняних дослідників, такі як В.О. Василенко, Б.А. 

Гаєвський, О.Є. Кузьмін, А.Т. Кредісов, В.О. Лук'янихін та ін. досліджують 

різні аспекти процесу управління підприємствами. 

Для постійного розвитку підприємства, збільшення його прибутковості 

та конкурентоспроможності необхідний пошук шляхів удосконалення 

процесу управління підприємством. 

 У сучасних умовах в теорії управління організацією відбувається 

істотна зміна загальної парадигми управління. Сьогодні персонал 

розглядається як основний ресурс організації, що в значній мірі визначає 

успіх всієї її діяльності, яким треба грамотно управляти, створювати 

оптимальні умови для його розвитку, вкладати необхідні засоби.  

Управління персоналом у сучасних умовах включає декілька 

взаємозалежних етапів:  

1.Розробка ефективної системи кадрового менеджменту (визначення 

предмета, задач та утримання даного виду менеджменту, його основних 
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напрямків, принципів і методів для конкретної організації).  

2.Формування механізму управління персоналом і відповідною 

організаційною.  

3.Планування людських ресурсів.  

4.Набір персоналу.  

5.Профорієнтація та адаптація (уведення прийнятих робітників в 

організацію, розвиток у них розуміння того, що очікує від спів-робітників 

організація та яка праця в ній одержує заслужену оцінку).  

6.Формування кадрового потенціалу управління (аналіз якісного складу 

управлінських кадрів, організація наймання і постійної роботи з молодими 

спеціалістами, розробка науково-практичних основ добору і розставляння 

керівних кадрів).  

7.Оцінка кадрів та їх діяльності (організація оцінки кадрів управління, 

розробка принципів і методів роботи з резервом, організація конкурсів 

спеціалістів, атестація, розробка ефективних методик оцінки).  

8.Організація навчання персоналу.  

9.Управління трудовою дисципліною і плинністю кадрів [1]. 

Реалізація управлінських зв'язків у системі управління відбувається 

засобами здійснення процесу управління. Процес управління – це діяльність 

суб'єкта управління з узгодження спільної праці персоналу організації для 

досягнення її цілей, який є єдністю трьох складових: змісту, організації та 

технології здійснення. Процес менеджменту охоплює певні категорії: 

керуюча та керована системи організації, функції менеджменту, методи 

менеджменту, управлінські рішення, комунікації, керівництво.  

Отже, змістом процесу менеджменту є цілеспрямований вплив на стан 

елементів, які утворюють систему "організація". Це комплексний процес, 

утворений із часткових – технічних, економічних, соціальних, організаційних 

та інших, які здійснюють управлінські працівники різних рівнів у просторі й 

часі щодо конкретних об'єктів управління [4]. Для постійного розвитку 

підприємства, збільшення його прибутковості та конкурентоспроможності 

необхідний пошук шляхів удосконалення процесу управління 

підприємством. Одним з найбільш актуальних шляхів удосконалення 

процесу управління підприємством є розроблення найбільш ефективних в 

умовах ринку стратегій управління персоналом. 

З погляду управління персоналом, у системі якого первинним етапом є 

планування, прогнозування та маркетинг персоналу, «стратегічна система 

удосконалення механізмів управління персоналом на підприємстві повинна 

ґрунтуватися у плановому порядку на чотирьох основних напрямках: 

плануванні потреби у персоналі; управлінні оплатою праці; системі 

регулювання персоналу; навчанні та підвищенні кваліфікації персоналу» [2]. 

Відтак можна констатувати, що навіть розгляд ролі мотивації праці в системі 

управління підприємством не звужується лише до застосування засобів 

стимулювання праці. На наш погляд, інноваційна роль мотивації 

безпосередньо стосується усіх підсистем управління персоналом – від 
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планування до інформаційного забезпечення, що потребує вдосконалення 

взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем – навчальними закладами, 

службами зайнятості, агенціями з найму персоналу тощо. суб’єктом 

мотиваційного механізму є служба управління персоналом, яка виконує не 

тільки функції мотивації та стимулювання праці персоналу, але й реалізує 

увесь комплекс завдань щодо управління персоналом – від планування до 

охорони праці.  

У цьому випадку об’єктом мотиваційного механізму виступає не тільки 

наявний персонал підприємства, але й потенційні працівники, – тобто трудові 

ресурси або робоча сила на ринку праці. Враховуючи це, суб’єкт 

мотиваційного механізму(служба управління персоналом) повинен впливати 

не тільки на внутрішній об’єкт (найманих працівників) під час реалізації 

управлінських функцій, але й взаємодіяти з зовнішнім середовищем 

підприємства – ринком праці під час залучення кваліфікованої робочої сили, 

яка потрібна підприємству для досягнення визначених цілей. Для побудови 

мотиваційного механізму саме в такий спосіб необхідною є наявність на 

підприємстві досконалої організаційної структури служби управління 

персоналом. 

 Задача оцінки ефективності управління персоналом підприємства 

полягає у визначенні:  

1) економічної ефективності (характеризує досягнення цілей діяльності 

підприємства за рахунок кращого використання трудового потенціалу). 

Критерії оцінки економічної ефективності управління персоналом 

підприємства повинні відображати результативність живої праці або трудової 

діяльності працівників;  

2) соціальна ефективність управління персоналом підприємства в 

значній мірі визначається організацією і мотивацією праці, станом соціально-

психологічного клімату в трудовому колективі, тобто більше залежить від 

форм і методів роботи з кожним працівником;  

3) організаційної ефективності (оцінює цілісність і організаційну 

оформленість підприємства) [3]. 

 Велика частка дослідження систем управління персоналом належить 

західним експертам. Узагальнюючи досвід зарубіжних підприємств можна 

сформувати головну ціль системи управління персоналом: забезпечення 

кадрами, їх ефективне використання, професійний і соціальний розвиток. 

Досвід країн з розвинутою економікою (Франція, Німеччина, Голандія) 

свідчить, що стабільність у суспільстві багато в чому забезпечується 

налагодженим механізмом взаємовідносин між центром і регіонами.  

Отже, система управління персоналом є неодмінною складовою 

управління і розвитку будь-якої організації, вона є об'єктивною, оскільки 

виникає з виникненням самої організації і не залежно від чиєїсь волі. Будучи, 

по суті, одній з найважливіших підсистем організації, система управління 

персоналом визначає успіх її розвитку. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГРЕЙДУВАННЯ 

 

  Актуальність грейдування, полягає в створенню ієрархії посад, яка 

дозволяє визначити правильний (справедливий і ринково обгрунований) 

рівень компенсації для кожного співробітника і стає все більш необхідною 

для великої кількості компаній. На сьогоднішній день грейдинг вважається 

однією з найоб’єктивніших і найпрозоріших систем встановлення посадових 

окладів. Як відомо, грейдинг (англ. Grading — класифікація, сортування, 

упорядкування) — це система процедур по проведенню оцінки і ранжування 

посад, в результаті яких посади розподіляються по групам (грейдам) 

відповідно до їх цінності в компанії [1, с. 65].       

 Система грейдів була розроблена компанією HayGroup і почала 

застосовуватись в 50-х роках минулого століття у США під час проектування 

основної заробітної плати державних службовців, хоча перші форми 

грейдингу існували ще в Стародавньому Єгипті [2, с. 43].  В літературі та 

інтернеті можна прочитати різні визначення термінів «грейд» та 

«грейдування», узагальнивши їх, можна зробити наступні висновки:   

1) до грейду належить група посад/робіт, які мають однакову значущість 

(цінність) для підприємства;         

2) головний критерій віднесення посади/роботи до відповідного грейду 

— їх цінність для підприємства;         

3) грейди формують по результатах оцінювання посад і робіт за низкою 

специфічних для підприємств факторів;    

4) для посад/робіт, які належать до одного грейду, встановлюється 

однаковий діапазон посадових окладів.      

 Грейдування, по суті, є однією з можливих процедур тарифікації 

робіт. Порівняно зі стандартними тарифікаційними процедурами 

грейдування досконаліше, бо дозволяє в повній мірі врахувати індивідуальні 

потреби підприємства в диверсифікації заробітної плати.  Перш ніж 
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ухвалити рішення про запровадження грейдингового підходу до формування 

основної заробітної плати треба обгрунтувати його доцільність з огляду на 

вид економічної діяльності, його організаційно-правову форму, розміри, 

структуру, специфіку діяльності підприємства, чисельність персоналу, 

наявність філій, регіональних представництв тощо.      

 Ще один чинник, який варто враховувати під час обгрунтування 

доцільності використання системи грейдів, — розмір підприємства. Окремі 

науковці і практики вважають, що грейдинговий підхід потрібно 

застосовувати, коли чисельність персоналу понад 300 осіб, а кількість посад 

— біля 100. Інші зазначають, що у разі, якщо чисельність персоналу понад 

100 осіб, запровадження грейдингового підходу стає економічно вигідним. 

Разом з цим, на багатьох малих підприємствах грейдинговий підхід теж 

успішно застосовується, зокрема в консалтингових, тренінгових компаніях. 

Враховуючи це, розмір підприємства не є визначальним чинником, що 

впливає на ухвалення рішення щодо доцільності використання системи 

грейдів [3, 2].          

 Розрізняють два підходи до грейдування:     

1. Оцінювання компетенцій працівника й віднесення його до 

відповідного грейду залежно від результатів такого оцінювання. Даний 

підхід доцільно застосовувати у консалтингових, тренінгових, ІТ компаніях, 

тобто в компаніях з високою часткою інтелектуального капіталу.    

2. Оцінювання посад і формування грейдів за результатами такого 

оцінювання (грейд до якого належить працівник, залежить від посади, яку він 

обіймає). Цей підхід краще впроваджувати на промислових підприємствах, у 

фінансовій діяльності, страхуванні, торгівлі тощо [3, с. 23].   

 Слід зазначити, що підходи до грейдування, як правило, включають:  

 - кваліфікацію, необхідну для отримання посади;     

 - рівень відповідальності працівника;       

 - складність завдань посади;          

  - різноманітність та комплексність робіт;      

 - самостійність у роботі;         

 - характер робіт, що визначають зміст праці.     

 Кожна грейдингова система має свій набір показників за якими 

оцінюються посади, але ці показники частково перетинаються один з одним. 

При первинному грейдуванні рекомендується взяти будь-яку з існуючих 

систем за основу, хоча б для того, щоб потім порівняти рівень заробітної 

плати та рівень компенсацій з ринковими данними (які надаються в рамках 

будь-якої стандартної грейдингової структури) [3, с. 45].    

 Таким чином, застосування грейдування в системі мотивації 

підприємства дасть змогу отримати додаткові результати, такі як: чітка та 

зрозуміла організаційна структура; перегляд існуючих бізнес-процесів 

(наприклад, виявлення дублювання функцій); адекватні та чітко прописані 

посадові інструкції; отримання балансу між утриманням працівників, 

виплачуючи їм конкурентоспроможну винагороду за працю, та збереженням 
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ефективності своїх витрат на фонд оплати праці.  Також слід зазначити, що 

при всій своїй гнучкості, система грейдування не повинна зазнавати будь-

яких змін, доповнень чи адаптації щонайменше 18 – 36 місяців. Саме такий 

строк є достатнім для апробації, впровадження і виявлення слабких та 

сильних сторін подібних нововведень.                
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ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

У сучасних умовах докорінно змінилася роль людини у виробництві. 
Людина є не тільки найважливішим елементом виробничого процесу на 
підприємстві, а й головним стратегічним ресурсом компанії в конкурентній 
боротьбі. У зв’язку з цим управління персоналом зазнало радикальних змін. 
Мистецтво управління полягає в тому, щоб знайти такі підходи і методи, які 
забезпечили б бажаний перебіг подій на підприємстві і стимулювали його 
співробітників до продуктивнішої праці.Усталюється новий погляд на робочу 
силу як на один із ключових ресурсів економіки, як на "людський капітал". 
Під ним розуміється форма вираження продуктивних сил людини, що 
входить у систему як провідний фактор підприємства.  

Дослідженню питання тенденцій та проблем управління персоналом 
присвячені праці учених: Вдовиченко Р.П., Гаденко А.О., Горобця О.Г., 
Нікіфорової Л.О., Білоконя Я.В. та ін.. 

Тривалий час саме поняття «управління персоналом» у вітчизняній 
управлінській практиці було відсутнім, хоча в системі управління кожної 
організації існувала підсистема управління кадрами та соціального розвитку 
колективу.Таким чином, під управлінням персоналом розуміється система 
взаємозалежних організаційно-економічних та соціальних заходів для 
створення умов щодо нормального функціонування, розвитку й ефективного 
використання потенціалу робочої сили на рівні підприємства [1, с. 32].  

У наш час послідовно утверджується новий погляд на кадри або 
персонал сучасного підприємства як на один із її ключових ресурсів. Він 
відображає реальне підвищення ролі людського фактора в діяльності 
організації, зростання залежності цієї діяльності від якості, мотивації та 



615 

 

характеру використання персоналу в цілому і кожного працівника окремо. 
Вкладення у людські ресурси розглядається як довгостроковий фактор 
конкурентоздатності та успішного функціонування сучасного підприємства.  

Сьогодні ефективність управління персоналом іноді розуміється у 
вузькому значенні – як отримання максимального прибутку. Однак дедалі 
частіше ефективність розглядається не тільки в економічному плані – як 
економічність, якість, продуктивність, нововведення, прибуток, а і в більш 
широкому контексті й пов'язується з такими поняттями особистісного і 
психологічного плану, як задоволеність співробітників своєю працею, участю 
у трудовому колективі підприємства, високий рівень самооцінки колективу, 
мотивація персоналу до ефективної праці [2, с. 100]. 

У сучасних умовах основним фактором конкурентоздатності 
підприємницької структури, її життєздатності і процвітання є якість 
персоналу і його ставлення до праці, тобто рівень професіоналізму і 
творчості працівників. Саме персонал відіграє вирішальну роль у процвітанні 
підприємства, коли матеріальні ресурси достатні і загальнодоступні, а 
технологія і методи управління ними не становлять особливо складної 
системи.  

Однак, в ситуації нестабільності або в кризових явищах вирішальне 
значення має також персонал. Професіоналізм, прогностичні якості, інтуїція 
працівника в умовах хиткого зовнішнього середовища визначають цінність і 
результативність прийнятих рішень. У той же час освічений персонал, творча 
особистість володіє, як правило, високим рівнем самооцінки, вимагає від 
керівників шанобливого ставлення до себе, не допускає дискримінації, 
почуває себе з керівництвом відносно «на рівних». Керувати такими 
працівниками старими методами, бачачи в людях тільки виконавців керівної 
волі, а не з огляду на їх унікальність, вже неможливо.Слід зазначити, що 
управління людськими ресурсами має відповідати методам розвитку 
підприємства, захищати права і обов'язки працівників, забезпечувати 
дотримання правил при формуванні, стабілізації і використанні людських 
ресурсів.  

Основні проблеми, з якими стикаються при управлінні персоналом – це 
підбір, формування кадрів з сучасним економічним мисленням, забезпечення 
ефективності праці працівників, збереження сприятливого клімату у 
колективі та багато інших [2, с. 103]. 

Першим кроком до вирішення цих проблем є підбір персоналу. Існує 
декілька підходів до підбору кадрів на підприємстві. Серед них найбільш 
розповсюдженими є самостійне наймання персоналу та звернення до 
агентств і служб зайнятості. Звичайно, кожна організація застосовує різні 
методи прийняття на роботу. Зокрема, це анкетування, система 
психологічних тестів, інтерв'ю.  

Завдання керівника полягає в тому, щоб створити якомога продуктивні 
відносини з персоналом, знайти саме такі методи та підходи, які сприятимуть 
більш ефективнішій роботі. Персонал потрібно заохотити, створити такі 
умови, за яких у кожного працівника буде бажання працювати плідно і з 
натхненням. При цьому досить важливу роль відіграє працездатність 
працівників, їх кваліфікованість. Використання таких форм заохочень як 
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безкоштовні обіди, надання медичних послуг, організація відпочинку за 
рахунок підприємства (путівки) тощо дозволять підвищити мотивацію 
працівників [3, с. 67]. 

Багато керівників, рухаючись на шляху до максимального отримання 
прибуткузабувають про працівників, створюючи їм неможливі для праці 
умови. Це є надто ризиковим, оскільки може призвести до 
втратвисококваліфікованих працівників.  

Щоб запобігти таким небажаним втратам, на підприємстві доцільно 
розробити заходи для моніторингу морально-психологічного клімату в 
колективі, ступеня задоволеністю кожного співробітника роботою, умовами 
праці, відпочинку, задоволеності рівнем зарплати тощо [3, с. 67]. 

Отже, управління персоналом є важливою складовою управління 
організацією. Складність її полягає в тому, що люди за своїм характером 
відрізняються від інших ресурсів і потребують особливих підходів і методів 
управління. Успішність управління персоналом визначається ефективністю 
використання трудових ресурсів для реалізації поставлених перед ними 

цілей, комплексним баченням проблем і цілісним підходом їх вирішення.   
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МОТИВАЦІЯ І СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 
 

У ринковій економіці для організації одним з найважливіших завдань є 
пошук ефективних способів управління мотивацією її працівників, які 
забезпечують активізацію людського фактору. Колектив, що працює як 
команда однодумців і партнерів, здатних розуміти і реалізовувати цілі 

керівництва,  неодмінна умова досягнення успіху в бізнесі. Крім того, для 
результативної діяльності підприємства потрібні відповідальні, ініціативні, 
високоорганізовані і прагнучі до трудової самореалізації працівники. Однак 
на практиці менеджери дуже часто стикаються з проблемою створення 
ефективної системи мотивації персоналу, про що свідчить постійна 
актуальність цього питання і в бізнесі, і в науці. 

Мотивація персоналу в компанії – це система зовнішніх умов, що 
запускають внутрішню енергію і активність людей на роботі. Мотивація 
співробітників – це та нагорода, заради якої вони готові не тільки працювати 
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на компанію в рамках функціонування своєї посади, але й вирішувати нові 
додаткові завдання. 

Вмотивований співробітник компанії – це такий співробітник, який з 
бажанням йде на роботу і відчуває справжнє задоволення від робочого 
процесу. Така людина усвідомлено багато і старанно трудиться, проявляє 
натхнення в роботі, отримує високі результати. Що вигідно як самій людині, 
так і бізнесу. 

Мотивувати співробітників тільки за допомогою зовнішніх заходів 
неможливо. Мотивують людей ті зовнішні умови, які викликають у них 
внутрішній відгук і відповідають їх очікуванням, цінностям і потребам. 
Мотивація формується при взаємодії зовнішніх факторів з внутрішніми, які 
недоступні зовнішньому спостереженню [1, с. 156]. 

Багато практиків-менеджерів вживають терміни «мотивація» і 
«стимулювання» як близькі за значенням синоніми, стверджуючи, що 
різниця між цими поняттями незначна, але це невірно. У цьому і кореняться 
основні причини помилки в управлінні персоналом. 

Отже, мотив – це сукупність внутрішніх спонукань до активності, 
заснованих на усвідомлюваних або неусвідомлюваних потреб, інтересів, 
уявленнях про цінностях і т.д. Мотивація являє собою процес спонукання 
працівників до активної трудової діяльності для задоволення їх власних 
потреб, інтересів у поєднанні з досягненням цілей організації. 

Стимул – зовнішнє спонукання до діяльності, пов’язане з впливом 
зовнішніх по відношенню до особистості факторів і суб’єктів. Стимулювання 
праці – це комплекс заходів, які є засобом задоволення конкретних потреб 
працівника, здебільшого матеріальних. 

Від чітко розроблених систем мотивації та стимулювання праці 
залежить не тільки соціальна і творча активність працівників, а й кінцеві 
результати підприємств у багатогранній соціально-економічній діяльності і, 
особливо, в галузі впровадження у виробництво інноваційних процесів, 
заходів науково-технічного прогресу. 

Дослідження показують, що у деякої частки працівників виявляються 
почуття незадоволеності, пов’язані з несправедливістю оплати праці по 
відношенню до трудового внеску. Оцінка працівником справедливості 
винагороди впливає на поведінку фактору задоволеності працею. На стан 
задоволеності працею значною мірою також впливає фактор достатності 
оплати праці [2, с. 28]. 

Працівник, що оцінює заробіток як достатній, має потенціал до 
зростання задоволеності працею, що реалізується при позитивному впливі 
психологічних мотиваційних факторів. На подальшу поведінку фактору 
задоволеності впливає оцінка працівниками справедливості винагороди. 

Працівник, що оцінює оплату праці як недостатню – роботою не 
задоволений, тому нематеріальні фактори його практично не мотивують. З 
часом невдоволення працівника посилюється, що негативно відбивається на 
рівні його трудової активності. На таких фірмах плинність кадрів дуже 
висока. 
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У працівників, які визначили високу заробітну плату найважливішою 
вимогою до роботи, на стан і динаміку задоволеності працею вирішальний 
вплив визначають оцінки достатності та справедливості оплати праці. 

Участь працівників у прийнятті рішень дає можливість повніше 
використовувати трудовий потенціал кожного працівника. При грамотному 
управлінні керівники також звільняють себе від ряду другорядних функцій. 
При цьому краще враховується специфіка всіх, навіть вузькоспеціалізованих 
ділянок, використовуються будь-які, самі різні організаційні здібності всіх 
працівників. Сутність методу залучення полягає в переході від жорстких 
авторитарних форм управління працею до гнучких, колективним формам, в 
розширенні прав рядових працівників, надання їм можливості висловлювати 
свою думку і давати оцінку при обговоренні виробничих завдань. 

У сучасних умовах керівники все частіше розробляють і впроваджують 
системи індивідуального стимулювання. Сенс даних систем полягає в  
винагороді по досягнутим співробітником результатам праці, тобто, як тільки 
досягаються певні, заздалегідь сформульовані критерії, то відразу ж слід 
забезпечити заздалегідь обумовлену винагороду. Сюди, в першу чергу, 
відносять комісійні виплати, які покликані стимулювати продажі [3, с. 48]. 

До винагород, що надаються організацією своїм працівникам, 
відносяться також і додаткові пільги. У сучасних умовах ці доплати стали 
складати значну участь пакета винагород, тому їх називають додатковими 
пільгами. До основних видів пільг належать оплачені відпустки, часткова 
оплата лікарняних, страхування здоров'я і життя, пенсійне забезпечення, які 
стали складовою частиною будь-якої постійної роботи. До інших видів пільг 
належать субсидовані підприємством позики зі зниженою процентною 
ставкою на навчання в коледжах дітей співробітників, дитячі установи, 
надання оплачених юридичних послуг, колективні гаражі, оплачені творчі 
відпустки після певної кількості років роботи. 

У традиційному підході до представлення додаткових пільг працівникам 
є негативний момент, який пов’язаний з тим, що однакові пільги мають всі 
працівники одного рівня, а це знижує їх стимулюючий вплив на 
індивідуальні витрати праці, оскільки не враховуються відмінності між 
людьми. Дослідження показують, що не всі службовці цінують такі пільги. 
Сприйнята цінність додаткових пільг залежить від таких факторів, як вік, 
сімейний стан, розмір сім'ї і т.д. Наприклад, залежно від вікової групи 
цінність наданих пільг буде виражатися наступним чином: 

 літні люди особливо цінують пільги, що надаються при виході на 
пенсію; 

 працівники середнього віку з родиною стурбовані розмірами 
пільгового медичного обслуговування і страхуванням життя; 

 молоді працівники цінують можливість негайного отримання 
готівки. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що в сучасних умовах 
практично кожен працівник має власну точку зору на те, як підвищити 
ефективність своєї роботи. Працівники підприємства повинні бачити чіткий 
зв’язок між одержуваною матеріальною винагородою і продуктивністю 
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праці. У заробітній платі повинна бути складова, що залежить від особистих 
результатів. Тому найкращий спосіб підвищення продуктивності є грамотно 
вибудувана модель мотивації персоналу. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПОСОБИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

МОТИВАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Мотивація ефективної праці робітників займає одне з ключових місць у 

системі управління персоналом. Добре спланована система мотивації 
дозволяє суттєво підвищувати ефективність роботи персоналу, збільшувати 
обсяги продажу, покращувати виробничий процес та обслуговування 
клієнтів. Адже, коли працівник виконує свої посадові обов’язки з повною 
самовіддачею і його цілі саморозвитку включають розвиток підприємства 
загалом, тоді коефіцієнт корисної дії зростає в декілька разів. 

Багатоаспектні проблеми у формуванні мотиваційного механізму 
досліджувалися як у зарубіжній, так і у вітчизняній літературі. Теоретичні, 
методологічні й методичні аспекти управління кадровим потенціалом 
висвітлені в працях таких українських вчених, як О.В. Ареф’єва, С.Г. 
Бабенко, O.A. Богуцький, O.A. Грішнова, A.B. Калина, М.О. Кравченко, В.О. 
Лук’янихін, Б.Г. Мазманова, М.І. Мурашко, B.B. Радченко та інших. 

Система мотивації праці включає такі основні елементи: матеріальне 
стимулювання, нормальні безпечні умови праці, соціально-правові гарантії, 
корпоративна культура, можливості для професійного навчання та  
самовдосконалення, можливості для самореалізації, зміст праці, 
взаємовідносини в колективі, престижність трудової діяльності, участь в 
управлінні [1, с. 153].  

Методи мотивації умовно поділяються на економічні і неекономічні 
(Табл. 1). У результаті застосування економічних методів мотивації персонал 
отримує певні вигоди й підвищення матеріального становища. До 
неекономічних методів мотивування відноситься організаційний метод 
мотивації, мотивація цілями, мотивація збагаченням праці, моральні. 
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Таблиця 1. 
Методи мотивації 

Економічні Неекономічні 
Премії Нагородження грамотами 
Гарантії та компенсаційні виплати Оголошення подяки 
Доплати Поміщення фотографії працівника 

на Дошку пошани 
Надбавки Присвоєння почесних звань 
Надання соціального пакету Можливість розвитку і навчання 
Зростання зарплати Оздоровлення 

 
При прийомі працівника на роботу дуже важливо визначити, який вид 

мотивації для нього пріоритетний. Людина, для якої головне – матеріальна 
мотивація, буде проявляти меншу ініціативу у нововведеннях, творчих 
розробках, навчаннях, ніж особа, для якої гроші не є основним фактором, 
щоб працювати професійно та якісно. Прослідковується тенденція, що 
матеріальне заохочення більше впливає на незаміжніх жінок, що відсувають 
особисті питання на другий план. На роботу заміжніх працівниць і 
неодружених чоловіків має позитивний вплив публічна похвала. 

Таблиця 2.  
Шляхи підвищення трудового потенціалу працівників підприємства 
за допомогою економічної та неекономічної мотивації [2, с. 29 ] 

Шляхи мотивації Очікувані результати Заходи 
Матеріальне 

винагородження та 
соціальний захист 

Зростання задоволеності 
працівників, формування 
високої корпоративної 
культури, зростання 
продуктивності та якості 
праці робочих 

Забезпечення 
оптимального рівня 
заробітної плати на основі 
аналізу ринку праці, 
розвиток соціальних 
програм фірми 

Мотивація 
творчого 
ставлення 
працівників до 
своєї роботи 

Зростання 
продуктивності та якості 
праці робітників, 
зростання 
конкурентоспроможності 
підприємства, зростання 
задоволеності 
працівників, формування 
високої корпоративної 
культури 

Розробка та впровадження 
комплексу методів 
мотивації 
раціоналізаторської 
активності робітників. 
Розробка механізму 
впровадження поданих 
пропозицій 

Створення 

системи навчання 

та розвитку 

працівників 

Зростання 

продуктивності та якості 

праці робітників, 

зростання 

конкурентоспроможності 

підприємства, зростання 

задоволеності працівників 

Розробка комплексних 

програм навчання і 

перепідготовки робітників у 

відповідності зі стратегією 

фірми 
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Існує ряд вимог, на які слід орієнтуватися при створенні системи 

стимулювання: 

 Об’єктивність: розмір винагороди працівника повинен визначатися на 

основі об’єктивної оцінки результатів його праці; 

 Передбачуваність: працівник повинен знати, яку винагороду він 

отримає в залежності від результатів своєї праці; 

 Адекватність: винагорода має бути адекватно трудовому внеску 

кожного працівника в результат діяльності всього колективу, його досвіду і 

рівню кваліфікації; 

 Своєчасність: винагорода повинна слідувати за досягненням 

результату якнайшвидше (якщо не у формі прямої винагороди, то хоча б у 

вигляді обліку для подальшої винагороди); 

 Значимість: винагорода має бути для співробітника значущою; 

 Справедливість: правила визначення винагороди повинні бути 

зрозумілі кожному співробітнику організації та бути справедливими, в тому 

числі з його точки зору [3, с. 48]. 

Таким чином, на основі вищесказаного нами пропонується 

використовувати на практиці різні методи мотивації, які можна представити 

у такому вигляді: 

1. Економічні – відрядна та погодинна оплата праці, премії, участь у 

прибутках, заохочення за відсутність невиходів на роботу, пільгове 

харчування, доплати за стаж роботи, пільгове користування житлом, 

транспортом тощо; 

2. Неекономічні – змістовність праці, гнучкий робочий графік, 

оголошення подяки, просування по службі,  тощо. 

Отже, при всій широті методів, за допомогою яких можна мотивувати 

працівників, керівник повинен сам вибирати, яким чином стимулювати 

кожного працівника для виконання головного завдання – виживання фірми у 

твердій конкурентній боротьбі. Якщо цей вибір зроблений вдало, то керівник 

одержує можливість координувати зусилля багатьох людей і спільно 

реалізовувати потенційні можливості колективу на благо процвітання своєї 

організації, та й суспільства в цілому. 
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АСПЕКТИ АНАЛIЗУ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

Кошторис це план бюджетної установи, одним із найважливіших 

контрольних заходів  є його аналiз, зменшення фінансових ризиків, а також 

удосконалення нормативно-правової бази.  

  Кошторис це основний плановий документ, який надає повноваження 

бюджетній установі щодо отримання доходів та здійснення видатків, 

визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою 

своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до 

бюджетних призначень [2]. У бюджетних установах видатки можуть бути 

двох видів: касові це нараховані і оплачені видатки та фактичні це 

нараховані, але не виплачені видатки. [3]. Термін «кошторис бюджетної 

установи» розглядаэться як провідний плановий фінансовий документ, який 

на новий бюджетний рік встановлює права що до отримання асигнувань i  

розподілу бюджетних коштів, здійснення оплат з метою реалізації установою 

своїх функцій, утворення бюджетних зобов'язань і в подальшому досягнення 

значних результатів, визначених нормативними актами [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. Доходи бюджетних установ, як власнi так і доходи загального 

фонду, підлягають плануванню. Власні доходи бюджетних установ 

виконують доповнюючу функцію щодо бюджетних асигнувань і у разі 

нестачі доходів загального фонду забезпечують виконання основних завдань. 

Враховуючи активне включення бюджетних установ у «виробничу» 

діяльність, зокрема у процес надання платних послуг, зазначена категорія 

доходів маэ  велике значення серед інших об'єктів економічного аналізу. 

Аналіз кошторису – це формування подальшої схеми ревізії. 

Обэктом переддипломноi практики було обране Харкiвське Професiйне 

вчилище №5. Для прикладу був розглянут аналiз плану асигнувань установи 

загального фонду бюджету, за 3 роки (2011-2013роки), результати якого, 

були представленнi в дiаграмах на рисунках 1,2,3. 
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Рис.1.Результати аналiзу плана асигнувань загального фонду 

бюджету Харкiвського професiйно-технiчного вчилища №5 за 2011рiк 
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Рис.2.Результати аналiзу плана асигнувань загального фонду 

бюджету Харкiвського професiйно-технiчного вчилища №5 за 2012рiк 
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Рис.3.Результати аналiзу плана асигнувань загального фонду 

бюджету Харкiвського професiйно-технiчного вчилища №5 за 2013рiк 

 

Як видно з наведених у рисунках 1,2,3даних, у 2011р. найбільшу частку 

серед асигнувань загального фонду Харкiвського професiйно-технiчного 

вчилища становили витрати на оплату праці працівників 1561379 грн. така 

тенденція залишалася незмінною протягом наступних двох років (2012-

2013рр.). У 2012 роцi сума зросла на 248424 грн. 

План асигнувань загального фонду бюджету – це помісячний розподіл 

бюджетних асигнувань, затверджених у загальному фонді кошторису, за 

скороченою формою економічної класифікації видатків, який упродовж 

року,представляэ залучання бюджетних зобов’язань та здійснення платежів. 

Установи можуть отримати бюджетні кошти тільки за наявності 

затверджених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, 

планів спеціального фонду. В межах, установлених кошторисами і планами 

асигнувань, установи мають право брати бюджетні зобов’язання та витрачати 

бюджетні кошти на своi потреби. 

Перевiрка складання кошторису - найважливіший контрольний заход. 

Аналіз змісту наказів це важливий заход. Зокрема такої статті кошторису 

бюджетної установи, як "Оплата праці", наказів про виплати премій та 

матеріальної допомоги, встановлення стимулюючих надбавок, оскільки 

передумовою таких дій є завищення показників фонду оплати праці.  

Найбільше порушень виявляється при перевірках розрахунків фонду 

оплати праці та видатків на поточне утримання бюджетної установи.  

Розглядаючи аналiз кошторису спецiального фонду бюджету, зазначимо, 

що планування доходної та видаткової частин спеціального фонду бюджету 
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стосується тільки основних груп власних надходжень бюджетної установи, 

до яких не належать суми за дорученнями, подарунки, благодійні внески, 

гранти, але кошти якi у подальшому зараховуються на рахунки обліку 

спеціального фонду бюджету. У формуваннi дохідної і видаткової частин 

кошторису спеціального фонду бюджету виявляэться багато порушень 

нормативно-правових актів, як наслiдок, кошти загального фонду бюджету, 

якiнезаконно видались.  

З метою підвищення ефективності управління коштами в бюджетнiй 

установi треба залучати тимчасово вільнiбюджетнi кошти та їх залишки у 

розпорядників з метою недопущення касових розривів у процесі виконання 

бюджетів, здійснення першочергових бюджетних видатків. 

Для підвищення ефективності контролю за витрачанням бюджетних 

коштів слід дотримуватись виконання функції, прав, відповідальність органів 

Державної контрольно-ревізійної служби якi здійснюють контроль. 

Розглянувши найважливіші аспекти аналізу кошторису бюджетної 

установи, можна зробити висновок, що аналіз кошторису – важливий етап у 

ревізійному процесі, шлях визначення ризиків порушень фінансово-

бюджетної установи.  

Эдиний шлях підвищення професійного рівня ревізора, а також впливу 

контрольно-ревізійної роботи на удосконалення фінансової дисципліни в 

державі э досконале вивчення методів і форм контролю за дотриманням 

законодавства при формуванні, затвердженні і виконанні бюджету. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО 

АСОРТИМЕНТУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Сучасні умови господарювання вимагають ефективної організації та 

технології торгівлі товарами. Комерційна діяльність з кожним роком набуває 

все більших темпів розвитку. Ефективність та конкурентоспроможність 

діяльності підприємства залежить не лише від раціонального використання 

ресурсів, а й від асортименту реалізованої продукції. Важливим слід 

відмітити також те, що в мінливому зовнішньому середовищі для 

підтримання своїх позицій підприємства змушені активно реагувати на її 

зміну та самостійно обирати для себе економічну стратегію, а саме 

формувати свою асортиментну політику. Від ефективності останньої 

залежить подальше виживання підприємства на ринку. В такому разі через 

постійне зростання потреб і вимог споживачів керівникам слід щоразу 

впроваджувати зміни до структури власного асортименту. На жаль, в Україні  

не кожне підприємство має окремий відділ маркетингу, який займається 

даним питанням. Тому,  нестача кваліфікованих робітників викликає 

проблему неправильного формування асортименту продукції. А питання 

ефективного формування товарної політики залишається актуальним, 

оскільки саме товар є результатом діяльності підприємства, джерелом його 

прибутків, основою подальшого функціонування та розвитку. 

Дослідженнями питанням формування товарного асортименту 

займалися такі вітчизняні економісти: В.Г. Герасимчук,  Б.Є. Грабовецький, 

В.Я. Кардаш, В.В. Липчук, О.Ф. Оснач, А.Ф. Павленко та зарубіжні 

економісти: Гарі Армстронг,  Філіп Котлер, Ж.Ж. Ламбен ,Х. Хершген. 

Для початку потрібно з’ясувати такі поняття як номенклатура та 

асортимент товару. 

 Номенклатура продукції – це згрупований за суттєвими техніко-

економічними ознаками перелік виробів, що відображається окремою 

позицією. 

Номенклатура продукції відображає систематизований перелік груп, 

підгруп і позицій продукції у натуральному вираженні. 

Асортиментом називають специфікований в установленому порядку і 

відповідними документами в межах кожної позиції номенклатури перелік 

продукції за видами, типами тощо, яку підприємство зобов’язано поставити 

певним споживачам з урахуванням обсягу, якості, цін. 

На практиці розрізняють повний, груповий і внутрішньо груповий 

асортимент. Повний асортимент включає всі види і різновиди виробів, що 

виготовляє підприємство. Груповий асортимент – це група споріднених 
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товарів. Щодо внутрішньо групового асортименту, до нього відносяться 

вироби, що входять у певну групу [1,с.157]. 

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. Суттєві зміни в попиті повинні відбиватися в сформованому 

асортименті. 

При формуванні асортименту продовольчих товарів, враховуються деякі 

особливості попиту на продукти харчування. Попиту на продовольчі товари, 

в порівнянні з попитом на непродовольчі товари, притаманна висока степінь 

стійкості, а в окремих випадках - консервативність. Споживач звикає до 

конкретних видів продукції, тому важливо досягнути стабільності в 

формуванні асортименту таких товарів, забезпечуючи їх безперебійний 

продаж. 

А при формуванні в фірмі асортименту продовольчих товарів, 

рекомендується враховувати фактор взаємної заміни. У випадку відсутності у 

продажі потрібного товару покупець, як правило, не відкладає покупку, а 

буде шукати йому заміну. А також  доцільним є врахування вимог 

споживачів окремих сегментів ринку. 

Задля ефективного функціонування торговельного підприємства 

важливим елементом слід виділити процес впровадження нового виробу у 

товарний асортимент. Такі товари можуть створюватись як самим 

підприємством, так і копіюванням ще не запатентованих виробів; 

здійсненням угоди про ліцензійні платежі; придбанням у третіх осіб товару з 

правом його подальшого виробництва та збуту; придбанням фірми-

виробника зі всім асортиментом, виробничими потужностями та системою 

збуту. 

Так, наприклад, відомі торговельні мережі «Сільпо» має власну торгову 

марку «Повна чаша».  У лінійці преміальної власної торгової марки «Премія 

Select» супермаркету «Сільпо» випускається продукція ексклюзивної якості, 

така як натуральна осетрова ікра, а також лососева ікра, італійська оливкова 

олія, в’єтнамські тигрові креветки, китайські в’язані чаї [3]. 

А просування власної торговельної марки у наш час – це дуже 

перспективний напрямок діяльності. Адже такий підхід дає ряд переваг. По-

перше, у мережі з’являється можливість розмістити свою продукцію так, як 

їй зручно. По-друге, не потрібно особливо витрачатися на рекламу і є 

можливість запропонувати покупцю гарну ціну. По-третє, власна 

торговельна марка робить ретейл менш залежним від постачальників товару. 

Будь яке плануван6ня асортиментної політики не обходиться без 

проблем. Серед них можна виділити такі як: 

− раціональне організування роботи формування номенклатури  з 

врахуванням стадії життєвого циклу; 
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− завчасна розробка нових видів товарів, які будуть слугувати заміною 

тих, що підлягають зняттю з виробництва і виводу з ринку. 

Таким чином, фірмі неодмінно потрібно постійно удосконалювати 

товарну стратегію, що дасть їй можливість забезпечити стійку структуру 

асортименту, постійний збут і стабільний прибуток. Основним при 

формуванні асортиментної політики є спрямування фахівцям з маркетингу до 

вибору тих продуктів, які будуть користуватись попитом, а також  

приведення характеристик цих продуктів у відповідність з вимогами 

споживачів.  

В сучасних умовах невдала політика у реалізації товарів може 

пояснюватись поганою працею виконавців та адміністраторів низових ланок, 

а при виявленні таких недоліків їх необхідно нейтралізувати за допомогою 

коригування  планових завдань. 
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ФІНАНСУВАННЯ 

 

На початковому етапі розвитку проектного фінансування в ньому 

домінували американські та канадські банки. З розвитком нафтодобування в 

Північному морі до проектного фінансування підключились банки Великої 

Британії. За останні 15 років на ринку проектного фінансування суттєву роль 

почали відігравати великі банки Японії, Німеччини, Франції. Крім того, в 

якості джерел проектного фінансування потрібно також розглядати кошти 

міжнародних фінансових інститутів (МБРР, ЄББР та ін.). При цьому слід 

пам’ятати, що в чистому вигляді кредити цих фінансових інституцій не 

можна віднести до проектного фінансування. Таким кредитам і позикам 

притаманні тільки певні ознаки проектного фінансування. Значним 

наднаціональним джерелом проектного фінансування є єврокредити, які 

надаються на ролловерній основі міжнародними консорціумами 

(синдикатами) банків. Роль банківських синдикатів і консорціумів, що діють 

на ринку єврокредитів, в сфері проектного фінансування має тенденцію до 

зростання. 

Так, одним з класичних прикладів «чистого» проектного фінансування є 

проект будівництва євротунелю під проливом Ла-Манш у 1993 р., який 
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з’єднав Великобританію з європейським континентом. Цей проект вперше 

був реалізований виключно за рахунок інвестицій приватного сектору, без 

участі державних органів та міжнародних організацій. Загальний обсяг 

фінансування проекту склав £7 млрд, у ньому взяли участь 209 банків з 

п’ятнадцяти держав. Використання проекту будівництва Євротунелю у якості 

прикладу проектного фінансування обумовлене, в першу чергу, можливістю 

продемонструвати рівень складності та масштабності проекту, реалізованого 

шляхом застосування згаданого механізму. 

Проектне фінансування як спосіб реалізації інвестиційних проектів має 

ряд переваг, які відрізняють його від інших методів капіталовкладень. Слід 

звернути увагу на переваги проектного фінансування, зокрема як 

транскордонної операції. Першочергово проектне фінансування 

використовувалось для реалізації широкомасштабних експортно-імпортних 

операцій. Капіталомісткість інвестиційних проектів диктувала дві вимоги: 

необхідність акумулювати значний капітал і потребу в розподілі ризиків. 

Одержання експортного кредиту проектною компанією за низькою 

фіксованою відсотковою ставкою можливе і від комерційних банків, при 

цьому експортно-кредитні агентства укладають угоду про відсотковий обмін 

з банками (практикується, наприклад, у Франції (Агентство участі в 

економічній кооперації  PRO-PARCO), Італії (Італійська асоціація 

закордонних підприємців Simest), Великобританії (CDC Capital Partners). 

Окрім безпосередньої підтримки, експортно-кредитні агентства можуть 

здійснювати страхування або гарантування кредитів, наданих комерційними 

банками. В середньому діяльність ЕКА забезпечує додатково 12 % приросту 

експорту країни, а один додатковий долар бюджету ЕКА забезпечує в 

середньому приблизно 302 дол. додаткового експорту [1]. 

Отже, проектне фінансування можна розглядати як транскордонну, 

комплексну фінансову операцію, інтернаціональний характер якої дає 

можливість використати переваги ресурсного забезпечення, географічного 

розміщення, а також різних варіацій фінансування при здійсненні 

капіталовкладень у стратегічно важливі інвестиційні проекти. Зарубіжний 

досвід показує, що навіть процвітаючі фірми рідко обходяться без 

довгострокових кредитів. Так, наприклад, у Німеччині приблизно 70 % усіх 

банківських кредитів, які надаються підприємствам та приватним особам, - 

це довгострокові кредити на чотири і більше років. Звичайні строки дії 

кредитів у галузі створення, розширення та модернізації виробничих об’єктів 

у Німеччині становлять від 12 до 25 років, у галузі житлового будівництва -  

від 5 до 30 р. 

В основі розвитку проектного фінансування за кордоном є діяльність 

інститутів розвитку, які застосовують різноманітні інструменти розвитку 

проектного фінансування від прямого фінансування завдяки різноманітним 

державним програмам, до створення сприятливих умов для ведення бізнесу. 
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Інститути розвитку здійснюють свою діяльність на глобальному світовому 

рівні, на рівні окремих країн і навіть на рівні окремих регіонів. Участь цих 

інститутів дає можливість розвитку окремих галузей в рамках раніше 

реалізованих міжнародних програм з ціллю подальшого залучення приватних 

інвестицій. До числа основних європейських інститутів відносять ЄБРР, 

Європейську комісію і Європейський інвестиційний банк. У табл. 1 

представлено основні напрямки діяльності європейських інститутів розвитку.  

Таблиця 1 

Напрями діяльності європейських інститутів 

Інститут 

розвитку 

Напрям діяльності 

Європейський 

інвестиційний 

банк 

Програми розвитку слаборозвинених регіонів, 

розвиток модернізації та інновацій в галузях енергетики, 

транспорту та телекомунікацій. Активний розвиток 

проектів в рамках ГЧП. 

Європейська 

комісія 

Контролюючий орган, який координує роботу 

органів виконавчої влади всіх країн ЄС, виробляє 

рекомендації. 

ЄБРР Програми збільшення енергоефективності в окремих 

галузях, розвиток соціальної інфраструктури, 

диверсифікація економіки країни, розвиток сегменту 

малого та середнього бізнесу. Співпрацюючи з 

державними компаніями, ЄБРР ставить перед собою 

задачу розвитку конкурентоспроможності ринку, в тому 

числі за рахунок приватизації державних часток в 

компаніях. 

 

Три вище названих організації формують основний напрямок 

інвестиційної політики Європейського Союзу і здійснюють контроль за 

організацією поставлених цілей. Обсяг пасивів малого та середнього бізнесу 

в Германії становить 78,2% від загального обсягу довготривалих інвестицій, 

в Росії 17,8%, в США 33,2%. Ці відмінності викликані активними 

програмами підтримки малого та середнього бізнесу в Германії, в тому числі, 

за рахунок програм банківської групи KfW. 

Іноземні банки розвитку більше направлені на залучення приватних 

інвестицій і створення для них найкращих умов, в той час, як основний 

розмір інвестицій у нашій країні припадає на державний сектор. Із 

розроблених у Європі програм, у нас можливо розвивати підтримку 

вітчизняних підприємств, які ведуть свою діяльність за кордоном з ціллю 

передачі напрацьованого досвіду і впровадження нових технологій; а також 

пропозиція пільгових умов кредитування для компаній, які працюють в 

галузі енергозберігання і екології.  
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Ці галузі являються найбільш пріоритетними у більшості країнах світу. 

У табл. 2 представлено порівняння діяльності основних закордонних 

інститутів розвитку на прикладі Росії, Германії, Бразилії та Китаю та оцінено 

основні показники їх діяльності [2].  

Таблиця 2 

Показники діяльності Банків Розвитку Росії, Германії, Бразилії та 

Китаю 

 
Активи, 

млрд.евро 

Капітал, 

млрд.евро 

Кредитний 

портфель, 

млрд.евро 

Інвестиції, 

млрд.евро 

Група ВЕБ 

(Росія) 
95,6 0,531 37,1 14,7 

Группа KfW 

(Германія) 
511,6 20,7 437,0 28,0 

BNDES 

(Бразилія) 
715,5 52,2 492,2 14,5 

China 

Development 

Bank (Китай) 

40,765 2,705 33,804  

 

Проектне фінансування для України є відносно новим банківським 

продуктом. У чистому вигляді його пропонує обмежене коло банків. Взагалі 

інвестиційне кредитування в Україні здійснюється з кінця 1990-х рр., однак 

якщо раніше воно здійснювалося по спрощеній схемі і роль банків зводилася 

лише до кредитування дорогого обладнання для підприємств, то сьогодні 

воно має дещо інший вигляд. Розвиток світових фінансових ринків, прихід 

зарубіжних гравців, що спеціалізуються на проектному фінансуванні на 

вітчизняний ринок банківських послуг, а також загальне зростання 

капіталізації української банківської системи призвели до появи нової 

банківської послуги – проектного фінансування. Даний вид банківських 

послуг в Україні впроваджується за класичними методиками міжнародних 

банків, відповідно до яких реалізація даного виду фінансування потребує 

створення в кредитних установах окремого спеціалізованого департаменту, 

який займається виключно проектним фінансуванням. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Діяльність торговельного підприємства не протікає самостійно, вона 

спрямовується людьми, регулюється ними і управляється. В економіці 

управління комерційною діяльністю – це свідомий вплив людини на об'єкти і 

процеси, з метою надання діяльності підприємства комерційної 

спрямованості та отримання певних результатів. 

У процесі розвитку торговельного підприємства необхідно значну увагу 

приділяти дослідженню ризиків, які тісно пов’язані зі специфікою його 

діяльності. Одним з основних ризиків діяльності підприємства є комерційний 

ризик. Комерційний ризик - це ризик, який виникає в процесі реалізації 

товарів та надання послуг, вироблених або закуплених підприємством. 

 Комерційний ризик може розглядатися на всіх стадіях просування 

продукції на ринок і бути пов'язаним із реалізацією товару (послуг) на ринку, 

транспортуванням товару, прийманням товару (послуг) покупцем, 

платоспроможністю покупця, форс-мажорними обставинами тощо [1, с. 90]. 

Є різноманітна класифікація ризиків. В економічній літературі можна 

зустріти такі  варіанти: майнові, торгові, маркетингові, ділові, розрахункові  

або ризики неплатежів, торгівельні, транспортні, виробничі тощо. Ми 

наведемо запропоновану автором Цвігун Т.В. такий розподіл [2, с. 387] 

(рис.1): 

 
 

Рис.1. Комерційні ризики підприємства 

 

Наведемо їх коротку характеристику: 

− Майнові ризики - ризики, пов'язані з ймовірністю втрати майна 

підприємства внаслідок диверсії, крадіжки, халатності, перевантаження 

технічної і технологічної систем.  
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− Маркетингові ризики - ризики, пов'язані з конкурентоздатністю 

продукції, яку випускають підприємства, ціновою і асортиментною 

політикою. 

− Торгівельні ризики - ризики, пов'язані зі збитками внаслідок затримки 

платежів, з відмовою від платежу в період транспортування, з не поставкою 

товару. 

− Транспортні ризики - ризики, пов'язані з ймовірністю втрати активів 

підприємства (майна, устаткування) при перевезенні автомобільним, 

морським, річковим, залізничним, повітряним, трубопровідним транспортом. 

− Розрахункові ризики - ризики, які характеризують ймовірність 

фінансових втрат внаслідок невдало вибраних моменту, терміну, форми 

платежу. 

Взагалі, ризики діяльності підприємства пов'язані переважно з 

виробництвом продукції (товарів, послуг), їх товарно-грошовою реалізацією, 

фінансовими операціями, здійсненням науково-технічних проектів,тому 

виникає необхідність у визначені першопричин  комерційного ризику: 

зниження обсягів реалізації товару внаслідок зміни діяльності конкурентів; 

падіння попиту на товар, реалізований підприємством; непередбачене 

зниження обсягів закупівель і реалізації порівняно з наміченими, що зменшує 

масштаб усієї операції й збільшує витрати на одиницю об'єму реалізованого 

товару; втрати товару під час перевезення, зберігання;втрати якості товару в 

процесі транспортування та зберігання, що приводить до зниження його ціни 

та ін. [3, с. 124]. 

Визначивши причини ризиків, перерахуємо варіанти, за допомогою яких 

можна зменшити міру вірогідного ризику на підприємстві й одночасно 

забезпечити досягнення заданих рівнів рентабельності: 

 1)  необхідно шукати партнерів, які мають у своєму розпорядженні 

інформацію про ринок і достатні фінансові кошти; у разі успіху з ними 

доведеться розділити частку прибутку;  

2) необхідно звертатися до послуг зовнішніх консультантів-експертів, 

наприклад, для проведення науково обґрунтованих прогнозів зміни цін, 

попиту, дій конкурентів;  

3)  необхідно утворювати спеціальний резервний фонд за рахунок частки 

прибутку для самострахування;  

4) передавати частину ризику іншим особам і організаціям шляхом 

страхування торгового бізнесу. 

Для його оцінки необхідно мати інформацію про еластичність попиту, 

демографічні фактори, канали розподілу продукції, регіональні традиції і 

переваги, вплив конкуренції й імпорту. 

На нашу думку, ключова роль у  вирішенні проблем керування 

комерційними ризиками належить керівництву підприємства, тому що саме 

керівники  затверджують програми заходів щодо зниження ризику, 

ухвалюють рішення щодо початку їхньої реалізації в критичних ситуаціях, 
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приймають запропоновані пробні рішення разом з антиризиковими 

програмами або відкидають їх. 

Отже, найважливішою задачею підприємства є створення служби 

управління ризиками, яка буде здійснювати постійний вибір заходів з 

подолання комерційних ризиків (вибір управлінського рішення) й надавати 

цю інформації керівництву підприємства. 

Як загальний висновок до вищевикладеного нами можна стверджувати, 

що на підприємствах потрібно формувати  і  впроваджувати  програми 

управління комерційними ризиками щодо їх мінімізації, при цьому 

враховувати в умовах конкурентного середовища рівень забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства як основного засобу зниження 

комерційних ризиків.  
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СИСТЕМА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДРИЄМСТВОМ 

 

На сьогодні необхідним для багатьох суб’єктів господарювання стає 

розгляд та переоцінка підходів до антикризового управління підприємством в 

умовах кризи. Ринкові методи господарювання вимагають здійснення 

належного контролю за фінансово-економічним станом суб'єктів 

господарювання з метою запобігання виникненню кризового стану 

підприємства. Такий підхід дасть змогу мінімізувати наслідки фінансової 

кризи та забезпечить виживання підприємств в умовах кризи.  

Проблематику антикризового управління на підприємстві досліджують 

різні вчені, зокрема, за визначенням Шамрикової  В. О., антикризове 

управління – це управління, у якому поставлено певним чином передбачення 

небезпеки кризи, аналіз її симптомів, заходів зі зниження негативних 

наслідків кризи і використання його факторів для наступного розвитку[1,с.6]. 

Водночас, Шапурова О. О. у своїх  напрацюваннях обґрунтовує, що 

антикризове управління є складовою менеджменту підприємства в цілому. 

Мова йде про спеціальне, постійно організоване управління, націлене на 

найбільш оперативне виявлення ознак кризового стану та створення 
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відповідних передумов для його своєчасного подолання з метою 

забезпечення відновлення життєздатності окремого підприємства, 

недопущення виникнення ситуації його банкрутства[2.c.140]. 

 Ми поділяємо думку про те, що антикризове управління є складовою 

менеджменту підприємства, і що характеризуючи сутність антикризового 

управління вчені, роблять акценти на своєчасному виявленні фінансової 

кризи та попередженні банкрутства, тобто враховують складову ризик-

менеджменту підприємства. 

Отже, антикризове управління – це система управлінських заходів по 

діагностиці, упередженню, нейтралізації і подоланні кризових явищ та 

причин їх виникнення на всіх рівнях економіки. Антикризове управління 

базується на загальних принципах і методах, які притаманні управлінським 

процесам. Головною метою антикризового управління є забезпечення 

стійкого фінансового стану в результаті своєчасного реагування на зміни, 

викликані зовнішнім середовищем (економічні, політичні, соціальні, 

міжнародні метаморфози) через введення в дію антикризових інструментів, 

що дають змогу усунути тимчасові фінансові ускладнення на підприємстві та 

подолати симптоми банкрутства. 

Крім визначення антикризового управління підприємством, потрібно 

розглянути, термін «криза», що означає рішення, суд, переворот, пора 

перехідного стану, перелом, при якому неадекватність засобів досягнення 

цілей народжує непередбачувані проблеми. На сьогодні у економістів не 

існує єдиного визначення кризи. Економічна криза представляє собою 

ситуацію, яка складається з великої кількості фінансово-економічних 

проблем, а кількість ресурсів для їх розв'язання обмежена у фінансових 

менеджерів. Сучасні економісти розглядають економічну кризу, як 

об'єктивно необхідний процес, що дає поштовх для модернізації всієї 

фінансово-економічної діяльності підприємства. У період функціонування 

підприємства можуть відбутися різні відхилення, які призводять до 

небажаного розвитку, і поставити під загрозу існування підприємства. Тому 

існує необхідність визначення основних факторів, що спричиняють кризовий 

розвиток підприємства. 

Фактори кризи – це внутрішні та зовнішні умови діяльності 

підприємства, настання яких призводить до кризового стану. 

Залежно від стадії розвитку кризи антикризове управління доцільно 

поділити на: 

− запобіжне антикризове управління, яке використовується в процесі 

зародження кризи та спрямоване на попередження виникнення та розвитку 

кризових ситуацій; 

− корегуючи антикризове управління, яке використовується в процесі 

розгортання кризи та спрямоване на прогнозування розвитку кризової 

ситуації та розробку антикризових заходів; 
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− стабілізаційне антикризове управління, яке використовується в 

період загострення кризи та спрямоване на зменшення її негативних 

наслідків. 

Таким чином, антикризове управління – це постійно організоване 

управління, в основу якого покладена система методів, принципів розробки 

та реалізації специфічних управлінських рішень, що приймаються 

відокремленим суб’єктом в умовах суттєвих ресурсних та часових обмежень, 

підвищеного ризику, фінансових та інтелектуальних витрат для відновлення 

життєздатності та недопущення ліквідації. Антикризове управління повинно 

здійснюватись не тільки в період загострення кризи, а і у період її 

зародження та розгортання. 

Також, можна сказати,що антикризове управління на підприємстві має 

являти собою не довільний набір дій, а постійно діючу систему, суб’єктами 

якої є менеджмент підприємства усіх рівнів та, при необхідності, певні 

елементи зовнішнього середовища. Під системою антикризового управління 

С. Паранчук пропонує розуміти сукупність взаємопов’язаних елементів, 

реалізація яких дозволить не допустити втрати підприємством цінності як 

господарської одиниці в умовах нестабільного внутрішнього та зовнішнього 

середовища функціонування [3] .Така система, на думку А. Жадько, має 

відрізнятися комплексним і стратегічним характером та бути здатною 

повністю усувати тимчасові утруднення, зафіксовані в роботі 

підприємства[4]. 

Система антикризового управління на підприємстві має виконувати 3 

групи обов’язкових функцій: 

а) виявлення ознак кризи, їх класифікація та встановлення ступеня наявного 

чи потенційного негативного впливу кризових явищ на фінансово-

господарський стан та ринкові позиції суб’єкта господарювання; 

б) вибір інструментів антикризового управління, застосування яких буде 

найбільш оптимальним для того типу і ступеня кризи, що має місце на 

даному підприємстві, підбір виконавців антикризових заходів та узгодження 

їх дій з метою досягнення синергетичного ефекту; 

в) реалізація заходів антикризового управління, контроль за їх ефективністю 

та внесення необхідних корегувальних змін в програму антикризових дій. 

Усі зазначені групи функцій є однаково важливими з точки зору 

ефективного функціонування системи антикризового управління на 

підприємстві. Тому навіть у тих випадках, коли виконання вказаних функцій 

покладено на різних осіб чи різні служби, у структурі підприємства 

обов’язково має бути особа, яка координує і контролює дії усіх суб’єктів 

антикризового менеджменту (це може бути власник підприємства, керівник 

підприємства чи антикризовий менеджер). 

Отже, зазначивши , функції, фактори антикризового управління 

підприємством, визначивши основну суть антикризового управління,можна 

зробити висновок, що рання діагностика кризового стану підприємства є 

умовою уникнення банкрутства та має важливе значення для ефективної 
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діяльності та перспектив на майбутнє. Для цього слід здійснювати 

спостереження за фінансовим станом підприємства, розробляти системи 

превентативних заходів, реалізовувати політику антикризового фінансового 

управління. 

Вважаємо за необхідне провести уточнення системного підходу до 

діагностики, попередження, подолання кризи і застосування нестандартних 

методів у керуванні персоналом. Проведення політики антикризового 

фінансового управління дасть змогу підприємству швидко реагувати на 

кризові явища внутрішнього та зовнішнього середовища. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Місцеве самоврядування є одним з найефективніших інструментів 

місцевого управління та розвитку територій. Там, де воно дійсно функціонує, 

де місцеве населення має реальне право та можливість самостійно 

вирішувати питання місцевого значення, спостерігається зростання доходів 

місцевих бюджетів і соціально-економічний розвиток в цілому. 

Вдосконалення місцевого самоврядування сьогодення, його розвитку є 

важливою складовою процесу реформування системи влади в Україні. 

Головним чинником якісного управління є чіткій розподіл повноважень та 

компетенції між всіма органами державної влади як по горизонталі, так і по 

вертикалі, а також між органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування. 

Проблеми місцевого самоврядування відображені в працях українських 

наковців: А. Білоус, В. Кампо, В. Князєв, В. Кравченко, В. Молодцов, 

М.Пухтинський, В. Рубцов, В. Толкованов, В. Тихонов та інші. 
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Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та 

реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного 

об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - 

самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах 

Конституції і законів України.[1]. 

До елементів системи місцевого самоврядування, що формують систему, 

відповідно до ст. 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

належать (див. рис.1)[1]: 

 

 
 

Рис.1. Система органів місцевого самоврядування 

  

На сучасному етапі розвитку України як демократичної, соціальної та 

правової держави реформування системи органів місцевого самоврядування є 

нагальною вимогою часу. До нагальних проблемних питань, що потребують 

вирішення, слід віднести такі: 

 визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності 

органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здатних 

забезпечити доступність і належну якість публічних послуг, що надаються 

такими органами, а також необхідної для цього ресурсної бази; 

 створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов 

для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і 

делегованих повноважень; 

 розмежування повноважень у системі органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади на різних рівнях 

адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіарності, а 

також між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

на засадах децентралізації влади; 

 запровадження механізму державного контролю за відповідністю 

Конституції та законам України рішень органів місцевого самоврядування і 

якістю надання населенню публічних послуг та ін. [2, с. 4]. 

Система органів 

місцевого 

самоврядування 
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Враховуючі існування значних перешкод на шляху до ефективного та 

реального місцевого самоврядування, що потребують якнайшвидшого 

подолання, в країні робляться певні спроби щодо розробки та прийняття 

нових законів та конституційних змін щодо розвитку місцевого 

самоврядування в Україні. Без реформування місцевого самоврядування, 

здійснення процесів децентралізації, деконцентрації неможливо подолати 

негативні процеси  в соціально-економічному  та культурному  розвитку 

територіальних громад і регіонів, забезпечити суттєве підвищення рівня та 

якості життя більшої  частини громадян  України, побудови місцевої влади 

на засадах демократії. 

Звернемося  до  світового  досвіду,  де  місцеве  самоврядування 

гарантується  законодавством  практично  всіх  західних  демократій.  Це 

закріплено Європейською хартією місцевого самоврядування, Конституціями 

Німеччини і Австрії, земельними законами Швейцарії й спеціальними 

законами Великобританії і США. Практично скрізь місцевому 

самоврядуванню надані досить широкі компетенції. [3, c. 70-72]. 

Гарантіями місцевого самоврядування за кордоном є визначений рівень 

персонального,  організаційного  і  планового  суверенітету  громади.  Їй, 

насамперед,  надається  самостійність  у  прийнятті  положень,  статутів, 

постанов  і  актів  місцевого  права,  обов’язкових  для  виконання  всіма,  

кого вони  стосуються.  Громада  користується  самостійністю  й  у  

вирішенні кадрових питань. Це означає, що не держава направляє персонал 

на роботу в громаду,  а  вона  сама  приймає  рішення  про  те,  хто  буде  

виконувати адміністративні  функції.  Щось  подібне  спостерігається  в  

питаннях управління – в можливості приймати і виконувати різні рішення. 

Ще більше значення  має  самостійність  громади  у  фінансових  питаннях.  

Мова  йде  про право  вводити  і  стягувати  податки  і  збори  для  здійснення  

необхідних повноважень. Громада також зберігає незалежність в питаннях 

планування – складанні перспективних планів забудови і проведенні 

підготовчих робіт для містобудування.  Центральна  влада,  крім  того,  не  

втручається  в  складання плану використання площ на всій території 

громади. 

У зв’язку з вищезазначеним є можливим визначити основні питання, що 

потребують якнайшвидшого вирішення: 

 наділення органів місцевого самоврядування більш широкими 

повноваженнями, що зробить їх реальним суб’єктом територіального 

розвитку та вираження інтересів громад, їх дійсної самоорганізації та 

самоврядності; 

 чіткий розподіл функцій й повноважень органів місцевого 

самоврядування та місцевих державних адміністрацій; 

 розробка чіткої системи відповідальності та контролю; 

 надання місцевим державним адміністраціям винятково контрольно-

наглядових функцій за дотриманням законодавства органами місцевого 
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самоврядування та їх посадовими особами, за станом місцевого та 

регіонального розвитку тощо. [2, с. 104-107]. 

Отже, вирішення зазначених питань розвитку та зміцнення системи 

місцевого самоврядування в Україні допоможе вирішити одну з 

найважливіших проблем сучасної системи місцевого управління в цілому – 

служіння народові України, забезпечення його потреб у послугах, 

ефективного їх надання, забезпечення соціально-економічного розвитку 

країни та її регіонів. 
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МЕХАНІЗМ  УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є досить важливою і 

невід’ємною сферою господарської діяльності, яка при ефективному 

використанні всього комплексу сучасних форм і методів управління здатна 

позитивно впливати на ефективність виробництва, його технічний рівень та 

якість продукції, що виробляється. Це, значною мірою, відображається на 

зовнішньоекономічній торгівлі України. 

Зовнішньоекономічна торгівля України (млн. $) 

      Рік   2010   2011   2012   2013   2014 

Зовнішньоторгівельний 

оборот 

129 370 170 950 173690 162 670 107 300 

Експорт товарів і послуг 63 190 82 100 82 330 78 100 53 200 

Імпорт товарів і послуг 66 180 88 850 91 360 84 570 54 100 

Сальдо -2990 -6750 -9030 -6470 -900 

 

В умовах ринкової економіки кожне підприємство самостійно приймає 

рішення щодо вибору діяльності, зокрема зовнішньоекономічної. Від цього 

залежить майбутнє підприємства, тому здійснення ЗЕД має бути 

результативним та ефективним. Але складність стандартизації процесів 

здійснення ЗЕД підприємства, відсутність повної інформації щодо 

http://zakon3.rada.gov.ua/
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зовнішнього середовища, обмеженість ресурсів визначають об’єктивну 

необхідність управління ЗЕД підприємства. Нестандартність процесів 

управління передбачає формування відповідного механізму управління, який 

дозволить ефективно впливати на діяльність об’єкту управління з метою 

досягнення цілей підприємства при здійсненні ЗЕД [3]. 

Під впливом чинників зовнішнього та внутрішнього середовища дія 

механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю (МУЗЕД) 

підприємства може змінюватися. Це робить актуальним питання оцінки 

роботи механізму. Оцінка – описання сьогоднішнього та перспективного 

стану роботи механізму управління, його відповідності умовам управління. 

Метою даного дослідженя є формулювання принципів оцінки роботи 

МУЗЕД підприємства. Вибір критеріїв, показників та методики 

формалізованої оцінки роботи елементів МУЗЕД. 

Оцінкою управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 

займалися багато науковців, серед них : А.І. Кредісов, О.А. Кириченко, Г.М. 

Дроздова, І.І. Дахно, Ю.В. Макогон, І.В. Багрова, В.В. Козик багато уваги 

приділяють формуванню системи управління ЗЕД підприємства та контролю 

за її діяльністю. Досить велика кількість вчених у питаннях оцінки не 

розмежовують здіснення зовнішньоекономічних операцій та управління 

зовнішньоекономічною діяльністю. Питання формування механізму 

управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства та оцінки його 

роботи залишається без уваги. 

Особливості оцінки роботи механізму управління обумовлені 

специфікою та особливостями функціонування МУЗЕД підприємства. 

МУЗЕД підприємства являє собою ряд способів гармонізації інтересів 

підприємства з інтересами суб'єктів зовнішнього середовища. Діяльність 

МУЗЕД підприємства ґрунтується на певних принципах, найголовніші з 

яких: довгостроковість дії, динамічність та адаптивність. Зміна інтересів 

підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, інтересів 

суб’єктів зовнішнього середовища, чинників внутрішнього та зовнішнього 

середовища, ресурсів управління можуть перетворити роботу сформованого 

механізму управління на неефективну. Тому виникає потреба у визначенні 

критерію оцінки роботи МУЗЕД підприємства, що дозволить своєчасно 

реєструвати відхилення у його роботі. До вибору такого критерію 

висувається ряд вимог:  

1) ефективність роботи МУЗЕД підприємства потребує формалізованої 

оцінки у вигляді конкретного інтегрального показника, динаміку якого 

можна відстежити у часі та прогнозувати його майбутнє значення;  

2) оскільки інтерес представляє не тільки оцінка сучасного стану, а й 

причини його виникнення, тому суттєвим є можливість проведення 

факторного аналізу отриманих значень інтегрального показника;  

3) дослідження має носити системний характер, тому при проведенні 

оцінки необхідно враховувати взаємний вплив елементів МУЗЕД 

підприємства [1, с 140]. 
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У сучасній економічній літературі сформовано ряд підходів до оцінки 

ефективності управління підприємством:  

1) методи, що ґрунтуються на порівнянні ;  

2) методи, що використовують оцінку фінансових результатів ЗЕД 

підприємства або його ринкову вартість ;  

3) методи оцінки на основі збалансованої системи показників та 

нефінансових показниках ;  

4) інтегральні методи оцінки ефективності управління .  

Однак всі перераховані підходи мають певні недоліки. Так методи, що 

ґрунтуються на порівнянні показників економічної ефективності на різних 

підприємствах, або з середніми показниками ефективності по галузі 

наштовхуються на неможливість отримання достовірної інформації щодо 

діяльності конкурентів через її конфіденційність. Використання експертів не 

може бути джерелом достовірної та об’єктивної інформації.  

Методи оцінки фінансових показників, по-перше, не відображають 

таких суттєвих аспектів діяльності підприємства як розвиток та навчання 

персоналу, взаємодія з клієнтами, організація внутрішніх бізнес-процесів, 

завоювання ринкових позицій. По-друге, ринкова вартість підприємства в 

сучасних умовах світової фінансової кризи, падіння світових ринкових 

індексів та українського індексу ПФТС, зниження обсягів світового 

споживання, особливо на ринках металургійної продукції, не може дати 

адекватної оцінки роботи механізму управління.  

Оцінка нефінансових показників позбавлена недоліків попередніх 

методів. Але у більшості випадків цей метод не носить формалізований 

характер і відноситься до інструментів стратегічного планування діяльності 

підприємства, а ніж до оцінки роботи механізму управління підприємства.  

Інтегральні методи дозволяють найбільш адекватно оцінити роботу 

механізму управління. Один з таких методів, ґрунтується на проведенні 

критеріальної оцінки за різними сферами управління, побудові 

багатокутників ефективності та розрахунку відношення площ до еталонних. 

Але такий метод, хоча і спирається на системний підхід, не враховує 

взаємного впливу різних елементів механізму, точніше зв’язок носить 

лінійний характер. Тобто підвищення показників у одній сфері управління 

автоматично призводить до підвищення ефективності управління за всіма 

іншими сферами. Але сучасними економістами зазначається, що явище 

синергії не можна розглядати за принципом „чорного ящику‖, коли вхідні 

параметри перетворюються на вихідний результат за невідомим алгоритмом, 

воно також потребує математичного моделювання. [2, с 115]. 

Отже, на мою думку, методи оцінювання ефективності функціонування 

підприємства дозволить об’єктивно та комплексно проаналізувати 

ефективність, з урахуванням специфіки діяльності підприємства, та виявити 

резерви його удосконалення. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В 

УМОВАХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Управління персоналом на будь-якому підприємстві засноване на тому, 

що люди в процесі трудової діяльності розглядаються одночасно в якості 

працівників, які забезпечують реалізацію економічних цілей підприємства, і 

як особистості, що належать до єдиної організаційної системі. Успіх роботи 

підприємства залежить від конкретних людей, їх знань, компетентності, 

кваліфікації, дисципліни, мотивацій, здатності вирішувати проблеми, 

сприйнятливості до навчання. Тому для того, щоб підприємство 

функціонувало ефективно, необхідно правильно організувати працівників, 

при цьому постійно контролюючи їх діяльність, використовуючи різні 

ефективні методи управління персоналом, засновані на наукових законах. 

Побудова ефективної системи управління персоналом – найважливіший 

інструмент розвитку сучасного підприємства. 

Сутність і значення управління персоналом, а також питання 

вдосконалення системи управління персоналом досліджувалися у працях 

таких вчених: Богині Д.П., Бородіної Є., Кибанова А.Я., Малюка О., та ін.. 

Метою даного дослідження є систематизація принципів формування 

сучасних методів управління персоналом в умовах розвитку підприємства, 

які ґрунтуються не лише на загальних наукових законах, а й на 

закономірностях, властивих тільки цьому процесу. 

Управління персоналом можна визначити як діяльність, що спрямована 

на найбільш ефективне використання працівників для досягнення цілей 

підприємства. Мета концепції управління персоналом – створення системи, 

яка ґрунтується в основному не на адміністративних методах, а на 

економічних стимулах і соціальних гарантіях, орієнтованих на зближення 
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інтересів працівника з інтересами підприємства в досягненні високої 

продуктивності праці, підвищенні ефективності виробництва, одержанні 

найвищих економічних результатів діяльності підприємства[2, с.125]. 

Відповідно до системного підходу, управління персоналом є частиною 

роботи управління підприємством в цілому. Однак воно займає особливе 

положення у зв'язку зі специфікою об'єкта управління – людськими 

ресурсами. Основна увага в процес управління підприємством повинна 

приділятися формуванню та використання людського потенціалу, його 

розвитку на основі мотивацій і безперервного навчання. 

В умовах ринку підприємствам потрібна організація ефективної 

діяльності працівників; розстановка персоналу відповідно до виробничих 

завдань, з урахуванням схильності і кваліфікації працівників; високий 

контроль за умовами праці; підвищення ролі навчання персоналу: організація 

всіх видів професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації відповідно до індивідуальних потреб і вимог сучасного 

виробництва [1, с. 35]. 

На багатьох підприємствах України система відтворення, навчання та 

підвищення кваліфікації персоналу не отримує недостатнього фінансування. 

Сучасний якісний склад і рівень оплати праці менеджерів з персоналу не 

відповідають завданням реалізації активної кадрової політики. Отже, з 

розвитком ринкових відносин в економіці України, нових форм і методів 

господарювання, актуалізується і проблема удосконалення системи 

управління персоналом підприємств. 

Сьогодні українські підприємці теоретично здатні сприйняти той факт, 

що кожна проблема підприємства пов’язана з проблемою управління 

персоналом. Проте на більшості підприємств України функції управління 

персоналом розподілені між різними підрозділами: відділом кадрів, відділом 

організації праці і заробітної плати, технологічним відділом, відділом техніки 

безпеки тощо. Отже, на практиці кожний працівник, по суті, є «нічийним», 

тобто ніхто персонально не думає про його вартість, віддачу, стан та 

використання його потенціалу. 

Існує багато проблем, які доводять необхідність удосконалення системи 

управління персоналом підприємств України: 

− теоретична і практична основи господарювання ще не повністю 

адаптувалися до ринкового поля діяльності, яке склалося з переходом 

держави до ринкової економіки та визнанням її країною з ринковою 

економікою; 

− управлінська стратегія не відповідає сучасним цілям розвитку 

підприємств, менеджери не можуть у повній мірі використовувати потенціал 

підлеглих; 

− розуміння ролі та місця управління персоналом у системі 

господарювання не відповідає дійсному обсягу і характеру поставлених 

завдань; 



645 

 

− недостатньо відпрацьована технологія вивчення і впровадження у 

практику наукових розробок в області управління персоналом. 

− почуття ринку недостатньо розвинене; менталітет суб’єктів і об’єктів 

управління застарілий. 

Удосконалення системи управління персоналом підприємств необхідно 

здійснювати у розрізі її суб’єктів, процесів та об’єктів. Воно полягає у 

проведенні комплексу заходів щодо переходу від існуючого стану до 

цільового: 

− у розрізі суб’єктів системи управління персоналом (керівників різних 

рівнів) – необхідно реалізувати програми навчання керівників з метою 

підвищення у них рівня сформованості управлінських навиків. В ході 

реалізації програми можна проводити тематичні семінари і тренінги з 

формування управлінських навиків; 

− у розрізі процесів системи управління персоналом (технологій 

управління персоналом) – необхідно здійснювати впровадження розроблених 

технологій з управління персоналом: документаційне забезпечення 

управління персоналом; забезпечення підприємств персоналом; організація 

праці; система оцінки персоналу; система атестації персоналу; система 

стимулювання (мотивації) та оплати праці; система навчання і розвитку 

персоналу; моніторинг та корекція соціально-психологічного клімату; робота 

з кадровим резервом; 

− у розрізі об’єктів системи управління персоналом (персоналу 

підприємств) – необхідно реалізувати програми з підвищення рівня 

задоволеності працею, лояльності до підприємств, формування в них мотивів 

для досягнення цілей підприємств. [3, с. 135]. 

Отже, 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.  
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III. Дніпропетровськ, 2008. – 296 с. 
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ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В 

УКРАЇНІ 

 

Дивлячись на наше сьогодення, складно визначити найбільш важливу і 

різнобічну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в 

суттєвій мірі залежать як якість обслуговування населення, так і 

ефективність виробництва. В Україні, на жаль, поки ще не досягнуті високі 

успіхи в теоретичному і практичному освоєнні менеджменту. Сьогодні 

впровадження ринкових відносин у практику господарювання вимагає 

помітної зміни методів управління на всіх рівнях управлінського 

підпорядкування. Ось чому необхідне вивчення новітніх підходів і форм 

управління менеджменту. Тому в даній роботі особливу увагу приділено 

поняттю «інноваційний менеджмент» як одному з напрямків стратегічного 

управління. 

Інноваційний менеджмент є порівняно новим поняттям і являє собою 

самостійну галузь управлінської науки та професійної діяльності, спрямовану 

на формування й забезпечення умов розвитку підприємства. Теорія 

інноватики  почала розвиватися з 20-х років XX століття і тільки приблизно 

через п'ятдесят років почала глибше використовуватись у практичній 

діяльності виробничих організацій. 

У літературі з питань управління є різні підходи до визначення сутності 

та змісту інноваційного менеджменту. Окремі науковці вважають, що 

інноваційний менеджмент становить сукупність принципів, методів і форм 

управління інноваційним процесом, інноваційною діяльністю та персоналом, 

зайнятим цією діяльністю [1,с.125]. Інноваційний менеджмент можна 

визначити як систему управління економічним розвитком у глобальнішому 

сенсі, тому що менеджмент охоплює не тільки економічні або технічні 

проблеми, а й радикальні зміни, пов'язані з базисними інноваціями. 

Деякі автори вважають, що інноваційний менеджмент — це "наука про 

науку", поява якої ознаменувала перехід на якісно новий щабель розвитку 

наукової сфери [2,с.40]. Тому особливої актуальності набуває проблема 

наукового та ефективного управління інноваційними процесами. 

В умовах ринкових відносин незалежно від ступеня досконалості 

системи управління господарством, громадським виробництвом, необхідний 

додатковий  спеціальний механізм впливу на інноваційний процес. 

Функціонування й розвиток економічних організацій націлені на збереження 

та скріплення їх ринкових положень. Це виходить лише в тих, які націлені на 

високі стандарти діяльності й постійно турбуються про забезпечення своїх 

конкурентних переваг через залучення різноманітних інновацій за умов 

жорсткої конкуренції. Ринкова динаміка вимагає підсиленої уваги вищого 
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управлінського персоналу до інноваційних процесів, вибір серед величезної 

кількості новацій тих, які зможуть принести помітну користь організації. 

Існують певні чинники зовнішнього середовища, які найбільше 

стимулюють організації до залучення інновацій. Серед них можна виділити: 

− збільшення різноманіття продуктів, що претендують на те саме місце 

на ринку; 

− зменшення рівня стабільності вхідного потоку матеріальних і 

сировинних ресурсів, які використовуються для забезпечення виробничої 

діяльності; 

− зміна потреб і бажань клієнтів; 

− економічні цикли, непевності та потрясіння, які впливають на ринок; 

− технологічні зрушення, що приводять до заміни сформованих 

ідеологій виробництва. 

Через таку ситуацію, наведену вище, основним завданням інноваційного 

менеджменту, як складової стратегічного управління організацією, є 

встановлення основних напрямів її науково-технічної і виробничої діяльності 

в таких сферах: розробка й запровадження нової продукції; вдосконалення й 

оновлення продукції, яка виготовляється, надання їй більшої оригінальності; 

зняття з виробництва застарілої продукції; залучення до виробничої 

діяльності нових ресурсів і нових технологій; освоєння нових методів 

організації виробництва та праці тощо. Для реалізації цих завдань 

інноваційний менеджмент передбачає: 

− розробку планів і програм інноваційної діяльності; 

− обгрунтування проектів створення нових продуктів; 

− формування і проведення єдиної інноваційної політики в усіх 

підрозділах організації; 

− ресурсне забезпечення інноваційних програм і проектів; 

− створення організаційних форм управління реалізацією інноваційних 

проектів. 

Інноваційний менеджмент порівняно нове поняття для наукової 

громадськості і підприємницьких кіл України. Саме в даний час Україна 

переживає всплеск новаторств. На зміну одним формам і методам управління 

економікою приходять інші. У цих умовах інноваційною діяльністю 

буквально змушені займатися всі організації. 

У результаті інноваційної діяльності народжуються нові ідеї, нові й 

удосконалені продукти, нові або удосконалені технологічні процеси, 

з'являються нові форми організації і управління різними сфeрами економіки і 

її структур.  

Світова наукова думка постійно працює над прогресивними змінами, 

тому виробники, аби виготовляти конкурентоспроможну продукцію, 

вимушені пристосовуватися до нових умов. Однак для того, щоби 

підприємства дотримувалися курсу інноваційного розвитку, необхідні 

відповідні зовнішні умови. Положення інноваційного менеджменту належать 

до ринкової економіки, тобто обов'язковою умовою дії механізмів інновацій є 



648 

 

наявність ринкового середовища. Лише у такому середовищі можливий 

процес виникнення і поширення економічно ефективних інновацій. На жаль, 

досить повільні темпи реформ, невизначеність у структурній перебудові 

економіки та інші суттєві чинники перешкоджають інтеграції українського 

бізнесу до транснаціональних інноваційних процесів. Якщо говорити про 

iнноваційний менеджмент у загальному виглядi – це складний механізм дії 

керуючої системи, яка створює сприятливі умoви для інноваційної діяльності 

й можливості для рoзвитку і дoсягнення ефeктивного результату [3,с.72]. 

Сучасна ситуація характеризується різким загостренням конкурентної 

боротьби. Нововведення відіграють вирішальну роль у стратегічному 

управлінні підприємством, спрямованим на виживання, збереження і 

зміцнення своєї ролі на ринку в довгостроковій перспективі. Оскільки саме 

інноваційний менеджмент має за мету скоординувати й узгодити 

функціонування та взаємодію як внутрішніх, так і зовнішніх структурних 

елементів інноваційного процесу, створити певну гармонію роботи, без 

сумнівів, необхідно створювати певні умови для його поширення та розвитку 

в Україні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Будь-який трудовий процес – це єдність основних його складових: 

власне праці, предметів та знарядь праці. Для раціонального їх використання 

необхідна така організація діяльності, яка забезпечила б раціональне 

поєднання робочої сили із знаряддями та предметами праці для досягнення 

конкретної мети діяльності підприємства. Проблема організації праці має 

відношення як до сфери матеріального виробництва, так і до сфери 

управління. 
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Управлінська праця – це планомірна діяльність працівників 

адміністративно-управлінського персоналу, спрямована на організацію, 

регулювання, мотивацію і контроль за роботою співробітників організації. 

Зміст управлінської праці залежить від його об’єкта і визначається 

структурою виробничих процесів, прийомами праці, її технічним 

оснащенням, а також взаєминами, що виникають у процесі виконання 

управлінських функцій. Організація управлінської праці є результатом 

упорядкованої діяльності і невід’ємною складовою частиною управління [3, 

с. 215]. 

Завданням організації управлінської праці є раціоналізація розумових 

зусиль і тим самим підвищення продуктивності розумової праці. Іншими 

словами, організація управлінської праці має максимально розвантажити 

людину, яка займається оперуванням інформації, розробкою і реалізацією 

управлінських рішень, від надлишкових фізичних, розумових навантажень і 

технічної праці з тим, щоб у неї залишилось якомога більше часу і сил для 

творчої діяльності. 

Основними напрямами організації праці на рівні підприємства є:  

 удосконалення розподілу і кооперації праці в колективі; 

 удосконалення організації та обслуговування робочих місць; 

 вивчення і впровадження передових прийомів і методів праці; 

 удосконалення підбору, професійної підготовки і підвищення 

кваліфікації кадрів; 

 удосконалення нормування і стимулювання праці; 

 поліпшення умов праці та ділової робочої атмосфери у колективі; 

 раціоналізація режиму праці та відпочинку; 

 виховання сумлінного ставлення до праці. 

Таким чином, організація праці на рівні підприємства – це є приведення 

трудової діяльності людей до системи, що забезпечує досягнення 

максимально можливого корисного ефекту з урахуванням конкретних умов 

цієї діяльності та рівня відповідальності [2, с. 112-116]. 

Праця менеджера – це цілеспрямований специфічний вид розумової 

діяльності щодо забезпечення ефективної роботи керованої системи. 

Організацію праці менеджера слід розуміти як процес підготовки і 

здійснення відповідних заходів, спрямованих на досягнення поставленої 

перед системою мети. Предметом праці менеджера є інформація про об’єкти 

управління і зовнішнє середовище. Об’єктами професійної діяльності 

менеджера є різні організації економічної, виробничої й соціальної сфери, 

підрозділи системи керування державних підприємств, акціонерних 

товариств і приватних фірм [1, с. 23]. 

Засобами організації праці менеджера є сукупність організаційної та 

облікової техніки для отримання, фіксації, передавання, копіювання, 
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розмноження, опрацювання інформації, яка необхідна для здійснення 

процесу управління системами. 

Праця менеджера відрізняється від праці інших працівників апарату 

управління системами. Вона має творчий характер. Менеджер повинен 

постійно з власної ініціативи шукати шляхи забезпечення ефективної роботи 

керованої системи і мобілізувати на це її персонал. 

Менеджер – це перш за все організатор роботи тієї чи іншої системи. 

Перед ним завжди стоїть завдання об’єднати персонал в єдине ціле й 

визначити стратегічні напрямки її діяльності, скоординувати роботу 

функціональних підрозділів і безпосередніх виконавців. 

У процесі організації праці менеджер виконує такі функції, як 

прогнозування, організація, планування, облік, контроль та регулювання. У 

керованій системі він є не тільки організатором, а й вихователем персоналу. 

Для цього менеджер застосовує відповідні принципи та методи впливу на 

людей. 

Отже, як і будь-який інший процес, управлінська праця складається з 

таких основних елементів: предмет праці (те, що підлягає впливу, обробці), 

засоби праці (те, за допомогою чого здійснюється вплив), сам процес – 

цілеспрямована діяльність і результат. Ці елементи дозволяють визначити 

характер і особливості управлінської праці незалежно від посади 

управлінського працівника, галузі діяльності тощо. 

Зміст роботи керівника визначається функціональною роллю в 

управлінні виробничим колективом. Управлінці беруть участь у підготовці 

робіт, пов’язаних з плануванням, підготовкою та обслуговуванням 

виробництва, його координацією та управлінням, забезпеченням 

фінансовими ресурсами, управлінням соціальним розвитком колективу тощо 

[4, с. 15-17]. 

Сьогодні кваліфікований фахівець, зайнятий управлінською діяльністю, 

є величезною цінністю. Від того, як він здійснює організаційну і 

технологічну підготовку виробництва, оперативне регулювання діяльності 

виробничих підрозділів і окремих виконавців, залежить продуктивність 

праці, ефективність використання виробничих фондів, собівартість продукції 

[1, с. 20-22]. 

Ефективна робота управлінського апарату повинна забезпечувати 

надійне функціонування системи управління, яке виключало б випадкові 

помилки в інформації внаслідок необ’єктивності її підготовки, переписки або 

перешкод при її передаванні та використанні. 

Одним з основних питань удосконалення організації праці 

управлінських робітників є розробка раціональних форм розподілу та 

кооперації праці. Багато фахівців приділяють значну увагу питанню впливу 

керівника на морально-психологічний клімат колективу. В міру підвищення 
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рівня посади керівника підвищуються вимоги до його фахових та особистих 

якостей. 

Отже, управлінська праця виділилася в особливу категорію суспільної 

праці з диференціацією за видами і підвидами робіт і ґрунтується на 

розумінні керування як виду професійної діяльності, властивій будь-якій 

суспільній праці. 

Специфічними особливостями управлінської праці є: 1) розумова праця 

працівників апарату управління складається з трьох видів діяльності: 

організаційно-адміністративної і виховної (приймання і передавання 

інформації, доведення рішень до виконавців, контроль виконання); 

аналітичної і конструктивної (сприйняття інформації й підготовка 

відповідних рішень); інформаційно-технічної (документаційні, навчальні, 

обчислювальні й формально-логічні операції); 2) участь у створенні 

матеріальних благ не прямо, а опосередковано (посередньо через працю 

інших осіб); 3) предмет праці – інформація; 4) засоби праці – організаційна і 

обчислювальна техніка та інтелект людини; 5) результат праці – управлінські 

рішення. 

Список використаних джерел: 

1. Віноградська О.М. «Організація праці менеджера»: Навчальний 

посібник / О.М. Віноградська – Харків: ХНАМГ, 2012. – 190 с. 

2. Калина А.В. Економіка праці: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

А.В. Калина – К.: МАУП, 2004. – 272 с. 

3. Осовський О.А. Особливості управлінської праці в трансформаційний 

період розвитку України / О.А. Осовський // Вісник Житомирського 

національного агроекологічного університету. – 2011 №1(28) т.2 – С. 215-

225. 

4. Оспіщев В.І. Основи менеджменту. Навчальний посібник / В.І. 

Оспіщев, О.І. Костенко, Д.О. Пруненко. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 351 с. 

 

Ольга Хомко 

Науковий керівник: Лозовський О. М., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СВІТОВОГО ДОСВІДУ МОТИВАЦІЇ 

ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

У сучасних умовах швидкої зміни ринкового середовища саме персонал 

часто стає вирішальним фактором, який і забезпечує підприємству успішне, 

довготривале функціонування та гарну репутацію. Особливого значення 

набуває творче, продуктивне, інтелектуальне ставлення працівника, 

спрямоване на досягнення високих показників діяльності підприємства. 

Призначення мотивації праці – змусити людину працювати краще, 
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відповідальніше ставитися до своїх обов'язків, докладати до виконання 

роботи більше зусиль.  

Мотивація відноситься до числа проблем вирішення яких у світовій 

практиці завжди приділялась велика увага. Українська теорія та практика 

найчастіше обмежується оплатою праці, основною та фіксованою тарифними 

ставками й посадовими окладами, які є малоефективними. В більшій мірі на 

наших підприємствах застосовують лише фінансові та економічні стимули, а 

такі як трудові та професійні не використовуються взагалі. Існує достатня 

кількість теорій та концепцій, які кожна країна використовує для досягнення 

найкращого результату. Закордонний досвід може послужити основною 

базою для розробки власних способів та інструментів мотивування 

персоналу. В даний час привертають увагу моделі мотивації японських, 

американських, а також західноєвропейських фірм. При чому у 

західноєвропейській можна виокремити три найбільш характерних, це – 

французька, німецька та шведська, кожна з яких має свої особливості [2, с. 

69]. 

Керівництво підприємства має вміло комбінувати різні методи мотивації 

задля досягнення успіху, не концентруючись лише на матеріальній складовій. 

На сучасному етапі розвитку України основним мотивуючим фактором 

працівників є отримання гарантованої заробітної плати, тому, як правило, 

вітчизняні керівники розглядають систему мотивації як інструмент, що 

базується на персональних виплатах працівнику. Однак, для провідних країн 

світу даний метод мотивації не є основним. Досить часто у своїй діяльності 

міжнародні корпорації використовують непрямі та нетрадиційні методи 

мотивації. 

Західні менеджери по управлінню персоналом давно дійшли висновку 

про те, що персонал підприємства являється головною їхньою цінністю, тому 

їх необхідно берегти та цінувати, адже від працездатності колективу 

залежить успіх підприємства. 

Мотивацію персоналом у США можна охарактеризувати як «пряники по 

американський», адже дану країну можна віднести до ідеологів сучасних 

методів ведення бізнесу. 

У Сполучених Штатах Америки були розроблені основні принципи 

роботи з людськими ресурсами, системи матеріальної і нематеріальної 

мотивації, способи підвищення лояльності до співробітників. 

Велику увагу американці приділяють і підвищенню кваліфікації своїх 

працівників. Навчання, на думку американців, сприяє підвищенню 

індивідуальної трудової віддачі і збільшенню прибутку підприємства. 

Методи мотивації на підприємствах Америки можна поділити на дві 

групи: ті, що підтримують престиж організації, і ті, що стимулюють 

продуктивність і якість праці. Методи першої групи забезпечують підбір і 

закріплення найбільш кваліфікованих кадрів, другі – підтримують високий 
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рівень результативності. До методів першої категорії можна віднести 

відрахування в пенсійний фонд, страхові і лікарняні доплати, участь в 

прибутках. До другої категорії відносять преміювання у формі грошових 

виплат, просування по кар'єрній сходинці, моральне стимулювання тощо. 

На нашу думку, система мотивації, яка використовується фірмами 

Сполучених Штатів є дуже дієвою і може слугувати прикладом, на який 

повинна орієнтуватись вітчизняна система мотивації персоналу.  

Варто відмітити досвід мотивації персоналом підприємств такої країни, 

як Франція. Жителі Франції не те щоб не люблять працювати, проте вони 

просто вважають за краще не переробляти. Практично 69 % жителів Франції 

вважають кращою нематеріальною мотивацією гнучкий графік роботи. Не 

менш важливими французи рахують медичне і соціальне страхування за 

рахунок компанії, а також допомогу у виплаті кредитів. Широке поширення у 

Франції отримала і корпоративна культура. Цікавим є той факт, що додаткова 

освіта і підвищення кваліфікації за рахунок працедавця французам 

абсолютно не цікаве, хоча багато підприємств і намагається впроваджувати 

численні навчальні програми та тренінги [1, с. 19-20]. 

Такі методи мотивації, як медичне та соціальне страхування за рахунок 

компанії, а також допомога по виплаті кредитів, могли б значно підвищити 

продуктивність праці персоналу вітчизняних підприємств. 

У Нідерландах основна роль, яка визначає зацікавленість і трудову 

активність працівників, відводиться пільгам і компенсаціям. Якщо у 

співробітника виникла необхідність в консультації лікаря, то компанія надає 

своєму співробітникові дві оплачувані години – впродовж них він може 

спокійно відправитися в лікарню. А якщо підлеглий впродовж трьох місяців 

був відсутній на роботі – наприклад, по хворобі, – то він отримує один 

додатковий сплачений день відпочинку. 

А ось у Швеції первинними цінностями є дружба, партнерство і 

колектив. На другому місці в рейтингу пріоритетів у шведів стоїть цікава 

робота, і лише на сьомій позиції – розмір заробітної плати. На сьогодні 

багато шведських компаній дозволяють своїм співробітникам працювати 

удома [1, с. 20]. 

Система мотивації у Нідерландах та Швеції досить цікава, проте не є 

актуальною в Україні, адже для нашого персоналу найбільш важливо мати 

стабільне робоче місце, бажану заробітну плату та соціальний пакет, а вже 

пільги і компенсації відходять на другий план. 

Україні варто орієнтуватися на досвід західних колег, але ні в якому разі 

не копіювати його, адже механічне перенесення зарубіжного досвіду в наші 

умови не дасть ніякого позитивного результату. Проте не варто забувати про 

те, що нематеріальні інструменти заохочень працівників компанії можна і 

треба використати тільки у тому випадку, коли задоволені фінансові потреби 

співробітників. 
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Використання зарубіжних методів мотивації є в більшій частині 

неприйнятною для підприємств України, оскільки в них незадоволені 

матеріальні потреби, не говорячи вже про моральні. При розробці 

нематеріальних моделей мотивації необхідно враховувати ціннісні орієнтації 

працівника, а саме індивідуалізм,орієнтація на майбутнє та досягнення 

успіху, тощо. 

Для поліпшення продуктивності праці необхідно впроваджувати лише 

окремі елементи системи мотивації праці провідних країн світу, які є 

найбільш прийнятними для нашої економіки. 

В мотивації не існує уніфікованого підходу – потрібно шукати 

індивідуальний підхід на кожному підприємстві, до кожного робочого 

колективу. Тому впровадження ефективних сучасних методів мотивації праці 

на підприємствах допоможе перейти на абсолютно новий якісний рівень і 

забезпечить гармонійний і продуктивний професійний розвиток кадрів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ 

ІННОВАЦІЯМИ 

 

Досвід світового розвитку доводить, що основою стійкого економічного 

розвитку господарських систем і окремих суб’єктів господарської діяльності 

є інновації, інших альтернатив інноваційному шляху розвитку немає. 

Інноваційний шлях є найбільш перспективним як для окремих підприємств і 

регіонів, так і для економіки країни в цілому. 

Кількість підприємств, що займаються інноваційною діяльністю в 

Україні, залишається вкрай низькою. Так, у 2013 році інноваційною 

діяльністю займалося 1679 підприємств або 16,2 загальної кількості 

промислових підприємств України, що на 14,8 % вище ніж у попередньому 

http://www.repository.hneu.edu.ua/
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році. Так, у 2012 р. інноваційною діяльністю займалося 1462, у 2011 р. – 

1411, у 2010 р. – 1397 підприємств. Слід також відзначити, що тільки 25% 

підприємств витрачали кошти на дослідження і розробки, решта – 

придбавала нові основні засобі або нематеріальні активи (нові машини, 

обладнання, програмне забезпечення тощо) [1]. 

Будь-яка існуюча система потребує розробки та реалізації численних 

управлінських рішень для свого розвитку. Зважаючи на те, що за сучасних 

умов інноваційний шлях розвитку є найбільш перспективним, то особливого 

значення набувають інноваційні рішення, які є основою досягнення 

позитивного результату та орієнтують підприємства на якісні зміни в усіх 

процесах господарювання [2]. 

Рішення необхідно розглядати як продукт управлінської праці, а його 

прийняття як процес, що веде до появи цього продукту. Рішення в 

інноваційній сфері є сполучним компонентом інноваційного менеджменту, 

бо виявляється практично в усіх його предметних функціях [4, с. 32]. 

Управління інноваціями спрямовано на прийняття таких рішень, які 

могли б забезпечити створення конкурентоспроможної продукції, досягнення 

ефективних результатів інноваційної діяльності. Особливості прийняття 

рішень в управлінні інноваціями залежать від ступеня невизначеності 

досягнення бажаних результатів, передбачених кінцевою і проміжною цілями 

інноваційного процесу. Кожному етапові інноваційного процесу притаманні 

своя конкретна мета і ситуація під час її досягнення, що потребує адекватних 

рішень у процесі управління. 

Управлінські рішення в інноваціях можуть прийматися як інтуїтивно, 

так і на основі наукового підходу. Інтуїтивний спосіб базується на 

емоційному сприйнятті та оцінюванні ситуації й передбачає наявність у 

менеджера професійних знань і чуття, які дають змогу миттєво приймати 

оптимальне рішення. Науковий підхід розглядає прийняття управлінського 

рішення як єдиний комплексний процес, зміст якого дає змогу вивчити 

проблему, що виникла, проаналізувати можливі варіанти її вирішення і 

вибрати найефективніший із них. 

Якісне інноваційне рішення повинно відповідати певним принципам, 

зокрема: цільова спрямованість, своєчасність, реальність, наявність 

механізму реалізації, узгодженість, несуперечність діючим державним 

нормам, адаптивність, обґрунтованість, оптимальність і підконтрольність [3]. 

Це лише основні принципи, але вони можуть варіюватись в залежності від 

специфіки управлінського рішення. 

Для кращого розуміння особливостей прийняття управлінських рішень в 

інноваційній діяльності необхідно розглянути цей процес на прикладі 

відомих країн-новаторів. До найбільш успішних країн, що займаються 

інноваціями належать Японія та США, проте у них є значні відмінності, що 

представлені у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Основні відмінності японського й американського (західного) стилів 

управління інноваціями [4, с. 41] 

Американський (західний) 

менеджмент 

Японський менеджмент 

Орієнтація на результат Орієнтація на процес 

Забезпечення стандартів 

нововведення 

Поліпшення стандартів 

Нововведення Адаптація й удосконалення 

Орієнтація на технології Орієнтація на людей 

Увага тільки значним інноваціям Увага до деталей 

Базується на пошуках нових 

технологій 

Базується на існуючих технологія 

Менеджер – вузький спеціаліст Менеджер – спеціаліст широкого 

профілю 

Чіткий розподіл між зайнятими 

проектуванням продукту і 

виробництвом 

Тісні взаємозв'язки між створенням, 

проектуванням продукту і 

виробництвом 

Закритість інформації Відкритість інформації для членів 

компанії 

Індивідуалізм Колективізм 

Прийняття рішень зверху вниз, 

швидко, індивідуально 

Прийняття рішень знизу вверх, 

неспішно, узгоджено 

Рішуче, радикальне здійснення змін Поступове здійснення змін через 

покращення 

Формальні контакти між персоналом 

і менеджментом 

Неформальні контакти між 

персоналом і менеджментом 

 

Головною особливістю управління японських компаній на відміну від 

компаній США є те, що їх мета полягає не в тому, щоб одержати прибуток у 

максимально короткий строк, а в тому, щоб забезпечити постійне 

довгострокове зростання. Особливо важливою для фірм є технологія 

виробництва, яка впливає на створення доданої вартості – різниці між 

продажами компанії за певний період і витратами на матеріали, компоненти 

та послуги (крім витрат на робочу силу за той самий період). Крім того, 

одним з вирішальних моментів є покращання технології у процесі щоденної 

виробничої активності та створення нових товарів на основі ефективних 

досліджень і наукових розробок [4, с. 37]. 

Проте в інноваційній діяльності будь-якої країни є і дещо спільне: 

інновація – це нова цінність, мірою якої є її вплив на середовище. Інновація 

компанії завжди має бути орієнтованою на ринок, а не на продукт. Саме 
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найбільш ринкове орієнтовані компанії зробили важливі технічні та наукові 

досягнення. 

Задля підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняним 

підприємствам варто брати приклад з провідних країн світу та приділяти 

більше уваги інноваційним розробкам та прийняттю інноваційних рішень. 

Для України більш прийнятним є американський (західний) стиль управління 

інноваціями, тому що він є більш адаптованим до умов ведення бізнесу в 

нашій країні. 

Отже, інноваційне рішення у підприємстві є ключовим елементом 

інтенсивного росту, що призводить до зміцнення його ринкової позиції, 

збільшення валових доходів та чистого прибутку. В свою чергу, розвиток 

підприємства на інноваційних засадах зміцнює його позиції в конкурентній 

боротьбі. Без інноваційної складової підприємство втрачає ініціативність та 

гнучкість, а конкуренти отримують переваги у конкурентній боротьбі. 
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СИСТЕМА ЗАХОДІВ ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

У сучасних умовах господарювання персонал часто є вирішальним 

фактором, який забезпечує підприємству успішне, довготривале 

функціонування та гарну репутацію. Кожен керівник зацікавлений у 

високопродуктивній праці своїх підлеглих та високій ефективності і 

прибутковості свого підприємства. Тому  його головним завданням стає 

мотивація праці персоналу, створення умов для його зацікавленості в 

результатах підприємницької діяльності. 

Проблему мотивування персоналу досліджено в роботах таких 

вітчизняних вчених: Л.О. Антоненко, О.А. Бугуцький, П. Журавлева, С. 

Занюк, М.Й. Малік, А.В. Токар та інші. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
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Метою роботи є дослідження головних напрямів мотивації праці та 

розробка практичних шляхів вдосконалення мотивації праці в системі 

управління підприємством. 

Мотивація – це вид управлінської діяльності, який забезпечує процес 

спонукання особи до діяльності, спрямованої на досягнення особистих цілей 

чи цілей організації.[1] Найчастіше до елементів мотивації зараховують: 

зміст та умови праці, відносини між працівниками, засоби адміністративного 

примусу (заборони, розпорядження), засоби заохочення (стимули матеріальні 

та нематеріальні), засоби переконання (переговори, консультації).  

Основна мета процесу мотивації – це отримання максимальної віддачі 

від використання трудових ресурсів, що дає змогу підвищити загальну   

результативність і прибутковість діяльності підприємства. Жодна система  

управління не може добре функціонувати, якщо не буде розроблено 

ефективної  

моделі мотивації, яка спонукає конкретного робітника та колектив до 

досягнення особистих та загальних цілей. [2] 

Різноманітні теорії мотивації вчені розподіляють на дві категорії: 

змістовні (теорія потреб Туган-Барановського, ієрархія потреб Маслоу, теорія 

потреб МакКлелланда, двофакторна теорія Герцберга); процесійні (теорія 

сподівань Врума, теорія справедливості, комплексна процесійна теорія 

Портера і Лоулера).  

Теорії змістовної і процесуальної мотивації пов’язані зі значеннями: 

потреба і винагорода. Потреба – це усвідомлена відсутність чого-небудь, що 

спричиняє спонукання до дії. Потреби можна задовольнити винагородами. 

Винагорода – це те, що людина вважає для себе цінним.  

Змістовні теорії мотивації, насамперед, намагаються  визначити потреби, 

спонукаючи людей до дії, особливо при визначенні об’єму і змісту роботи. 

Процесуальні теорії розглядають мотивацію в іншому плані. У них 

аналізується те, як людина розподіляє зусилля для досягнення різних цілей і 

як обирає конкретний вигляд поведінки. [3] 

Ця класифікація традиційно застосовується у різних країнах. Зокрема, 

всім відомі такі моделі, як: «батога та пряника», первинної та вторинної 

потреби, внутрішньої та зовнішньої винагороди, факторна модель 

стимулювання, теорія сподівання, соціальної справедливості тощо.  

Сучасні теорії мотивації, засновані на результатах психологічних 

досліджень, доводять, що істині причини, що спонукають людину віддавати 

роботі всі сили, надзвичайно складні і різноманітні. 

Теорія Девіда МакКлелланда робить акцент на потребах вищого рівня: 

владі, успіху, причетності. У різних людей можуть домінувати ті чи інші з 

них. Люди, орієнтовані на владу, виявляють себе як відверті й енергійні 

індивідууми, що прагнуть відстоювати власну точку зору, не бояться 

конфліктів і конфронтації. За певних умов з них виростають керівники 

високого рівня. Люди, у яких переважає потреба в успіху, як правило, не 

схильні до ризику, здатні брати відповідальність на себе. Таким людям 
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підприємство повинно надавати великий ступінь самостійності і можливість 

власноруч доводити справу до кінця. Мотивація на підставі потреби 

характерна для людей, зацікавлених у розвитку особистих зв’язків , 

налагодженні дружніх відносин, наданні допомоги один одному. Таких 

співробітників варто залучати до роботи, що дасть їм можливість широкого 

спілкування. 

Теорія справедливості Адамса стверджує, що люди суб’єктивно 

визначають відношення отриманої винагороди до витрачених зусиль і потім 

співвідносять її з винагородою інших людей, що виконують аналогічну 

роботу. Це порівняння вказує на дисбаланс і несправедливість, оскільки 

людина вважає, що її колега одержав більшу винагороду, внаслідок цього в 

людини виникає психологічна напруга. [3] 

За теорією Портера-Лоулера мотивована діяльність є цілеспрямованою. 

Дана модель стверджує, що досягнуті результати залежать від прикладних 

зусиль, здібностей працівника і його характерних рис і усвідомлення ним 

своєї ролі. Ця модель включає поняття «результат роботи» – функція 

зовнішньої винагороди та «спроможності людини» – функція внутрішньої 

винагороди.  

Теорія постановки цілей Е. Локка. Згідно з нею мотивація людини 

визначається тими цілями, які вона ставить перед собою і задоволеністю 

результатами роботи. Якість виконання роботи залежить від організаційних 

чинників і спроможностей працівника, що впливає на цілі і мотивацію.[3] 

Система мотивації персоналу є однією з важливих складових як системи 

управління персоналом в організації, так і системи безпеки підприємницької 

діяльності. Правильно розроблена система мотивації дозволяє не лише 

активізувати потенціал людини у напрямі досягнення мети, але й приносить 

задоволення працівникові в процесі праці через задоволення його потреб та 

забезпечує безпечні умови діяльності всього підприємства.  

Кожне підприємство має самостійно створювати систему мотивації «під 

себе», відповідно до своїх можливостей і цілей. Матеріальне заохочення 

може практикуватися в різних видах. Так, на британському підприємстві 

«British Telecom» нагороджують цінними подарунками та туристичними 

путівками. Вручення подарунків проводять залежно від досягнутих успіхів: 

на робочих місцях або на корпоративних святах у присутності всього 

колективу. Це дає змогу популяризувати досягнення в галузі підвищення 

ефективності праці та її якості, які до цього були непомітними. 

Проте, задоволеність працівників матеріальними умовами праці 

(заробітною платою, матеріальною допомогою тощо) не у всіх випадках 

призводить до підвищення результативності праці, тому що кожна людина 

індивідуальна, і в кожної людині є індивідуальні потреби, які вона бажає, в 

першу чергу, задовольнити працюючи на підприємстві. Керівництво 

підприємств має вміло комбінувати різні методи мотивації задля досягнення 

успіху, не концентруючись лише на матеріальній складовій. 
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У сучасних умовах задоволення різноманітних потреб та запитів 

працівників підприємств реалізується через велику кількість методів 

мотивації результативності діяльності, які можна поділити на три групи: 

економічні (прямі) – відрядна оплата, почасова оплата, премії за 

раціоналізацію, участь у прибутках, оплата навчання, виплати за 

максимальне використання робочого часу; економічні (непрямі) – пільгове 

харчування,  доплати за стаж, пільгове користування житлом, транспортом та 

ін.; не грошові – збагачення праці, гнучкі робочі графіки, охорона праці, 

програми підвищення якості праці, просування по службі, участь у прийнятті 

рішень на вищому рівні. 

Підводячи підсумок, можна стверджувати, що мотиваційний механізм 

управління персоналом повинен включати до уваги інтереси працівників, 

поліпшувати мікроклімат у колективі, підвищувати продуктивність праці,  

заохочувати ініціативу працівника тощо. Не можна мотивувати всіх 

працівників однаково, необхідно глибоко розуміти поведінку кожного. 
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  МОТИВАЦІЯ ЯК ОСНОВА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Кадрова політика є важливою та необхідною складовою стратегічно 

орієнтованої політики підприємства, що спрямована на утвореннявисоко 

відповідального, згуртованого колективу, здатного динамічнота ефективно 

реагувати на мінливі умови ринку, що супроводжуються подальшою 

посилюючою конкуренцією у національній економіці. 

Головною метою кадрової політики єстворення ефективного та 

відповідального трудового колективу, який може адекватно реагувати на 

потреби ринку. 
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Багаторічний закордонний досвід засвідчує, що в сучасних ринкових  

умовах важливе значення має кожен окремий працівник, щогодини зростає 

вплив якості його праці на результати роботи підприємства та його фінансові 

показники. Враховуючи зазначене, основними напрямками кадрової політики 

має бути створення ефективної системи  морального та матеріального 

стимулювання, соціальні гарантії. Кадровий менеджмент  має забезпечити 

високу ефективність роботи колективу, високий рівень функціональності та 

мобільності в сучасних умовах [2.с.83]. 

Для забезпечення створення ефективно налагодженої кадрової політики 

на вітчизняних виробничих та торгівельних підприємствахнеобхідно 

сформувати нову команду менеджерів у сфері підбору персоналу. Вона 

повинна ефективно налагодити  реалізацію  кадрової політику та 

забезпечувати її змінув залежності від зміни та обрання  загальної стратегії 

розвитку підприємства на відповідний період. Ефективність відповідної 

кадрової політики необхідно оцінювати за такими основними показниками: 

дотримання трудового законодавства, забезпечення соціальних 

стандартів,результативність праці; задоволеність працею; зменшення 

показника плинності кадрів; зменшення кількості трудових конфліктів; 

мінімізація або відсутність виробничого травмування [3.с.336]. 

Головною складовою  в цій  ефективній системі  кадрової політики 

персоналу повинна зайняти мотивація персоналу. Мотивація – це процес 

заохочення людей до діяльності, спрямованої на досягнення цілей організації 

шляхом формування відповідних мотивів - внутрішніх бажань людини діяти 

певним чином. Система мотивації є складовою менеджменту  персоналу 

підприємства. Саме тому ці питання набували високої актуальності у 

наукових працях таких вчених:Лі Якокка,Друкер М. М. Вудкок, Мескон, У. 

Бредик, Є. СтаробинськийГ. Десслер, та ін. 

Дослідження з питань мотивації в системі кадрової політики 

проводяться представниками різних зарубіжних і вітчизняних наукових шкіл 

з менеджменту. Серед відомих авторів, які займаються цією проблематикою, 

можна також відзначити:В. Маслова, Л. С. Афоніна, О. Савельєву та інших. 

Як відомо, кадрова політика може бути ефективно реалізована за 

допомогою відповідальної та високо злагодженої роботи кадрових служб. 

Основними напрямками цієї роботи мають стати:  

− забезпечення системи ефективного вирішення завдань щодо якісного 

формування та  використання трудового та кадрового потенціалу на основі 

управління всіма компонентами людського фактора; 

− планомірна робота з управлінським персоналом;  

− постійне впровадження нових активних методів пошуку та 

підготовки потрібних підприємству кадрів із забезпеченням умов для 

підвищення їх кваліфікації та навиків; 
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− створення умов для стабілізації трудового колективу шляхом 

забезпечення необхідних соціальних стандартів;  

− перехід до демократичних форм управління на вітчизняних 

підприємствах;  

− оновлення науково-методичного забезпечення кадрової роботи. 

Відомий американський учений А. Маслоу довів, що потреби людей 

мають певну ієрархію. Він стверджує, що найсильніша потреба визначає 

поведінку доти, поки вона не задоволена; задоволена потреба вже не діє як 

фактор мотивації. Метою мотивації є забезпечення певної активності та 

спрямованості дії персоналу [1.c.74]. 

В ході  проведеного дослідження можна сформулювати основні 

завдання кадрових служб щодо покращення мотивації трудового колективу 

на сучасному етапі: 

− встановити систему вимог до персоналу  на стадії її пошуку. До цієї 

системи повинен входити: необхідний рівень освіти, стаж, рівень спеціальної 

підготовки, розумові здібності, необхідний рівень здоров’я для виконання 

тих чи інших завдань, що стосується безпосереднього фаху та спеціальності; 

− звернути увагу на характер підготовки нових працівників на під-

приємстві, її грунтовність, а також на перепідготовку кадрів; 

− інвестувати у відтворення персоналу, та забезпечення 

цілеспрямованого впливу на розвиток тих чи інших якостей зайнятих 

працівників, у заходи щодо стабілізації колективу; 

− особливо уважно віднестися до внутрішньо-фірмового руху кадрів й 

обов’язково зменшити їх плинність. 

Для вирішення поставлених завдань потрібно провести такі 

організаційні і технічні зміни кадрових відділів та служб на вітчизняних 

підприємствах: 

− підвищити кваліфікацію робітників кадрових служб, змінивши 

орієнтацію їх професійної підготовки з профілю «службовець виконавець» на 

«менеджер з управління персоналом з творчим підходом». Забезпечення 

вирішення даного питання дозволить змінити ставлення до кадрового складу 

підприємства, що підвищить ефективність в частині підбору ініціативних 

людей, зменшить рівень плинності кадрів на підприємствах; 

− розробити концепцію роботи з кадрами, в яку будуть входити питання 

стратегічного планування діяльності підприємства й оперативні плани по 

роботі з персоналом. 

− постійно вести роботу над удосконаленням бази даних кадрового 

резерву відділу персоналу з використанням закордонного досвіду та 

автоматизації цього процесу [1,c.34]. 

Таким чином, ефективність діяльності персоналу підприємства і 

пов’язана з нею успішна діяльність суб’єкта господарювання істотно 

залежить від мотиваційної складової, яка охоплює як стимулюючі дії 
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держави, так і менеджмент персоналу. Тому подальші дослідження в області 

мотивації управління розвитком людських ресурсів організації повинні бути 

направлені на більш диференційовану оцінку впливу соціальних, 

поведінкових і психологічних чинників на інноваційну поведінку 

менеджерів, а також розроблення ефективної мотивуючої системи та 

реалізації програм розвитку управління персоналом, що в сукупності 

сприятиме підвищенню інтересу до участі в інновацій- ній діяльності 

працівників підприємств. 
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РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

З моменту проголошення незалежності України і розвитком принципово 

нових економічних умов діяльності держави відбулося скасування монополії 

на зовнішньоекономічну діяльність багатьма аграрно - промисловими 

підприємствами, виробниками сільгосппродукції, її переробниками, 

підприємствами машинобудування та легкої промисловості тощо, які в 

нелегких умовах ринкових відносин зуміли налагодити випуск високоякісної, 

конкурентоспроможної продукції на основі новітніх малозатратних та 

енергозберігаючих технологій. 

Необхідність інтеграції України в світове господарство усвідомлюють 

всі учасники політичного і економічного процесів в країні. Надзвичайно 

складною справою є її реалізація, яка потребує спеціальних наукових 

досліджень, розроблення тактики і стратегії входження в світові фінансові 

структури. Реалізація цього завдання сприятиме розвитку короткострокових 

процесів формування моделі національної спеціалізації, притоку інвестицій, 

кращому доступу до передових технологій. Сучасні тенденції світового 

розвитку ставлять перед Україною нові проблеми, що потребують від неї 
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активної участі у їх вирішенні, тому актуальність дослідження даної 

тематики в сучасних умовах цілком очевидна. 

Дослідженням зовнішньоекономічної діяльності економічних суб’єктів 

займалися такі вчені як: Е. Авдокушин, О. Кірєєв, І. Ансофф, Г. Немиря та 

інші. 

В аспекті розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних 

підприємств проведемо аналіз зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 

господарювання Вінницької області. 

ПАТ «Вінницький завод тракторних агрегатів» випускає та експортує 

широку гаму насосів НШ, гідроциліндрів та рукавів високого тиску. 

Продукція експортується в 20 країн світу. Підприємство займається 

розробкою та виробництвом навісних машин для внесення мінеральних 

добрив, агрегатів для швидкісного обробітку грунту та борони. Вся 

грунтообробна техніка запатентована. Завод співпрацює з провідними 

науковими організаціями України: «НІКТІМ» (м. Запоріжжя), центр «Рост» 

(м. Кіровоград). Має розгалужену мережу дилерських установ[3]. 

ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод» - провідне 

підприємство України по виробництву борошномельного та елеваторного 

обладнання різної потужності. Вперше серед країн СНД освоїв випуск 

млинів потужністю 50 т. переробки зерна в добу. Продукція заводу 

експортується в 65 країн світу [4]. 

ПАТ «Барський машзавод» - виробник широкої гами технологічного 

обладнання для підприємств, кондитерської, консервної, хлібопекарної 

промисловостей, для розливу пива, безалкогольних напоїв і олії. Обладнання 

працює надійно в 40 державах світу, в тому числі в країнах СНД та Балтії. 

Завод є учасником та лауреатом багатьох міжнародних виставок [5]. 

За даними Головного управління статистики обсяг експорту товарів  у 

Вінницькій області 2014р. становив 742 млн. дол. США, а імпорту – 428 млн. 

дол. Баланс зовнішньої торгівлі стабільно продовжує залишатись позитивним 

і становить 314 млн. дол., що засвідчує перевагу експортних операцій над 

імпортними. Суб’єктами господарювання області експортовано товарів у 1,7 

раза більше, ніж імпортовано[1]. 

Зовнішньоторговельні операції товарами суб’єкти господарювання 

області здійснювали з партнерами із 129 країн світу. 

В експорті товарів найбільшими партнерами є: Китай (11%), Польща 

(9%), Білорусь (8%) і Німеччина (5%); в імпорті – Білорусь (20%), Китай 

(11%), Німеччина та Польща (по 9%) і Туреччина (6%).[1]. 

За попередніми даними зовнішньоторговельний оборот послуг становив 

79 млн.дол., при цьому обсяги експорту та імпорту послуг склали, 

відповідно, 66 і 14 млн.дол. США. Дані за січень 2014 року зовнішньої 

торгівлі товарами по Вінницькій області по окремим країнам за січень 2015 

року наведено у табл.1. 
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Таблиця 1 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Вінницької 

області  

за січень 2015 року[1]. 

 Експорт Імпорт Сальдо 

тис.дол.  

США 

у % до 

січня 

  2014р. 

тис.дол.  

США 

у % до 

січня 

  2014р. 

Усього 48494,6 98,3 24298,2 61,8 24196,

4 

у тому числі       

Австрія 797,7 228,0 89,3 51,0 708,4 

Бельґія 211,2 87,3 110,2 38,5 101,0 

Білорусь 2626,1 86,8 4936,9 30,8 –

2310,8 

Вірґінські Острови 412,2 – – – 412,2 

Вірменія 118,6 16,5 – – 118,6 

Греція – – 237,4 300,3 –237,4 

Грузія 252,4 125,4 – – 252,4 

Данія – – 284,6 173,9 –284,6 

Єгипет 2402,4 65,1 46,2 72,3 2356,2 

Ізраїль 577,6 31,2 60,3 112,4 517,3 

Індія 868,6 1510,4 144,3 183,9 724,3 

Індонезія – – 485,9 318,0 –485,9 

Італія 1499,2 141,9 1074,6 100,6 424,6 

Казахстан 1008,9 312,7 199,4 37,9 809,6 

Китай 8889,9 141,3 2551,8 162,0 6338,1 

Корея, Республіка 1397,4 56,5 3,5 1,9 1393,9 

Коста-Ріка 350,7 – 203,1 – 147,6 

Латвія 565,5 1377,0 3,2 – 562,3 

Литва 1126,5 95,5 112,6 73,2 1013,8 

Ліван 196,8 – – – 196,8 

 

За 2014р. з Вінниччини було експортовано 2 тис. т м’яса великої рогатої 

худоби (яловичини), 12 тис. т молока і молочних продуктів, 815 т масла 

вершкового та інших молочних жирів, 575 тис. т зернових культур, 2 тис. т 

круп зернових, 155 тис. т олії соняшникової, 150 тис. дал спирту етилового, 

94 тис.дал горілки, 9 тис.т добрив, 103 тис.м3лісоматеріалів. За 2014р. на 

Вінниччину було імпортовано 548 т м’яса свиней (свинини), 1 тис. т м’яса і 

субпродуктів домашньої птиці, 252 т масла вершкового та інших молочних 
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жирів, 190 тис. дал горілки, 71 тис. т продуктів переробки нафти, 217 т 

медикаментів, 20 тис. т добрив, 13 тис. шт. шин для вантажних та легкових 

автомобілів, 17 тис. м3 плит деревноволокнистих, 2363 тис.м2 тканин різних 

видів, 13 тис. т прокату чорних металів, 1916 тис. шт. машин пральних 

побутових, 658 тракторів, 2641 автомобіль вантажний, 161 автомобіль 

легковий та 13 комбайнів зернозбиральних. [1]. 

Левову частку в торгівлі товарами та  послугами забезпечують дочірнє 

підприємство УГК «NEMIROFF», ТОВ «Арісент Технолоджис Україна», 

ПАТ «Володарка», ТОВ «Барлінек Україна», ТОВ «Арісент Україна», ТОВ 

«ІВП ІнноВінн», ТОВ «Альпарі», ТОВ «Аграна Фрут Україна», ТОВ «АВА 

13», МПП «Торг–маркет», ПАТ Хмільницька швейна фабрика «Лілея», та 

ТОВ «Експрес» [2]. 

В області здійснений комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 

контролю за дотриманням законодавства в сфері зовнішньоекономічної 

діяльності, повернення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області 

валютних і матеріальних цінностей, які з порушенням термінів, установлених 

законодавством, знаходяться за межами держави. В області постійно 

здійснюється робота по вивченню ринків збуту та пошуку зарубіжних 

партнерів для взаємовигідного співробітництва. З цією метою, а також 

удосконалення механізмів вітчизняного експорту та подолання негативних 

тенденцій у зовнішній торгівлі надано Міністерству економіки України та 

Міністерству закордонних справ України переліки підприємств області, які 

випускають експортоспроможну та конкурентоспроможну продукцію для 

просування їх на зовнішніх ринках[2]. 
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СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Зміна принципів функціонування національної економіки, створення 

підприємств, що базуються на різних формах власності, конкуренція, яка 

вимагає впровадження нових технологій і перебудови організаційних 

структур, істотно змінили соціально-економічну роль підприємства як 

основної ланки господарського комплексу. Ці зміни відбуваються за рядом 

напрямків. Глобальні структурні й технологічні зміни у виробництві, його 

інформатизація обумовили істотну зміну ролі персоналу підприємства. 

Персонал, як носій товарно-грошових відносин, що складаються в процесі 

формування, розподілу і використання людських ресурсів, є головною 

продуктивною силою при вирішенні питань конкурентноздатності, 

економічного зростання і забезпечення ефективної роботи. Тому виникає 

необхідність у підвищенні ефективності системи управління персоналом з 

урахуванням вимог ринкової економіки. Управління персоналом як 

багатогранний і винятково складний процес має свої специфічні властивості і 

закономірності та повинне придбати системний характер і завершеність на 

основі комплексного рішення кадрових проблем, впровадження нових і 

удосконалювання існуючих форм і методів роботи. 

Для підвищення ефективності системи управління персоналом 

необхідно аналізувати і враховувати специфічні умови розвитку ринкової 

економіки в Україні. Величезну значимість для кожного підприємства 

незалежно від організаційно-правової форми має розробка методики оцінки, 

що дозволяє визначити дійсну ситуацію на підприємстві в області управління 

персоналом, виявити слабкі місця і надати рекомендації щодо підвищення 

ефективності. 

Проблемам теорії, методології і практики управління персоналом 

присвятили велику кількість наукових праць закордонні і вітчизняні 

економісти: Шпалінський В.В., Помазан К.А., Лобанов А.А.,Шегда А.В. 

,Литвиненко Т.М., Нахаба М.П.,Протопова В.О., Полонський А.Н., Базаров 

Т.Ю., Ципки Ю.А., Иванцевич Дж. М., Лобанов А.А. та ін. Однак внаслідок 

складності й багатоаспектності цієї проблеми в сучасних умовах існують 

питання, розроблені не цілком. 

Метою дослідження є аналіз існуючих проблем щодо оцінки 

ефективності системи управління персоналом та обґрунтування необхідності 

розвитку аналітичної роботи з оцінки управлінської праці. 

Під управлінською стратегією розуміється загальна концепція того, як 

досягаються головні цілі підприємства, вирішуються проблеми, що стоять 
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перед ним, і розподіляються необхідні для цього обмежені ресурси. Будь-яка 

стратегія повинна бути внутрішньо цілісною, сумісною із середовищем, 

збалансованою по ресурсах, реальною, у міру ризикованою та органічно 

сполучати довгострокові і короткострокові цілі підприємства[1, с. 146]. 

У більшості випадків підприємства мають не одну, а кілька стратегій, 

що визначають їхню діяльність у різних напрямках. Основною стратегією, 

що відображає способи досягнення місії підприємства, є генеральна 

стратегія. Відповідно до генеральної стратегії розробляються функціональні 

стратегії, які відображають шляхи досягнення специфічних цілей 

підприємства, що стоять перед його окремими функціональними 

підрозділами [2, с. 56]. 

Стратегія управління персоналом – це специфічний набір основних 

принципів, правил і цілей роботи з персоналом, конкретизованих з 

урахуванням типів організаційної стратегії, організаційного і кадрового 

потенціалу, а також типу кадрової політики . 

Взагалі, існує два типи стратегій управління персоналом. По-перше, це 

стратегії організацій, головним продуктом діяльності яких є самі кадри, 

наприклад навчальні заклади або фірми щодо лізингу персоналу. У даному 

випадку кадрові стратегії мають самостійне значення і є генеральними для 

організацій. По-друге, це організації, у яких персонал є одним з факторів 

їхньої діяльності. У даному випадку кадрова стратегія належить до групи 

функціональних, тобто підлеглих задачі реалізації головної стратегії. Тому 

вона залежить від останньої, розвиває і деталізує її. 

Слід зазначити, що у практичній діяльності українських фірм останнім 

часом дедалі ширше запроваджується стратегічне планування. При цьому 

при розробці стратегічних планів розвитку підприємства визначаються 

найважливіші пріоритети кадрової політики, завдання та напрямки їх 

досягнення. Таким чином, основні пріоритети кадрової політики 

підприємства на певний тривалий період є важливим компонентом 

стратегічного плану розвитку підприємства. В стратегічному плані 

підприємства визначаються такі складові кадрової політики, як визначення 

якісного складу персоналу, критеріїв підбору співробітників, структури і 

штатного розкладу підприємства, напрямків підвищення кваліфікації 

окремих категорій співробітників. Для більш чіткої організації системи 

управління персоналом на підприємстві розробляють концепцію управління 

персоналом, що деталізує напрямки кадрової політики, які прийняті в 

стратегічному плані розвитку підприємства [3, с. 259]. 

Стратегія управління персоналом включає декілька елементів. Перед 

усім, до них належить система цілей, в яку входять місія, 

загальноорганізаційні і специфічні цілі. Другий елемент стратегії – 

пріоритети розподілення ресурсів. Їх можна, наприклад, в першу чергу 

направляти на вирішення найбільш важливих і насущних для організації 
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проблем; можна виділяти пропорційно потребам, а в ідеалі – у повній 

відповідності з ними; можна надавати всім підрозділам порівну, якщо ті 

близькі за розмірами і займаються подібними видами діяльності.  Наступним 

елементом стратегії є правила здійснення управлінських дій, у тому числі, 

роботи з кадрами. 

 Формування стратегії відбувається в одному проміжку часу, а її 

практична реалізація обмежена часовими рамками дуже умовно. Це робить 

можливим появу всередині внутрішніх і зовнішніх обставин, які в 

стратегічну концепцію не вкладаються, а значить, розробляючи ключові 

напрямки стратегії, необхідно передбачати альтернативні моделі і сценарії 

можливого розвитку подій. 

 Кадрова стратегія націлена на вирішення таких певного переліку задач: 

своєчасне забезпечення організації працівниками потрібної кваліфікації і 

в необхідній кількості; оптимізація структури персоналу; нарощування 

кадрового потенціалу, його раціональне використання для реалізації цілей 

організації; формування і вдосконалення механізмів управління людськими 

ресурсами; формування поведінки співробітників та ін.. 

Механізм реалізації стратегії являє собою систему планів, програм, норм 

і нормативів, організаційних, адміністративних, соціальних, економічних й 

інших заходів, спрямованих на вирішення кадрових проблем і задоволення 

потреб організації в персоналі. В результаті використання цих інструментів 

змінюється поведінка співробітників, створюються умови для їх ефективної 

роботи, покращується структура колективу [1, с. 365]. 

Отже, кадрова політика організації спрямована на приведення кадрового 

потенціалу у відповідність з цілями та стратегією розвитку, а значить, 

визначальним фактором у виборі кадрової політики є стратегія розвитку 

підприємства як виробничо-господарської системи. Більше того, успішно 

обрана і реалізована кадрова політика сприяє втіленню в життя і самої 

стратегії. 
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ОСОБЛИВОСТІ 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. 

Україна пройшла тяжкий шлях в ході формування своєї економічної 

системи. На даний момент ми перейшли до ринкової економіки. А як відомо 

ринкова економіка передбачає собою приділення великої уваги управлінню 

персоналом. На сьогодні є важливим розкриття проблеми управління 

персоналом, учасниками якого є представники молодіжних субкультур. 

Жоден автор не висвітлює цієї проблеми. 

Беручи до уваги Україну, слід зазначити, що управлінню персоналом 

приділяють лише одинадцять відсотків від усіх підприємств. Всі ж останні 

являються так званими «школами виживання». На даний момент плинність 

кадрів дуже потужна і на зміну людям, які «підкрадаються» до 

непрацездатного віку приходять молоді. 

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.[2, с.105] 

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. Саме конфлікти дозволяють перевірити на міцність 

управлінську команду і принципи корпоративної культури в організації, 

цінності колективу і керівника, показують "щире обличчя" кожної людини чи 

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 
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в критичній ситуації - і формальних носіїв вищої для організації 

адміністративної влади.[3, с.156] 

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. 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.[1, с.258] 

Потрібно управляти розвитком і розв’язанням конфліктів, належним 

чином діагностуючи динаміку розвитку конфлікту і виробляючи стратегію 

дій у конфліктній взаємодії. 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. 
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